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AKTUALNOŚCI

Daj ogłoszenie w Takiej Gminie 
Chcesz coś kupić lub sprzedać? Umieść ogło-
szenie drobne w naszej gazecie. Bezpłatnie. 

Gazeta Lokalna Taka Gmina ma tysiąc sto eg-
zemplarzy nakładu. Ukazuje się raz w miesiącu. 
Jesteśmy dostępni w kilkunastu sklepach w 
gminie, w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku 
Kultury. Podczas imprez plenerowych, naszymi 
Czytelnikami są również mieszkańcy innych 

gmin – a to oznacza, że Twoje ogłoszenie będzie 
poczytne. 

Jak umieścić u nas ogłoszenie drobne (czyli 
takie, którego przedmiot ma wartość do ty-
siąca złotych)? Wystarczy, że wypełnisz kupon  
i przyniesiesz go do Urzędu Gminy do 19 
dnia każdego miesiąca. Więcej informacji pod  
numerem tel. 81 756 10 61. 

Znajdź nas na u!
Zapraszamy do odwiedzania profilu 

gminy Niemce na facebooku. Znajdziecie 
tam wiele bieżących informacji, ogłosze-
nia oraz zdjęcia. 

Nasz profil na facebooku z dnia na dzień 

zyskuje coraz większą popularność. Lubi nas 
już ponad 140 osób. Jeśli nas jeszcze nie masz 
w ulubionych stronach, a chcesz być na bie-
żąco – wejdź na www.facebooku/gmina-
niemce i kliknij „lubię to”. Zapraszamy. 

Spis treści
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Reklama u nas! 
Od października wszyscy 
przedsiębiorcy mogą 

zamieścić w Takiej Gminie 
reklamę. 

Jeśli chcesz rozkręcić biznes 
– zgłoś się do naszej redakcji. 
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Ruszają 
bezpłatne  
porady prawne 
Potrzebujesz porady prawnej? 

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)

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 
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Tu znajdziesz gazetę 
Taka Gmina 

Ciecierzyn – sklep spożywczy za mostem
Ciecierzyn – sklep spożywczy SRH
Ciecierzyn – Apteka 
Dys – sklep spożywczy Groszek
Dys – sklep spożywczy SRH
Elizówka – sklep spożywczy przy placu zabaw
Jakubowice Konińskie – sklep spożywczy Lewiatan 
Jakubowice Konińskie-Kolonia – sklep spożywczy 
przy Dworze Anna 
Krasienin – pawilon SRH 
Leonów – sklep spożywczy przy szklarniach
Łagiewniki – sklep spożywczy 
Majdan Krasieniński – sklep spożywczy SRH
Nasutów – Delikatesy ARES
Niemce – sklep spożywczy SRH, ul. Centralna 
Niemce – sklep spożywczy SRH, ul. Lubelska 188
Niemce – Delikatesy Jaskółka 
Niemce – Delikatesy Centrum 
Osówka – sklep spożywczy 
Rudka Kozłowiecka – Delikatesy ARES
Stoczek – sklep spożywczy SRH 

oraz u sołtysów, w GOK-u i Urzędzie Gmnit

Informacje na temat  
zagospodarowania  
odpadów

Aktualnie Gmina Niemce jest na etapie wdra-
żania nowego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, polegającego na przejęciu przez 
gminę odpowiedzialności za odbiór i zago-
spodarowanie odpadów komunalnych, który 
zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r.

Rada Gminy podjęła szereg uchwał, umoż-
liwiających wprowadzenie nowego systemu, 
w drodze uchwały dokonała wyboru metody 
wyliczania opłaty, biorąc pod uwagę liczbę 
mieszkańców zamieszkujących daną nieru-
chomość i stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od jednego miesz-
kańca. Stawka opłaty wynosi 12,00 zł. nato-
miast jeżeli odpady komunalne są zbierane  
i odbierane w sposób selektywny stawka opła-
ty wynosi 6,00 zł. od jednego mieszkańca.

Nowy system obejmuje wyłącznie nieru-
chomości zamieszkałe.

Właściciele nieruchomości niezamieszka-
łych, na których prowadzona jest działalność 

gospodarcza a także te, na których znajdują 
się budynki użyteczności publicznej nadal 
będą obowiązani zawierać umowę z firmą 
odbierającą odpady.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych 
są zobligowani do złożenia DEKLARACJI  
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODARO-
WANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, którą 
można pobrać na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Niemce www.niemce.pl, wzór jest 
również dostępny w siedzibie Urzędu Gminy 
Niemce, pok. 313, u Sołtysów i w sklepach.

Deklarację należy złożyć do Urzędu Gminy 
Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, 
pok. 313, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 31 marca 2013 r.

Mieszkańcy posiadający obecnie umowę na 
wywóz odpadów komunalnych będą musieli 
wypowiedzieć umowę z dotychczasowym 
przewoźnikiem, a także wyposażyć swoją 
nieruchomość w pojemniki.

Szanowni Mieszkańcy,

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W NIEMCACH

ZAPRASZA JUŻ W MARCU

ZUMBA  
FITNESS

FUZJA TAŃCA I AEROBICU
dobra zabawa,  

pozytywna energia,
zdrowa dawka ruchu 

przy latynoskich rytmach

INFORMACJE I ZAPISY
w biurze GOK  

w godz. 10.00 – 20.00
lub pod nr tel. 81 756 15 55



3

AKTUALNOŚCI

nr 2/91/2013

PIT rozlicz on line 
Rozliczanie przez Internet staje się 

coraz popularniejsze. Dlaczego? Bo jest 
szybsze, prostsze i wygodniejsze. Przy-
gotowaliśmy dla Państwa poradnik, jak 
to zrobić. 

Pierwszą rzeczą, jaką trzeba wykonać jest 
wejście na stronę www.e-deklaracje.gov.pl. 
Aby wypełnić i wysłać zeznanie podatkowe 
za rok 2012 przez Internet bez użycia podpisu 
kwalifikowanego, należy z tej strony pobrać 
odpowiedni formularz interaktywny. Do jego 
obsługi w systemie Windows potrzebny bę-
dzie program Adobe Reader (do pobrania tu-
taj: http://get.adobe.com/reader/) z wtyczką 
udostępnioną przez Ministerstwo Finansów 
(wtyczkę można pobrać na tej stronie w dziale 

„do pobrania”). Ministerstwo udostępnia także 
aplikację e-Deklaracje Desktop. Działa ona na 
systemach: Windows, Linux oraz Mac OS X. 

Częstszą i wygodniejszą formą wypełnia-
nia zeznania podatkowego jest rozliczanie się 
poprzez formularze interaktywne. Ze strony e-
deklaracje należy pobrać właściwy formularz 
interaktywny. Oto instrukcja w kilku krokach: 
1.  Uruchamiamy formularz klikając na niego 

dwa razy. 
2.  Wybieramy sposób, w jaki formularz zo-

stanie podpisany (bez podpisu kwalifiko-
wanego)

3.  W odpowiednią ramkę należy wpisać swój 
NIP (w przypadku, gdy rozliczamy się z 
małżonkiem, również jego NIP). Trzeba 

Fo r m u l a r z e 
n i e  w y m a g a j ą c e  k w a l i f i k o w a n e g o  

p o d p i s u  e l e k t r o n i c z n e g o
•  P I T 1 6   •  P I T 1 6 a   •  P I T 1 9 a   •  P I T 2 8  

•  P I T 3 6   •  P I T 3 7   •  P I T 3 8   •  P I T 3 9

Szkolenie na temat PIT on line
Jeśli informacje zawarte w artykule są niewystarczające, 

wybierzcie się Państwo na spotkanie szkoleniowo-informacyjne. 
Odbędzie się ono 15 marca 2013 roku o godzinie 11.00.  

Szkolenie prowadzone przez pracowników Urzędu odbędzie się  
w siedzibie Izby Skarbowej w Lublinie, ul. Szeligowskiego 24  

(sala konferencyjna B906 – IX p.).

też wybrać jedną z opcji: rozliczenie samo-
dzielne lub wspólnie z małżonkiem. Jeśli 
rozliczamy się wspólnie, potrzebne będzie 
pełnomocnictwo. Należy je złożyć osobi-
ście lub za pośrednictwem poczty na for-
mularzu UPL-1. Trzeba to zrobić koniecznie 
przed wysłaniem PIT przez Internet. 

4.  Następnie, trzeba wybrać z rozwijanej listy 
Urząd Skarbowy odpowiedni dla podatnika. 

5.  Kolejnym krokiem jest podanie danych 
identyfikacyjnych swoich oraz małżonka 
(jeśli rozliczamy się wspólnie). Informacje 
wprowadzone w sekcji „dane podatnika” 
automatycznie zostaną przeniesione do 
pozostałych pól, które tego wymagają. 

6.  Teraz trzeba przejść do pól związanych z do-
chodami i stratami ze źródeł przychodów. 

7.  Jeśli system wykryje błąd, na ekranie poja-
wi się odpowiedni komunikat. 

8.  Jeśli chcą Państwo dodać załącznik, należy 
w odpowiednim polu sekcji „Informacja o 
załącznikach” wpisać wartość 1. Załączniki 

zostaną dodane automatycznie (jako ko-
lejne strony). 

9.  Na koniec trzeba się podpisać. Podpisem 
w tym przypadku jest wpisanie kwoty w 
polu „Kwota przychodu z zeznania za po-
przedni rok”. 

10.  Zanim wyślemy formularz, warto klik-
nąć przycisk „sprawdź poprawność”. Jeśli 
zeznanie wypełnione jest błędnie – wy-
świetli się odpowiedni komunikat. Dane 
należy poprawić. Jeśli już wszystko jest 
w porządku, możemy formularz wysłać, 
klikając na przycisk „Wyślij z autoryzacją”. 

11.  Ostatnim krokiem jest pobranie UPO. Po 
wysłaniu PIT, na monitorze wyświetli 
się numer referencyjny, a system prze-
tworzy formularze. Teraz możemy po-
brać Urzędowe Poświadczenie Odbioru. 
UPO jest jedynym ważnym dla fiskusa 
potwierdzeniem złożenia PIT. Dobrym 
wyjściem jest zapisanie go na dysku lub 
wydrukowanie. 

Na temat budżetu gminy Niemce w 
2013 roku, inwestycji i rozwoju z Krzysz-
tofem Urbasiem Wójtem Gminy Niemce 
rozmawia Ewa Rycerz. 
Ewa Rycerz: Rada Gminy Niemce budżet 

na 2013 rok uchwaliła jeszcze w grudniu.  
Jak pan go ocenia? 

Krzysztof Urbaś: Jestem pewien, że jest to 
budżet rozwojowy. Dzięki temu, co zostało 
w nim zaplanowane, w każdej miejsco-
wości w naszej gminie zostaną wykonane 
inwestycje. Zapewni to kontynuację i cią-
głość działań. Uważam, że w dużym stop-
niu będzie odczuwalna zmiana na lepsze 
w korzystaniu z infrastruktury drogowej. 
Powinno się lepiej żyć zarówno mieszkań-
com, jak i tym, którzy będą nas odwiedzać. 

Ewa Rycerz: Ostatnio słychać głosy, że 

największą część budżetu samorządów 
gminnych przeznacza się na oświatę.  
To prawda? 

Krzysztof Urbaś: Tak. W 2012 roku dofinan-
sowanie do oświaty ze środków samorządu 
gminnego wynosiło 6,6 mln. W tym roku 
wyniesie o milion więcej, czyli ponad  
7,6 mln. Jest ono nieuniknione i wynika 
z tego, że rząd, deklarując wsparcie dla 
oświaty, kosztami obarcza samorządy. 

Ewa Rycerz: Jednym słowem: oświata jest 
bardzo kosztochłonna. 

Krzysztof Urbaś: W gminie Niemce mamy 
siedem dobrze funkcjonujących szkół. 
Pomimo niżu demograficznego nie spada 
znacząco liczba dzieci. Dlatego tym bardziej 
cieszy fakt, że w jednej z podstawówek 
było tyle dzieci, że  trzeba było uruchomić 
dwie nowe klasy pierwsze. 

Ewa Rycerz: To potwierdza, że warto inwe-
stować w oświatę. 

Krzysztof Urbaś: Jesteśmy gminą rozwo-
jową. Leżymy przy drodze krajowej S19,  
a niedługo przez nasz teren przebiegać bę-
dzie krajowa S17. Wiele osób planuje tutaj 
zamieszkać, a dużo już się do nas przepro-
wadziło. To zobowiązuje do inwestowania, 
nie tylko w oświatę, ale też w infrastrukturę 
drogową i energetyczną. W najbliższym 
czasie zostanie również położony kolejny 
fragment sieci gazowej. To wszystko przy-

ciąga inwestorów i mieszkańców z czego 
bardzo się cieszymy. 

Ewa Rycerz: Jakich inwestycji mogą się w 
tym roku spodziewać młodzi mieszkańcy? 

Krzysztof Urbaś: Przede wszystkim boisk.  
W Ciecierzynie powstanie boisko ze 
sztuczną nawierzchnią, w Niemcach trwa 
budowa boiska trawiastego. Ostatnio do-
wiedziałem się, że jest w Niemcach spora 
grupa młodzieży, której marzy się powsta-
nie skateparku. Zapewniam, że będziemy 
szukać środków zewnętrznych na ten cel. 
Jeśli uda się je pozyskać, w tym roku wyko-
namy projekt tak, by w przyszłym móc zre-
alizować inwestycję. Skatepark powstałby 
przy boisku w Niemcach. 

Ewa Rycerz: A co z inwestycji „ciężkich”  
zostało zaplanowane na rok 2013? 

Krzysztof Urbaś: Największą inwestycją jest 
budowa kanalizacji w Rudce Kozłowieckiej 
i Woli Niemieckiej. Wspólnie z powiatem 
lubelskim i gminą Wólka zbudujemy frag-
ment drogi Łagiewniki – Pliszczyn. Zna-
czącym elementem będzie budowa chod-
nika przy drodze wojewódzkiej w Rudce 
Kozłowieckiej – zleciliśmy wykonanie 
projektu na kwotę realną do sfinansowa-
nia tej inwestycji. W Elizówce planujemy 
remont świetlicy. Istnieje bardzo duża 
szansa, że na tę inwestycję otrzymamy 80 
% dofinansowania ze środków unijnych.  

W Nasutowie, na bazie remizy OSP po-
wstanie Klub Przedszkolaka. Remiza ta jest  
w dobrym stanie i wymaga tylko przebu-
dowy.  Przy niej wybudujemy plac zabaw 
dla dzieci. Również w Nasutowie wyko-
nana zostanie hydrofornia, by podnieść 
ciśnienie wody. Sporo środków zostało  
w tym roku przeznaczonych też na inwe-
stycje w Krasieninie. Remont ośrodka zdro-
wia, remizy OSP oraz budowa targowiska 
to najważniejsze z nich. W Jakubowicach 
Konińskich wybudujemy chodnik oraz 
plac zabaw przy siedzibie OSP. W Dysie po-
wstanie droga spacerowa, a w Ciecierzynie 
oświetlenie i chodnik. Uchwałą Rady Gmi-
ny Niemce zostały także przekazane środki 
na budowę chodnika przy drodze powiato-
wej w Leonowie i Dziuchowie. 

Ewa Rycerz: Jak to się robi: tyle inwestycji 
w dobie kryzysu i ogólnego narzekania na 
brak działań? 

Krzysztof Urbaś: Korzystamy ze środków, 
jakie oferuje Unia Europejska, a dodatkowo 
wspieramy się kredytem. Ekonomii nie da 
się oszukać. Jeśli chcemy inwestycji, musi-
my za nie zapłacić. Każdy gospodarz, który 
chce rozwijać swoje gospodarstwo, musi 
inwestować w przyszłość, a jeszcze nie 
zdarzyło się, by dokonano dużych inwesty-
cji bez wsparcia finansowego z kredytu. 

Ewa Rycerz: Dziękuję z rozmowę.  

Najwięcej przeznaczymy na oświatę
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PRAWO

Nr obwodu Granice obwodu głosowania Numer okręgu Siedziba Obwodowej  
Komisji Wyborczej

1. Ciecierzyn, Baszki, Boduszyn, Ludwinów, Łagiewniki 5, część 4 Lokal Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie

2. Dys: 4-378 parzyste, Dys: 1-379 nieparzyste, Pólko 12,13, cześć 6 Lokal Szkoły Podstawowej w Dysie

3. Jakubowice Konińskie-Kolonia, Jakubowice Konińskie część 6, 7 Lokal Szkoły Podstawowej  
w Jakubowicach Konińskich

4.
Wola Niemiecka, Niemce: Boczna 1-15, Centralna 1-138, Kolejowa 4-208,  
Kościelna 5-5, Kręta 4 - 46, Leśna 2-73, Ogrodowa 1-85, Parkowa 8-37,  
Prosta 2-16, Różana 4-51, Słoneczna 2-214

14, 1
Lokal GOK w Niemcach

5. Elizówka 15 Lokal Świetlicy w Elizówce

6. Nasutów 10 Lokal Remizy OSP w Nasutowie

7. Nowy Staw, Rudka Kozłowiecka 11 Lokal Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej

8. Kawka, Krasienin, Krasienin-Kolonia, Majdan Krasieniński, Osówka,  
Pryszczowa Góra, Stoczek, Stoczek-Kolonia, Wola Krasienińska.

8,9, część 6 Lokal Szkoły Podstawowej 
w Krasieninie-Kolonii

9. Niemce ulice: Ceramiczna, Chmielna 9-23, Cicha 2-30, Lubelska 93-133 nieparzyste, 
od 186 do końca, Przemysłowa, Szkolna 2-23, Zielona 2-10, Zalesie

2 Lokal Urzędu Gminy Niemce

10.
Niemce ulice: Głęboka 4-48, Graniczna 6-16, Kwiatowa 1-16, Leonów 5-66, 
Lubelska 2-86, 94-184 parzyste, Orzechowa 3-5 A, Południowa 2-17,  
Spacerowa 1-38, Szklarniowa 2-72, Topolowa 3-20, Willowa 1-115, Włóki 6-80

3
Lokal Szkoły Podstawowej w Niemcach

11. Dziuchów, Kolonia Bystrzyca, Swoboda część 4 Lokal Świetlicy w Dziuchowie

W numerze 5 miesięcznika Taka Gmina pisaliśmy o okręgach wyborczych, jakie będą obowiązywały podczas wyborów samorządowych w 2014 roku. Dzisiaj publikujemy podział 
gminy na stałe obwody głosowania wraz z numerami obwodów oraz siedzibami obwodowych komisji wyborczych. 

Jak uniknąć długów spadkowych?

Spadek nie zawsze oznacza korzyści 
majątkowe, zwłaszcza jeżeli spadkodawca 
umierając pozostawił po sobie niezapła-
cone zobowiązania i wierzycieli. Odpo-
wiedzialność za długi spadkowe ponoszą 
spadkodawcy, bez znaczenia na jakiej 
podstawie dziedziczą majątek - czy z mocy 
ustawy, czy z testamentu. Odpowiedzial-
ność za długi spadkowe, które w dodatku 
znacznie przewyższają masę spadkową 
(wartość spadku), może oznaczać, że pozo-
stałe do spłaty długi spadkobierca będzie 
musiał dokonać z własnego majątku. 

Wierzyciele spadkodawcy mogą zwrócić 

się do osób dziedziczących majątek o spła-
tę zobowiązań zmarłego już od momentu 
otwarcia spadku, czyli od dnia śmierci spad-
kodawcy. Na złożenie oświadczenia spadko-
bierca ma czas 6 miesięcy, warto zatem w 
tym czasie zorientować się, czy spadkodawca 
był gdzieś zadłużony, ile wynoszą długi i jest 
ich stosunek do wartości pozostawionego 
po zmarłym majątku. Od tego zależy w du-
żej mierze, jakie złożymy oświadczenie i czy 
chcemy w nim uniknąć odpowiedzialności za 
długi spadkodawcy.

Gdy dowiemy się, że zostaliśmy powo-
łani do spadku, mamy trzy możliwości: 
1.  złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku 

wprost 
2.  złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z 

dobrodziejstwem inwentarza 
3.  złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku 

Oświadczamy, że przyjmujemy spadek 
wprost - zatem wraz z długami spadkowymi. 
Jeżeli majątek jest duży, a mamy pewność, że 
kwota długów jest niewielka - możemy złożyć 

oświadczenie tej treści. Jeżeli zaś długi spadko-
dawcy są duże, w razie wyczerpania majątku 
pochodzącego ze spadku odpowiemy za spłaty 
wierzycieli z własnego majątku i staniemy się 
odpowiedzialni za długi w całej ich wysokości.

Złożenie oświadczenia o przyjęciu spad-
ku z dobrodziejstwem inwentarza ozna-
cza, że odpowiedzialność za długi spadkowe 
poniesiemy tylko do wartości ustalonego w 
inwentarzu stanu czynnego spadku. Podob-
nie, jeżeli po złożeniu oświadczenia okaże się, 
że istnieją jeszcze inne długi, o których nie 
mieliśmy pojęcia - za niespłacone zadłużenie 
również odpowiemy wyłącznie do granicy 
wartości spadku.

Odrzucenie spadku - złożenie takiego 
oświadczenia oznacza, że zwalniamy się z od-
powiedzialności za długi, ale w związku z tym 
nie mamy prawa do spadku. Niestety, nie jest to 
rozwiązanie idealne, gdyż wierzyciel może wy-
stąpić przeciwko nam o uznanie oświadczenia o 
odrzuceniu spadku za bezskuteczne w stosunku 
do niego. Prawo takie przysługuje wierzycielowi 

z mocy przepisów o ochronie wierzyciela w ra-
zie niewypłacalności dłużnika. Należy pamiętać 
o tym, że spadkobierca , który spadek odrzucił 
zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie 
dożył otwarcia spadku, tak więc w jego miejsce 
wchodzą jego spadkobiercy, którzy również mu-
szą odrzucić spadek by uwolnić się od długów.

Wydaje się zatem, że najkorzystniejsze 
jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem  
inwentarza.

Adwokat Maryla Kuna

Zadaj pytanie prawnikowi 
Jeśli mają Państwo problem natury 

prawnej, który rodzi wiele pytań, zadajcie 
je naszemu prawnikowi. Pytania moż-
na wysyłać na rycerz.ewa@niemce.pl, 
przysyłać na adres: ul. Lubelska 121, 
21-025 Niemce lub przynosić do Urzę-
du Gminy do pokoju 103. Pani Maryla 
Kuna na wszystkie pytania odpowie na 
łamach Takiej Gminy.

Obwody wyborcze 2014 
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1. Niemce 3701 [Kobiety 1908, Mężczyźni 1793]

2. Dys 1873 [Kobiety 959, Mężczyźni 914]

3. Jakubowice Konińskie 1371 [Kobiety 716, Mężczyźni 655]

4. Nasutów 1349 [Kobiety 681, Mężczyźni 668]

5. Ciecierzyn 1302 [Kobiety 681, Mężczyźni 621]

6. Wola Niemiecka 1225 [Kobiety 619, Mężczyźni 606]

7. Rudka Kozłowiecka 1164 [Kobiety 589, Mężczyźni 575]

8. Elizówka 832 [Kobiety 414, Mężczyźni 418]

9. Jakubowice Konińskie-Kolonia 508 [Kobiety 250, Mężczyźni 258]

10. Zalesie 419 [Kobiety 206, Mężczyźni 213]

11. Majdan Krasieniński 395 [Kobiety 209, Mężczyźni 186]

12. Krasienin-Kolonia 361 [Kobiety 188, Mężczyźni 173]

13. Pólko 334 [Kobiety 166, Mężczyźni 168]

14. Krasienin 316 [Kobiety 158, Mężczyźni 158]

15. Baszki 304 [Kobiety 155, Mężczyźni 149]

16. Stoczek 266 [Kobiety 135, Mężczyźni 131]

17. Łagiewniki 241 [Kobiety 115, Mężczyźni 126]

18. Osówka 232 [Kobiety 129, Mężczyźni 103]

19. Kawka 221 [Kobiety 121, Mężczyźni 100]

20. Wola Krasienińska 191 [Kobiety 95, Mężczyźni 96]

21. Boduszyn 184 [Kobiety 103, Mężczyźni 81]

22. Swoboda 175 [Kobiety 87, Mężczyźni 88]

23. Nowy Staw 156 [Kobiety 76, Mężczyźni 80]

24. Stoczek-Kolonia 153 [Kobiety 67, Mężczyźni 86]

25. Pryszczowa Góra 141 [Kobiety 63, Mężczyźni 78]

26. Ludwinów 124 [Kobiety 61, Mężczyźni 63]

27. Dziuchów 109 [Kobiety 53, Mężczyźni 56]

28. Kolonia Bystrzyca 61 [Kobiety 31, Mężczyźni 30]

Ilu nas 
tutaj 
mieszka 

O 235 zameldowanych mieszkańców 
powiększyła się w 2012 roku Gmina 
Niemce. Potwierdza to informację, że w 
naszej gminie osiedla się coraz więcej 
osób. Liczba zameldowanych mieszkań-
ców rośnie nieprzerwanie od pięciu lat. 

Na poniższych wykresach zamieściliśmy 
poszczególne dane: liczbę mieszkańców 
w ciągu ostatnich pięciu lat, liczbę stałych 
mieszkańców według wieku i płci oraz liczbę 
mieszkańców według miejscowości. 

Tendencję wzrostową w liczbie mieszkań-

ców Gminy Niemce widać nie tylko podczas 
analizy liczby ogólnej w poszczególnych 
latach. Takie wnioski płyną także z liczby za-
meldowań i wymeldowań oraz liczby urodzin 
i zgonów. 

(er)

Miejscowości gminy Niemce według liczby ludności i płci Liczba ludności według płci w gminie Niemce w latach 2007-2012

2007        2008         2009        2010         2011        2012

16412 16631 16996 17322 17473 17708
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Liczba zameldowań i wymeldowań w gminie Niemce w latach 2007-2012
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SPOŁECZEŃSTWO

Wójt Gminy Niemce zwraca się z uprzej-
mą prośbą do wszystkich nowych miesz-
kańców naszej gminy – jeśli zamieszkali-
ście Państwo na naszym terenie w 2012 
roku – zameldujcie się lub zgłoście fakt 
zamieszkania w Urzędzie Skarbowym. 
Osoby, które obecnie nie mogą się zamel-
dować – proszone są o wypełnienie i zło-
żenie w Urzędzie Skarbowym deklaracji 
ZAP-3, w której jako miejsce zamieszka-
nia należy podać Gminę Niemce.

Dlaczego to takie ważne? Dzięki mel-
dunkowi lub wypełnionej i złożonej dekla-
racji, część Państwa podatku wpłynie do 
budżetu naszej gminy. 

Co trzeba zrobić? Oto wskazówki. 
•  By się zameldować, trzeba przyjść do Ewi-

dencji Ludności w Urzędzie Gminy w Niem-
cach i złożyć wniosek o zameldowanie. 

•  Jeśli nie mogą Państwo się zameldować, 
wystarczy pobrać, wypełnić i zanieść lub 
wysłać pocztą do Drugiego Urzędu Skar-
bowego w Lublinie deklarację ZAP-3.
Tylko wtedy Państwa pieniądze zostaną 

w pełni wykorzystane na rozwój infrastruk-
tury gminy, w której Państwo mieszkają. 

OgłOszenIa drObne

Z przyjemnością informujemy, że uczen-
nica kl. III B Gimnazjum nr 1 w Niemcach  
– AGATA MROCZEK zajęła I miejsce w IV 
Międzynarodowym Konkursie Artystycznym 
im. W. Pietrzaka „Całej ziemi jednym objąć 
nie można uściskiem” (edycja: fotografia).  
Uroczysta gala finałowa, podczas której Agata 
odebrała cenne nagrody, odbyła się 16 lutego 
2013 w Turku (woj. wielkopolskie).

IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTY-
STYCZNY im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej 

ziemi jednym objąć nie można uściskiem” został 
zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie 
CIVITAS CHRISTIANA Oddział w Turku. 

Honorowy patronat nad konkursem obję-
li m.in.: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup  
Józef Kowalczyk, Prymas Polski Jego Ekscelen-
cja Ksiądz Biskup Wiesław Mering, Ordynariusz 
Włocławski, Elżbieta Walkowiak Wielkopolski 
Kurator Oświaty oraz przedstawiciele władz lo-
kalnych. Wśród fundatorów nagród znalazła się 
między innymi małżonka Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej pani Anna Komorowska.

Celem konkursu fotograficznego było pokaza-
nie piękna ziemi ojczystej. Na konkurs wpłynęło 
414 prac z całej Polski, z czego jury po burzli-
wych obradach postanowiło wyróżnić 10. 

I miejsce w kategorii gimnazjalnej zajęła Agata 
Mroczek z gimnazjum w Niemcach. Zwycięskie 
zdjęcie, przedstawiające ruiny zamku w Zagórzu, 
zostało nagrodzone za „ujęcie architektury i grozę 
emanującą z pokazanego obiektu”. Zostało ono 

wykonane podczas wycieczki szkolnej w Biesz-
czady, zorganizowanej w ramach projektu „Żyj  
z Pasją”, który był realizowany w Zespole Szkół w 
Niemcach w ubiegłym roku szkolnym. W nagrodę, 
oprócz słów uznania, dyplomu i albumu fotogra-
ficznego, Agata otrzymała cenny tablet. 

Warto dodać, że Agata Mroczek ma już na 
swoim koncie sukcesy fotograficzne:
•  V WOJEWÓDZKI KONKURS NA REPORTAŻ  

„ZAWÓD: REPORTER” 2011 – organizowany 
przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury  
w Lubartowie – nagroda za zdjęcia z cyklu 
„Piękno tkwi w szczegółach”

•  „Roztocze w obiektywie” – konkurs organizowa-
ny przez Roztoczański Park Narodowy – I miejsce 
za zdjęcie „Magia popołudnia” (2012 rok)

•  Prace fotograficzne Agaty często gościły na 
łamach (i okładkach) szkolnej gazety „Kleks” – 
uczennica jest członkiem zespołu redakcyjnego. 

Agnieszka Boguta
Nauczycielka ZS w Niemcach

Gimnazjum 
w Niemcach
– szansą 
na sukces 

Co z tymi busami ? 

neUrOLOg
Oksana Wróblewska

z Rudki Kozłowieckiej

W I Z Y T Y  D O M O W E
tel. 606-412-312

81 7562631

U s łU g I T r a n s P O rTOw e

Piasek na budowę, piasek pod kost-
kę brukową, utwardzenie ulic (żużel, 
kruszony gruz), wykopy pod piwnice, 
ziemia pod wykańczanie terenu,  
kamień ozdobny do ogrodu. 
Jacek Dobosz, 790-463-785

Jedni skarżą się na nie, że jeżdżą niepunk-
tualnie, tylko w godzinach szczytu, są 
brudne z zewnątrz i wewnątrz, zatłoczone. 
Inni dziękują, że w ogóle są - po rezygnacji 
autobusów PKS z obsługi niektórych linii 
na terenie gminy Niemce. A jak jest na-
prawdę? Prawda leży po środku.

Początki przewozów nie tylko w gminie 
Niemce to była tzw. wolna amerykanka. Każdy 
jeździł jak chciał, czym chciał i kiedy chciał. 
Ówczesne busy to z reguły samochody cięża-
rowe naprędce przerabiane na busy w różnych 
prywatnych firmach. Wycinano otwory na 
okna, wstawiano fotele. Dziurawe podłogi nie 
były rzadkością. 

Z czasem jednak sytuacja ta zmieniła się. 
Częstsze kontrole policji, Inspekcji Transportu 
Drogowego, skargi pasażerów, a przede wszyst-
kim konkurencja spowodowały, że busami jeź-
dzi się obecnie lepiej, bezpieczniej i wygodniej. 
Przewoźnicy wsłuchują się w głosy pasażerów. 
Ale nie wszyscy i nie zawsze. Czy komercja bie-
rze górę nad zdrowym rozsądkiem?

Zbierając materiały do tego artykułu spotka-
łem się z różnymi opiniami. Oto niektóre z nich;
-  pani Anna: busy w godzinach szczytu są 

przepełnione, za dużo jest osób stojących
-  pani Małgorzata: ostatni bus z Lublina  

w kierunku Boduszyna jest po godzinie 
19.00, potem nie ma już jak wrócić, szcze-
gólnie latem jest to zbyt wcześnie

-  pan Kazimierz: za mało jest busów w soboty  
i niedziele, a w święta nie ma jak dojechać do 
Krasienina czy Piotrowic

-  pani Elżbieta, studentka: na trasie Niemce – 
Lublin kierowcy prześcigają się nie patrząc 
na znaki drogowe, by w ten sposób podebrać 
sobie pasażerów. 
Niektóre obiegowe opinie są takie, że to 

Urząd Gminy odpowiada za kursowanie bu-
sów. Praktyka zaś jest inna. Wójt Gminy może 
tylko i wyłącznie zezwolić lub nie na korzy-
stanie z przystanków na jego terenie. Inne  
decyzje – uzyskanie licencji czy zezwolenia – 
leżą w gesti Zarządu Transportu Miejskiego lub 
Urzędu Marszałkowskiego. 

Z inicjatywy Urzędu Gminy w Niemcach  
w 2012 roku odbyło się spotkanie z przedstawi-
cielami ZTM Lublin, Urzędu Marszałkowskiego, 
Starostwa Powiatowego, ITD, sołtysów oraz 
przewoźników. Jego celem było wypracowanie 
rozwiązania problemu zmiany godzin jazdy bu-
sów, uwzględnienie kursów weekendowych czy 
świątecznych. Pomimo determinacji pracowni-
ków Urzędu Gminy zarówno to spotkanie jak też 
i pozostałe skończyły się na niczym. Większość 
przewoźników po prostu nie przybyło.

Dlatego też otwieramy dyskusję na ten 
temat. Oczekujemy na opinie i oceny od na-
szych Czytelników. Co można i należy zmienić 
w funkcjonowaniu busów na terenie Gminy 
Niemce? Jak spowodować, aby przewoźnicy 
bardziej wsłuchiwali się w głosy pasażerów?

Na Państwa uwagi czekamy pod numerem 
tel. 692-581-272

Marek Sierociuk

Ważne gdzie  
mieszkasz
Zamelduj się lub złóż 
deklarację ZAP-3. 

Co oznaczają skróty
NIP-7 – zgłoszenie identyfikacyjne/zgło-
szenie aktualizacyjne adresu zamieszkania 
dla osoby fizycznej prowadzącej samo-
dzielnie działalność gospodarczą lub 
ZAP-3 – zgłoszenie aktualizacyjne doty-
czące adresu miejsca zamieszkania dla oso-
by fizycznej nie prowadzącej działalności 
gospodarczej.
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Sołtys z zamiłowaniem do żużlu 

Sołtysowanie ma zapisane w genach 

Marzenie  
o Nauce

Edukacyjna Fundacja im. Prof. Romana 
Czerneckiego EFC rozpoczęła nabór do 
trzeciej edycji stypendialnego programu 
Marzenie o Nauce. Program adresowa-
ny jest do gimnazjalistów. Zapraszamy do 
udziału. 

Program Marzenie o Nauce to szansa dla 
zdolnej młodzieży z terenów wiejskich o 
niższym poziomie zamożności na zyskanie 
doskonałego wykształcenia. 

W ramach programu Stypendysta EFC 
objęty jest kompleksową, całoroczną opieką 
Fundacji. Otrzymuje zakwaterowanie i wy-
żywienie w mieście, w którym znajduje się 
prestiżowe liceum, nowoczesny sprzęt oraz 
niezbędne przybory szkolne. Ma także za-
pewnione lekcje języków obcych. Ponadto 
uczniowie realizują swoje pasje, uczestniczą 
w dodatkowych warsztatach oraz letnich  
i zimowych wyjazdach. Każdy ze Stypendy-
stów EFC otrzymuje wsparcie profesjonal-
nego opiekuna oraz psychologa.

Po ukończeniu tego etapu, Fundacja 
wspiera swoich podopiecznych w uzyska-
niu wykształcenia wyższego na najlep-
szych polskich i zagranicznych uczelniach  
wyższych.

Stypendystami programu Marzenie o 
Nauce mogą zostać uczniowie klas trzecich 
gimnazjum, którzy przejdą pozytywnie 
dwie fazy rekrutacji oraz zostaną przyjęci  
do liceum wskazanego przez EFC.

Muszą oni spełnić takie warunki: 
•  zamieszkanie na stałe na wsi, 
•  średnia ocen w pierwszym semestrze 

trzeciej klasy gimnazjum nie mniejsza niż 
4,75 lub finaliści kuratoryjnych konkursów 
przedmiotowych

•  średni dochód na osobę w rodzinie nie 
może przekraczać 850 zł netto mie-
sięcznie. 
W pierwszym etapie rekrutacji kandydaci 

powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy 
na stronie www.efc.edu.pl – do 1 kwietnia. 
Po tym terminie regionalni koordynatorzy 
odwiedzą kandydatów na Stypendystów 
EFC. Ostateczną decyzję o przyznaniu Sty-
pendium podejmuje Komisja, przy czym 
niezbędnym warunkiem jego otrzymania 
jest pomyślne przejście rekrutacji do wska-
zanego liceum. 

Obecnie z programu korzysta 192 gim-
nazjalistów, docelowo ich liczba sięgnie 
300. W 2012 roku z województwa lubel-
skiego pochodziło 19 stypendystów, m.in.  
z Maciejowic, Chrzanowa oraz z Malinówki. 

Roman Urbaś jest sołtysem pierwszą kadencję. 
Jako sołtys stara się, by miejscowość przestała 
być traktowana po macoszemu, a prywatnie 
uwielbia wyścigi żużlowe. 

– Nie jestem po to, by odnosić sukcesy – ucina, 
gdy pytam go o najważniejszą rzecz, do jakiej po-
średnio udało mu się doprowadzić. – Sukcesy mogą 
odnosić sportowcy, artyści. Zgodziłem się być sołty-
sem, ponieważ wspólnie możemy faktycznie coś dla 
Ciecierzyna zrobić – dodaje.

A mieszkańcy mają wiele potrzeb. – Do tej pory 
w naszej opinii sołectwo Ciecierzyn było traktowane 
po macoszemu. Kiedy zgłaszaliśmy chęć zrobienia 
czegoś, wykonania jakiejś inwestycji, bardzo często 
spotykało sie to z odmową – mówi pan Roman. 
– Teraz, od dwóch lat to się zmieniło. Utwardzony 
został plac przy szkole, większość dróg dojazdo-
wych do pól zostało wysypanych kruszywem. 
Powstał odcinek chodnika przy drodze krajowej, 
chodnik przy drodze gminnej w miejscowości Żulin. 
Wyremontowano drogę powiatową do Boduszyna 
oraz wybudowano długo oczekiwany odcinek drogi 
łączącej Żulin i Rudnik tzw. Sikorówka. Zakończono 
II etap oświetlenia drogi gminnej w Ciecierzynie 
Kolonia Południowa. I za to chcemy panu Wójtowi 
serdecznie podziękować. 

Podobnie jak Dys, Ciecierzyn to bardzo rozległa 
miejscowość. – Ale drastycznych problemów nie 
ma. Wiadomo – ludzie zgłaszają swoje potrzeby, 
chcą budowy odcinka drogi, chodnika czy oświe-

tlenia. To zrozumiałe. Należałoby dokonać termo-
izolacji budynku oraz wymienić instalację central-
nego ogrzewania w szkole. Ale tłumaczę wtedy, 
że kluczem do osiągnięcia celu jest cierpliwość. Nie 
wszystko od razu – mówi pan Roman. 

Już w tym roku cierpliwość mieszkańców sołec-
twa Ciecierzyn będzie poniekąd wynagrodzona. 
Doczekają się boiska. Powstanie ono przy szkole. 
Dokończony zostanie prawdopodobnie także chod-
nik przy krajowej 19.

Obecnie sporym wyzwaniem dla sołectwa Ciecie-
rzyn jest budowa obwodnicy Lublina. – Ciężkie sa-
mochody rozjeżdżają nasze drogi, ale co my możemy 
zrobić? – denerwuje się sołtys. Razem z Wójtem gminy 
Niemce informowali już Lubelski Oddział Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Policję, Inspekcję 
Transportu Drogowego. Bezskutecznie. – Nie sposób 

jest przez 24 godziny na dobę kontrolować każdy 
zakątek przy budowie – rozkłada ręce. 

Kiedy pan Roman ma chwilę spokoju, lubi wsłu-
chać się w ryk silnika motocyklowego. – Żużel to 
moja pasja. Za młodu próbowałem nawet jeździć. 
Siadłem, pamiętam, na motocykl, ruszyłem i 
poczułem tę prędkość. Niestety, moja jazda za-
kończyła się małym wypadkiem: rozpędzony ude-
rzyłem w bandę. Więcej na motocykl wyczynowy 
nie wsiadłem – wspomina sołtys. 

Lubi pan to „sołtysowanie”? – pytam na za-
kończenie rozmowy. – Czy lubię sołtysowanie? 
Lubię pracować z ludźmi. Staram się reagować na 
wszystkie sugestie mieszkańców. Nie wiem, na ile 
spełniam ich oczekiwania, ale myślę że czas zwery-
fikuje moje działania.

Marek Sierociuk, Ewa Rycerz

Być sołtysem w Dysie nie jest łatwo. Miejsco-
wość jest duża i rozległa, dlatego trudno do-
trzeć do wszystkich mieszkańców. Ale Jadwiga 
Buzek-Czarnolas pełni tę funkcję już trzecią 
kadencją i nie narzeka. A gdy coś pójdzie nie tak 
– oddaje się swojemu hobby, czyli gotowaniu. 

Jadwiga Buzek-Czarnolas funkcję sołtysa pełni 
nieprzerwanie od 2002 roku. – Wcześniej sołtysem 
był mój mąż, ale ze względu na to, że nie mógł wy-
stawiać świadectw dla zwierząt ponieważ był na 
rencie, na zebraniu zdecydowano o jego odwołaniu, 
i powołaniu mnie na to stanowisko – wspomina 
pani Jadwiga. I ze śmiechem dodaje: chyba ludzie 
mnie lubią, bo już przecież trzeci raz zostałam wy-
brana, ostatnio liczbą głosów 110 do 8.

Pierwszą poważną sprawą, do jakiej udało jej 
się pośrednio doprowadzić była budowa drogi w 
kierunku Jakubowic Konińskich. – Mieszkańcy mieli 
problem z tą drogą od 60 lat - to był bardzo bagnisty 
teren, trudno było przejechać. Dopiero stosunkowo 
niedawno udało się położyć tam asfalt – mówi  
z zadowoleniem pani Jadwiga. – To taki strategicz-
ny przejazd między miejscowościami. Mam do tego 
zadania sentyment – uśmiecha się. 

Dzisiaj stan dróg w sołectwie poprawił się. Mimo 
to, bardzo często trudno jest się z ludźmi skontak-
tować. Dys to bardzo rozległa wieś i do niektórych 
rodzin zwyczajnie trudno jest dotrzeć. – Staram się 
jednak wychodzić ludziom naprzeciw, współpraco-
wać z nimi, doradzić. Nie wprowadziłam sztywnych 
godzin urzędowania – przyjść do mnie można  

i wieczorem, i rano, i w sobotę. Wiadomo, że każdy 
pracuje i nie zawsze może przyjść. 

Największym problemem, z jakim musi mierzyć 
się pani Jadwiga są różne potrzeby mieszkańców 
poszczególnych części sołectwa. – Widać to było 
szczególnie przy dyskusji na temat przeznaczenia 
funduszu sołeckiego. Część mieszkańców chciała 
za te pieniądze zakupić „spowalniacze”, inni woleli je 
przeznaczyć np. na tablicę interaktywną dla szkoły. 
W końcu zaproponowałam głosowanie i miesz-
kańcy zdecydowali o podzieleniu kwoty z funduszu  
na różne cele – mówi. Obecnie zajmuje ją także 
projekt nadania nazw ulicom w Dysie. 

Kiedy sołtyska ma już dość komplikacji wynika-

jących z pracy, gotuje. Jej przygoda z gotowaniem 
zaczęła się gdy miała 13 lat. – Gotowałam do spółki 
z mamą. Jeden weekend ja, jeden ona. Mama też 
była sołtysem, czasami nie miała czasu na goto-
wanie właśnie ze względu na obowiązki. Wtedy  
w kuchni szalałam ja. Nieraz byłam wściekła, bo 
w telewizji leciał akurat jakiś fajny film – opowia-
da. – Do dziś mam hopla na punkcie zbierania 
przepisów – przyznaje ze śmiechem. – Mam ze 
sto zeszytów z przepisami, które sama zebrałam.  
Jak mam chandrę, siadam i je czytam. Napraw-
dę przy tym odpoczywam, chociaż gotuję raczej  
„z głowy” – przyznaje. 

Marek Sierociuk, Ewa Rycerz 
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XX– LECIE
ZESPOŁU TAŃCA 
NOWOCZESNEGO 
„RYTMIX”

Rytm serca, pierwszy jaki słyszymy zanim 
jeszcze przyjdziemy na świat, był motywem 
przewodnim koncertu jubileuszowego z 
okazji XX-lecia Zespołu Tańca Nowoczesnego 
„Rytmix” działającego w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Niemcach.

Tancerze zespołu dali taki pokaz swoich umie-
jętności, że z pewnością na długo pozostanie 
w pamięci licznie zgromadzonej publiczności. 
Główną bohaterką spotkania była pani Magda-
lena Bujak – od 12 -stu lat instruktorka zespołu, 
autorka wszystkich choreografii, niezmiennie 
kochająca taniec i swoich Tancerzy, i co pokazało 
spotkanie, jest to miłość z wzajemnością!

Uroczystość miała miejsce 20 stycznia w hali 
sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Niemcach. Jubileuszowy koncert swoim przy-
byciem uświetnili: pan Henryk Smolarz Poseł 
na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pan Krzysztof 
Urbaś – Wójt naszej gminy wraz z Małżonką, 
pani Iwona Pulińska z-ca wójta, pani Iwona 
Prażmo – sekretarz gminy Niemce i pan Jerzy 
Kotowski – radny Powiatu Lubelskiego. Wśród 
gości uroczystości zaleźli się ponadto: pani Elż-
bieta Rudnicka – dyrektor Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Niemcach, pan Jerzy Wójcik – 
dyrektor i pani Joanna Piekarczyk wicedyrektor 
Zespołu Szkół w Niemcach, pani Teresa Bilińska 
– dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudce Kozło-
wieckiej, pani Alina Gromaszek – wicedyrektor 
Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie 
oraz pierwsza instruktorka i założycielka zespołu 
pani Agnieszka Walkiewicz-Puła.

W koncercie jubileuszowym gościnnie wystą-
piła Justyna Ćwiklińska – solistka i tancerka gru-
py tańca współczesnego TWISTER II działające-
go przy Domu Kultury w Bełżycach – laureatka 
wielu konkursów, przeglądów i turniejów tańca. 
Instruktorem i trenerem Justyny jest pani Emilia 
Osińska-Marczak.

W spektaklu zaprezentowały się wszystkie grupy:
RYTMIX I
Sylwia Blicharz, Katarzyna Bronisz, Katarzy-

na Brzozowska, Monika Brzozowska, Natalia 
Brzozowska, Paulina Cielma, Marzena Ciołek, 
Paulina Kowalczyk, Patrycja Kuśpit, Paulina Kuś-
pit, Paulina Pydyś, Monika Rachańczyk, Sylwia 
Sobolewska, Agnieszka Strzemiecka, Weronika 
Szymańska

RYTMIX II
Katarzyna Bartosik, Kinga Bodzon, Justyna 

Czerwonka, Urszula Kasperek, Amelia Korbus, 
Zuzanna Kowalik, Agnieszka Kozieł, Iga Kruczek, 
Natalia Kubiak, Dominika Leśniak, Karolina Le-
śniak, Patrycja Misiurek, Milena Mroczek, Ilona 
Nastulak, Julia Orzeł, Paulina Prażmo, Anna 
Puchacz, Aleksandra Rodak, Paulina Szymańska, 
Patryk Tomczak, Martyna Wac, Julita Widyńska, 
Milena Wójcik

RYTMIX III
Izabela Bartosik, Aneta Czerwonka, Martyna 

Ćwikła, Weronika Ćwikła, Alicja Dobosz, Mar-
tyna Drozd, Wiktoria Gąbka, Agata Gutek, Julia 
Klimowicz, Julia Kozieł, Wiktoria Kozieł, Nina 
Lisowska, Liwia Łońska, Weronika Majewska, 
Wioleta Majewska, Anita Małyska, Angelika 
Małyska, Oliwia Misiurek, Konrad Parafiniuk, 
Nadia Pisarska, Izabela Podpora, Karolina Rodak, 

Małgorzata Sidor, Julia Smarz, Michał Szymań-
ski, Wernika Szymańska, Kacper Szczepański, 
Wiktoria Świdzińska, Aleksandra Tarnas, Alek-
sandra Warowna, Anna Wójcik oraz gościnnie 
Natalia Sobolewska, Izabela Kuchciak i Katarzy-
na Szczygieł.

RYTMIX ma na swoim koncie liczne nagrody 
i wyróżnienia, między innymi wielokrotne Mi-
strzostwo Województwa Lubelskiego w tańcach 
dyskotekowych.

Wszystkie grupy zespołu „Rytmix” są laureata-
mi konkursów organizowanych na terenie na-
szego województwa, między innymi: Przeglądu 
Zespołów Tanecznych Arabeska, Wojewódzkiego 
Festiwalu Współczesnych Form Tanecznych w 
Puławach , Międzynarodowego Nałęczowskiego 
Festiwalu Tańca oraz Turnieju Tańca Nowocze-
snego o Puchar Burmistrza Łęcznej.

Grupa reprezentacyjna zespołu RYTMIX znala-
zła się w Finale Europejskich Dni Tańca Malbork 
‘2012 oraz zajęła I-sze miejsce (formacje) i III-
cie miejsce (mini formacje) w zeszłorocznym, 
VI OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU TANECZNYM W 
GÓRZE KALWARII. 

Więcej zdjęć z uroczystości znajduje się na 
stronach internetowych www.niemce.pl oraz 
www.gok-niemce.pl, a także na facebooku – 
Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach. 

Taniec jest najwznioślejszą, najbardziej wzru-
szającą, najpiękniejszą ze wszystkich sztuk, 

bo nie jest tylko prostą interpretacją czy 
wyobrażeniem życia; jest samym życiem.

Havelock Ellis

INSTRUKTORKI ZESPOŁU 
„RYTMIX”:

Agnieszka Walkiewicz-Puła 
Założycielka i pierwsza instruktorka 

zespołu w latach 1992-1995.
Od 1995 roku instruktor Zespołu Wo-

kalno-Tanecznego „Gaduły” i Zespołu 
Tanecznego „Gaduły XL” w Młodzieżo-
wym Domu Kultury „Pod Akacją” przy 
ul. B. Chrobrego w Lublinie.

Beata Nakonieczna
Instruktorka zespołu w latach 1995-

1998. Autorka sukcesu zespołu na Sce-
nie Amatora w Lublinie w 1996 roku.

Magdalena Bujak
Prowadzi Zespół od 2000 roku. Anima-
tor kultury, pedagog tańca, instruktor 
z ponad 20 – letnim doświadczeniem. 
Absolwentka Wydziału Pedagogiki 
i Psychologii UMCS. Tancerka Teatru 
Tańca z Lublina oraz Zespołu Tańca No-
woczesnego ETEZJA. Gość warsztatów 
tanecznych, autorka i współautorka 
licznych choreografii tańca nowocze-
snego, współczesnego oraz towarzy-
skiego. Sędzia na wielu przeglądach, 
konkursach i turniejach tańca. Ma za 
sobą również współpracę z Teatrem 
im. Juliusza Osterwy w Lublinie oraz 
Centrum Kształcenia Kadr Oświato-
wych jako wykładowca na kierunku 
Artystyczne Formy Edukacji Rucho-
wej. Stale doskonali się w swoim 
zawodzie poszukując nowych metod 
pracy, form ruchu oraz inspiracji arty-
stycznych.  Niezmiennie zakochana w 
tańcu i Zespole RYTMIX.
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ZESPÓŁ RYTMIX  
JEST LAUREATEM :

LUBARTOWSKICH KONFRONTACJI 
TANECZNYCH O PUCHAR 
BURMISTRZA MIASTA LUBARTOWA 
W LATACH 1993, 2004

SCENY AMATORA W LUBLINIE 1996

WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU 
WSPÓŁCZESNYCH FORM 
TANECZNYCH W PUŁAWACH W 
LATACH 2004, 2006, 2007, 2010

NAŁĘCZOWSKIEGO FESTIWALU 
TAŃCA W LATACH 2007, 2009, 
2010, 2011, 2012

KONKURSOWEGO PRZEGLĄDU 
AMATORSKICH ZESPOŁÓW 
TANECZNYCH ‘ARABESKA‘  
W BEŁŻYCACH W LATACH  
2008, 2009, 2010, 2011 

PRZEGLĄDU TAŃCA 
NOWOCZESNEGO O PUCHAR 
STAROSTY ŚWIDNICKIEGO  
W PIASKACH 2004, 2005, 2006

FESTIWALU MŁODYCH UMCS  
W LUBLINIE 2009

MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA 
LUBELSKIEGO W TAŃCACH 
DYSKOTEKOWYCH W LATACH  
2003, 2004, 2005, 2006

TURNIEJU ZESPOŁÓW 
TANECZNYCH O PUCHAR 
BURMISTRZA ŁĘCZNEJ  
W LATACH 2010, 2011, 2012

SPOTKAŃ TANECZNYCH ‘MARCE 
DANCE‘ KRASNYSTAW 2012

EUROPEJSKICH DNI TAŃCA 
‘MALBORK 2012’

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU 
FORMACJI TANECZNYCH 
‘TANECZNE PEJZAŻE – 2012‘ 
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52 uczestników wzięło udział w XII Gminnym 
Turnieju Poezji Dziecięcej. Impreza, jak co 
roku, odbyła się z Zespole Placówek Oświato-
wych w Ciecierzynie. 

1 luty 2013 roku zapisał się w kalendarzu ZPO w 
Ciecierzynie jako „dzień pod znakiem poezji”. Do cie-
cierzyńskiej placówki przyjechało ponad 50 uczniów 
ze wszystkich szkół w gminie Niemce. Dzieci stanęły 
w szranki: kto zwycięży Turniej Poezji?

Po trwających ponad 5 godziny przesłuchaniach 
Jury w składzie: Małgorzata Kobus, Joanna Kol-
strung – z Działu Edukacji Kulturalnej w Centrum 
Kultury w Lublinie, Edyta Madej - instruktor słowa 
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Irena 
Aftyka - instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w 
Niemcach wyłoniło zwycięzców. 

Uczestnicy, którzy zwyciężyli, wezmą udział w 
Małym Konkursie Recytatorskim w Wojewódzkim 
Ośrodku Kultury w Lublinie. Impreza odbędzie się 
22 maja. 
Kategoria „O”- II
Miejsce I:
Michał Choina z Zespołu Szkół w Niemcach 
Eliza Kowalik z Zespołu Szkół w Niemcach
Miejsce II:
Karolina Rodak z Zespołu Szkół w Niemcach
Angelika Kiełsznia z Zespołu Placówek 
Oświatowych w Dysie
Miejsce III:
Natalia Wójcik z Zespołu Szkół w Krasieninie
Ewelina Adamska- Z „O” w Przedszkolu w 
Niemcach
Wyróżnienia:
Hubert Muzyka z Zespołu Szkół w Krasieninie
Zuzanna Golianek Z „O” w Przedszkolu w 
Niemcach
Julia Stefaniak Z „O” w Przedszkolu w Niemcach
Małgorzata Piotrowska z Zespołu Placówek 
Oświatowych w Ciecierzynie
Filip Kłaczkiewicz z Zespołu Placówek 
Oświatowych w Dysie
Nina Lisowska ze Szkoły Podstawowej w Rudce 
Kozłowieckiej
Nagroda Specjalna ufundowana przez Posła 
Henryka Smolarza 
Angelika Kiełsznia za wyjątkowo poprawną 
dykcję w trudnym repertuarze.

Kategoria III-IV
Miejsce I:
Gabriela Paradzińska  z Zespołu Szkół w 
Krasieninie
Oliwia Wolińska z Zespołu Placówek 
Oświatowych w Ciecierzynie
Miejsce II:
Julia Drzymała z Zespołu Szkół  
w Krasieninie

Bitwa  
na rymy

Sebastian Studziński z Zespołu Placówek 
Oświatowych w Dysie
Miejsce III:
Adrianna Drozd ze Szkoły Podstawowej w 
Jakubowicach Konińskich
Piotr Smolarz z Zespołu Placówek Oświatowych 
w Dysie
Wyróżnienia:
Gabriela Przypis z Zespołu Szkół w Niemcach
Rafał Firlej ze Szkoły Podstawowej w Rudce 
Kozłowieckiej
Maksymilian Serwicki ze Szkoły Podstawowej w 
Jakubowicach Konińskich
Marcin Barczak ze Szkoły Podstawowej w 
Nasutowie
Dawid Walczewski ze Szkoły Podstawowej w 
Nasutowie
Joanna Kozieł z Zespołu Placówek Oświatowych 
w Ciecierzynie
Nagroda Specjalna ufundowana przez Posła 
Henryka Smolarza
Anna Kukiełka ze Szkoły Podstawowej w 
Nasutowie za spójność repertuarową.

Kategoria V-VI
Miejsce I: 
Karolina Ważna z Zespołu Placówek Oświatowych 
w Ciecierzynie
Anna Malinowska z Zespołu Szkół w Niemcach
Miejsce II:
Patrycja Wolińska z Zespołu Placówek 
Oświatowych w Ciecierzynie
Martyna Krupa  z Zespołu Szkół w Krasieninie
Miejsce III:
Barbara Szczuryk vel Szczerba z Zespołu Placówek 
Oświatowych w Ciecierzynie
Marta Stefaniak z Zespołu Szkół w Krasieninie
Nagroda Specjalna ufundowana przez Posła 
Henryka Smolarza
Anna Malinowska z Zespołu Szkół w Niemcach za 
płynne prowadzenie narracji w prozie.
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Powiatowy Festiwal Piosenki Nieza-
pomniane Melodie na dobre wpisał się w 
kalendarz imprez Gminy Niemce. 7 lutego 
odbyła się jego ósma edycja. Udział w nim 
wzięło 110 uczniów z terenu powiatu lu-
belskiego. 

Festiwal rozpoczął się wystąpieniem Krzysz-
tofa Urbasia, Wójta Gminy Niemce oraz Krzysz-
tofa Babisza, Kuratora Oświaty w Lublinie. 

Hasło tegorocznego Festiwalu Piosenki to: 
„Z piosenką po zdrowie”. Na scenie uczestnicy 
prezentowali utwory o tematyce zdrowotnej, 
proekologicznej, turystycznej.  

W VIII edycji PFP „Niezapomniane Melodie” 
udział wzięło ponad stu wokalistów, którzy do 
Ciecierzyna przyjechali z różnych miejscowości 
w powiecie lubelskim. Konkurowali w trzech 
kategoriach: Dzieci 6 – letnie i klasy I - III szko-
ły podstawowej – SOLIŚCI i ZESPOŁY, Szkoła 
Podstawowa Klasy IV-VI – SOLIŚCI i ZESPOŁY, 
Gimnazjum – SOLIŚCI i ZESPOŁY. 

Poziom wokalny festiwalu od początku był 
wysoki. Warto przypomnieć, że pierwsze miej-
sce wśród solistów niejednokrotnie zdobyła 
w Ciecierzynie Magdalena Welc z Niedrzwicy 
Dużej. Później wzięła udział w 3 edycji telewi-
zyjnego show Mam Talent i… wygrała.

W tym roku poziom wokalny uczestników 
również był bardzo wysoki. Jurorów (Przewod-
niczący: Krzysztof Kramek, członkowie: Urszula 
Charycka – Nazaruk, Bożena Stępień) i pu-

bliczność szczególnie zachwycili Laura Łabiga, 
zespół „Małe Wiolinki”, zespół z Niedrzwicy Du-
żej, Julia Mączka i Mateusz Zaroń. To oni zdobyli 
pierwsze miejsca i otrzymali główne nagrody. 
Dodatkowo, każdy z uczestników dostał pa-
miątkowy dyplom oraz upominek. Pełna lista 
laureatów znajduje się w ramce obok. 

Na Festiwalu obecni byli: Kurator Oświaty 
w Lublinie Krzysztof Babisz, dyrektor Joan-
na Kulikowska, prezes WFOŚiGW w Lubli-
nie – Wojciech Piekarczyk, przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego w Lublinie: Dariusz 
Gajo – Członek Zarządu Powiatu Lubelskie-
go, Zbigniew Bernat radny powiatowy, Wójt  
Gminy Niemce -  Krzysztof Urbaś, przedstawi-
ciele Rady Gminy w Niemce z Przewodniczą-
cym Henrykiem Ziębowiczem, dyrektor GOASz 
w Niemcach – Anna Studzińska, Monika 
Kowalska Dyrektor Biura Poselskiego Posła na 
Sejm Rzeczypospolitej Henryka Smolarza, 
Anna Dudek – dyrektor PODN w Lublinie,  
ks. Robert Brzozowski – proboszcz parafii  
w Dysie, a także dyrektorzy szkół.  

Honorowy patronat na festiwalem sprawo-
wali: Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz, 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Starosta 
Lubelski Paweł Pikula, Wójt Gminy Niemce 
Krzysztof Urbaś, Powiatowy Ośrodek Doskona-
lenia Nauczycieli w Lublinie.

Dziewiąta edycja odbędzie się za rok. 

Śpiewali na zdrowie Kategoria: dzieci 6-letnie 
i klasy I-III szkoły 

podstawowej 
SOLIŚCI

I miejsce  
i Nagroda Specjalna 
Kuratora Oświaty w 
Lublinie:
Laura Łabiga  
S.P. w Krężnicy Jarej
II miejsce i Nagroda 
Specjalna Wójta Gminy 
Niemce Krzysztofa Urbasia:
Emilia Wójcik
S.P. w Mętowie
III miejsce: 
Agnieszka Niezgoda
S. P. w Niedrzwicy Dużej
Wyróżnienie:
Maja Krokowska
S.P. w Jakubowicach 
Konińskich
Wyróżnienie:
Joanna Kozieł 
S.P. w Ciecierzynie
Nagroda Specjalna 
WFOŚiGW w Lublinie: 
Antoni Joński
S.P. w Krasieninie
Nagroda Specjalna:
Zuzanna Goljanek
Przedszkole w Niemcach

Kategoria: dzieci 6-letnie 
i klasy I-III szkoły 

podstawowej
ZESPOŁY

I miejsce: 
Zespół : „Małe Wiolinki”  
w składzie:
Tosia Matysek
Ola Pilaszewska
Anna Kwiecień
Natalia Kneć
S. P. w Krężnicy Jarej
II miejsce:  
Martyna Gęca
Magdalena Mituła
Kinga Niedźwiadek
Julia Stachura
S.P. w Mętowie
II miejsce:
Julia Zając
Dorota Wójcik
Kamila Ostrowska
Martyna Sieńko
S.P. w Babinie

III miejsce: 
Magda Kozieł 
Weronika Ważna
S.P. w Ciecierzynie
Nagroda specjalna:
Zespół „Leśne ludki” w składzie:
Ewelina Adamska
Julia Stefaniak 
Wiktoria Górna
Magdalena Jędrychowska
Przedszkole w Niemcach

Kategoria: Szkoła 
Podstawowa Klasy IV-VI

SOLIŚCI
I miejsce,  
Nagroda Kuratora Oświaty
Julia Mączka
S.P. w Bystrzycy Starej 
II miejsce: 
Wiktoria Fryc
S.P. w Niedrzwicy Dużej
III miejsce: 
Anna Malinowska
S.P. w Niemcach
Wyróżnienie:
Agata Smerdel
S.P. w Zakrzewie
Wyróżnienie:
Natalia Fryc
S. P. w Babinie
Nagroda Specjalna Wójta 
Gminy Niemce Krzysztofa 
Urbasia
Oliwia Wolińska
S.P. w Ciecierzynie
Nagroda Specjalna 
WFOŚiGW w Lublinie:
Wiktoria Bęczkowska
S.P. w Świdniku Małym

Kategoria: Szkoła 
Podstawowa Klasy IV-VI 

ZESPOŁY
I miejsce: 
Eliza Brzózka 
Weronika Janczak
Karolina Żarnowska 
Monika Brzózka
S.P. w Niedrzwicy Dużej
II miejsce:  
Karolina Ważna 
Patrycja Wolińska
Andrzej Błaszczyk
S.P. w Ciecierzynie
III miejsce: 
1. Milena Gieroba
2. Marcelina Błasik 
S. P. w Krężnicy Jarej

Wyróżnienie:
Klaudia Woźniak 
Kinga Marciniak 
Karolina Domin 
Julia Drzymała
S.P. w Krasieninie

Kategoria: Gimnazjum 
SOLIŚCI

I miejsce  
i Nagroda Specjalna 
Lubelskiego Kuratora 
Oświaty
Mateusz Zaroń 
Gimnazjum w Ciecierzynie
II miejsce  
i Nagroda Specjalna 
Lubelskiego Kuratora 
Oświaty
Justyna Sidor
Gimnazjum w Bystrzycy Starej
II miejsce  
i Nagroda Specjalna 
Starosty Lubelskiego 
Pawła Pikuli
Natalia Pieńkowska
Gimnazjum w Krężnicy Jarej
III miejsce: 
Edyta Sędłak
Gimnazjum w Jabłonnie
Wyróżnienie i Nagroda 
Wójta Gminy Niemce 
Krzysztofa Urbasia
Emilia Zgierska
Gimnazjum w Krasieninie
Wyróżnienie:
Aleksandra Mączka
Gimnazjum w Tarnawce
Wyróżnienie:
Paulina Jarmuł
Gimnazjum w Wysokiem

Kategoria: Gimnazjum 
ZESPOŁY

II miejsce:  
DUET:
Sylwia Nalewajek
Sylwia Kosmala
Gimnazjum w Ciecierzynie
III miejsce: 
Kinga Szyszka
Kinga Maksim
Gimnazjum w Jabłonnie

Wyróżnieni nauczyciele:
Barbara Pałka, Magdalena 
Mazurkiewicz – Mączka, 

Jolanta Kwiecień

Laureaci VIII Powiatowego Festiwalu Piosenki „Niezapomniane Melodie”



Niezapomniane 
Melodie 
w obiektywie


