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Świadczenie wychowawcze - Program 500+
Wójt Gminy Niemce uprzejmie informuje, iż jednostką odpowiedzialną za realizację rządowego programu ,,Rodzina 500
plus” będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w
Niemcach.
Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie (kwota, od której nie będą odprowadzane żadne składki) na drugie i kolejne
dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie,
także dla pierwszego lub jedynego dziecka
przy spełnieniu kryterium dochodowego 800
zł lub 1200 zł w przypadku wychowywania w
rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
Podstawowe informacje związane
z programem
• Świadczenie wychowawcze otrzymają
rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy
wystąpili do sądu o jego przysposobienie).
• Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
• Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat
liczy się do składu rodziny przy ustalania
dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu
rodziców.
• Wniosek o świadczenie będzie można złożyć od 1 kwietnia 2016 r.
• Kto złoży wniosek w okresie od 1 kwietnia
br. do 1 lipca br. włącznie otrzyma wyrównanie świadczenia od 1 kwietnia.
• Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze
zostanie przyznane od miesiąca złożenia
wniosku bez wyrównania za minione
miesiące.
• Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1
kwietnia do 1 lipca 2016 r. Ośrodek będzie
miał do trzech miesięcy, licząc od dnia
złożenia wniosku z prawidłowo wypełnio-

•

•

•

•
•
•

•

nymi dokumentami, na wydanie decyzji i
wypłacenie świadczenie wychowawczego.
Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata
świadczenia będzie mogła nastąpić wcześniej.
W przypadku wniosków złożonych po 1
lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego
do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i
wypłata za ten miesiąc do końca tego miesiąca.
Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą
najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w
którym wniosek został złożony.
Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub
opiekunów, czyli przelewem na konto lub
w gotówce.
Świadczenie wychowawcze
nie przysługuje, jeżeli:
dziecko  pozostaje w związku małżeńskim;
dziecko zostało umieszczone w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie lub
w pieczy zastępczej;
p ełnoletnie dziecko ma ustalone prawo
do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (termin pełnoletni nie zawsze
jest tożsamy w prawie z terminem osoby,
która ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletności przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku
małżeńskiego - art. 10 § 2 kodeksu cywilnego);
członkowi rodziny przysługuje na dziecko
zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie
wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

WNIOSEK MOŻESZ ZŁOŻYĆ
OD 1 KWIETNIA W DOWOLNIE
WYBRANY PRZEZ CIEBIE SPOSÓB:
- w 4 punktach na terenie gminy Niemce
( w m-cu kwietniu 2016 r.)
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach
ul. Lubelska 119 – tel. 81 75640 37,
poniedziałek w godz. 9 00 – 17 00,
wtorek – środa w godz. 8 00 – 17 00,
czwartek – piątek w godz. 8 00 – 15 00,
sobota (02.04.2016 r. 09.04.2016 r.)
w godz. 8 00 – 15 00
• Klub Seniora w Niemcach ul. Parkowa 4
(budynek w parku) – tel. 518119430
poniedziałek – piątek w godz. 8 00 – 16 00
• Świetlica w remizie i OSP w Dysie
– tel. 518124188
poniedziałek – piątek w godz. 8 00 – 16 00
sobota (02.04.2016 r. 09.04.2016 r.)
w godz. 8 00 – 15 00
• Świetlica w remizie i OSP w Krasieninie
– tel. 518124442
poniedziałek – piątek w godz. 8 00 – 16 00
sobota (02.04.2016 r. 09.04.2016 r.) w
godz. 8 00 – 15 00
• wysłać wniosek pocztą (najlepiej listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru) na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach
• posiadając bezpieczny podpis elektroniczny
lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP możesz złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia
• złożyć wniosek drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS
• złożyć wniosek drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego banków
krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone wymogi.

Druki i załączniki wymagane przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze
oraz wzory prawidłowo wypełnionych dokumentów dostępne są na stronie internetowej naszej gminy www.niemce.pl

Płać PIT tam gdzie mieszkasz – w gminie Niemce
Będą pieniądze na inwestycje na które czekasz!
Jednym z głównych źródeł dochodów miast i gmin są podatki
płacone przez mieszkańców z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych. Im więcej ich wpłynie
do gminnej kasy, tym więcej możliwości na realizację kolejnych zadań. Możesz w ten sposób realnie
wpłynąć na poprawę swojego codziennego życia i funkcjonowania
gminy.

Jak to zrobić?
To bardzo proste!
Nie trzeba zmieniać miejsca zameldowania. Wystarczy w zeznaniu rocznym zaktualizować dane
adresowe i w formularzu ZAP-3
wpisać aktualne miejsce zamieszkania.
Wypełnienie formularza jest proste i bezpłatne.

ZAP-3 można złożyć razem z rocznym zeznaniem podatkowym PIT.
Dzięki temu dochody z Twojego
podatku dochodowego (PIT) zasilą
budżet Gminy Niemce.
Nie przekazuj pieniędzy
na rozwój innego miasta
czy gminy – płać podatki
tam gdzie mieszkasz!

W gminie Niemce!
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z obrad rady gminy

XVI Sesja Rady Gminy Niemce
29 stycznia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XVI Sesja Rady
Gminy Niemce.
Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący
Rady Sławomir Mroczek. W sesji oprócz 13 radnych co stanowiło quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał, uczestniczyli także
Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Skarbnik
Gminy Aneta Chałupczak, Sekretarz Gminy
Leszek Łuczywek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół Anna Studzińska,
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środo-

wiska Maria Grażyna Mogielnicka oraz Sołtysi.
Radni tego dnia podjęli szereg istotnych
uchwał dotyczących naszej gminy, między
innymi w Uchwale Nr XIII/115/2015 z dnia
12 listopada 2015 r. wprowadzono zapis iż w
zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli
zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, Gmina
Niemce przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania frakcji suchej
w ilości 2 szt. miesięcznie.
Po ostatniej sesji ważną zmianą dla rodzin
wielodzietnych jest także podjęcie Uchwały Nr

XVI/150/2016 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami
rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny. Rodzina posiadająca taką kartę będzie zwolniona

z opłaty w 100% za trzecie i każde kolejne
dziecko.
Wyżej wymienione uchwały będą obowiązywały od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

Konsultacje społeczne w celu stworzenia mapy zagrożeń
11 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyły się
konsultacje społeczne w sprawie stworzenia mapy zagrożeń
na terenie działania Komisariatu Policji w Niemcach.
Na spotkanie zaproszeni zostali Wójtowie, Przewodniczący Rad,
Komendanci OSP, Dyrektorzy Placówek Oświatowych oraz Sołtysi
z gmin Niemce, Wólka, Jastków i Garbów czyli terenu, który jest
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w zasięgu działania Komisariatu Policji w Niemcach. Ze strony Policji konsultacje przeprowadzili Zastępca Komendanta Miejskiego
Policji w Lublinie mł. insp. Paweł Paździor, Naczelnik Wydziału
Prewencji KMP w Lublinie podinsp. Tomasz Leszcz, Komendant
Komisariatu Policji w Niemcach mł. insp. Mariusz Szadurski oraz
jego zastępca podinsp. Jarosław Rogowski.
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EDUKACJA

VI Diecezjalny Panel Dyskusyjny w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Niemcach

4 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach odbył się VI Diecezjalny Panel Dyskusyjny pt. „Miłosierdzie Boże
szerzyć będę aż po krańce ziemi”. Jest to temat bardzo aktualny, związany z obecnym
Rokiem Miłosierdzia, ogłoszonym przez
Papieża Franciszka 8 grudnia 2015 r.
W Panelu wzięli udział uczniowie ze szkół:
Gimnazjum nr 1 w Niemcach, Gimnazjum
nr 2 w Ciecierzynie, Gimnazjum nr 3 w Krasieninie, Zespół Szkół Chemicznych i Prze-

mysłu Spożywczego w Lublinie, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Niemcach. Gościliśmy
także w murach szkoły znamienitych gości:
księży, zespół naukowy KUL, dyrektorów szkół,
przedstawicieli Rady Powiatu oraz młodzież
z zarządu ŚDM Archidiecezji Lubelskiej.
Program Panelu był bardzo bogaty, młodzież
bardzo aktywnie uczestniczyła w modlitwie,
debacie i zabawie. Nad całością czuwali katecheta p. Witold Józefacki i bibliotekarz p. Elżbieta Reszka. W przygotowaniu Panelu poma-

gali wolontariusze działający przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Niemcach. Wszystkich
gości przyjęła Pani Dyrektor Elżbieta Rudnicka.

Dziękujemy wszystkim za udział w Panelu
i do zobaczenia za rok.
Organizatorzy VI Panelu Dyskusyjnego

Studniówka w murach własnej szkoły

16 stycznia po raz pierwszy od wielu lat
mury naszej szkoły gościły tegorocznych
maturzystów bawiących się na corocznym balu studniówkowym.
Uczniowie klasy III Liceum Ogólnokształcącego (wychowawca pani Elżbieta Sośnicka) oraz klasy IV Technikum Architektury
Krajobrazu i Technikum Informatycznego
(wychowawczyni pani Ewa Bęczkowska)
rozpoczęli swój pierwszy bal w życiu tradycyjnym Polonezem. Następnie pani Dyrektor

Elżbieta Rudnicka powitała wszystkich zebranych nauczycieli, rodziców i przybyłych
gości, a przede wszystkim bohaterów tego
wieczoru. Po części oficjalnej rozpoczęła się
zabawa na całego, która trwała do wczesnych godzin porannych. Miejmy nadzieję
że wszyscy uczniowie zapamiętają ten wieczór jako jeden z najpiękniejszych w życiu
i w takich samych humorach przystąpią do
egzaminów maturalnych i zawodowych.
Marek Och

Klasa III liceum

Inauguracyjny polonez
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I Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt
o Puchar Wójta Gminy Niemce
30 stycznia 2016 roku w hali sportowej
w ZS w Niemcach odbył się I Turniej Piłki
Ręcznej Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy
Niemce. Współorganizatorem zawodów
był Zespół Szkół w Niemcach oraz Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sprinter w
Lublinie. Wsparcie w realizacji imprezy
udzielił także Wójt Gminy Niemce i firma
MARKPROPERTY.
W zawodach udział wzięło ponad 90
dziewczynek z: SKF Sprinter Lublin I i II,
KMKS Kraśnik I i II, UKS Kamionka I i II ,
Ośrodka Szkolenia Piłki Ręcznej Niemce.
Dzięki sponsorom wszystkie dzieci otrzymały
bardzo atrakcyjne upominki, drużyny – puchary , w tym Pucha Wójta Gminy Niemce,
który osobiście wręczył Wójt Krzysztof
Urbaś, a najlepsi zawodnicy nagrody. Gminę
Niemce reprezentował zespół w barwach
klubowych SKF Sprinter Lublin I (dziewczęta
trenują od lutego ubiegłego roku w ramach
zajęć pozalekcyjnych) oraz dwie grupy z
Ośrodka Szkolenia Piłki Ręcznej Niemce
(dziewczęta kl. IV-VI biorące udział w programie i w ramach wsparcia MSiT.). Wiele
spotkań było bardzo zaciętych i kończyło
się minimalnymi wygranymi. Najważniejsza
była jednak dobra zabawa i czerpanie przyjemności z gry w piłkę ręczną. Organizatorzy
zapewnili uczestnikom ciepły posiłek i wspaniałą atmosferę.

Oto wyniki turnieju:
GRUPA Młodsza
1. Puchar Wójta Gminy Niemce – UKS Kamionka
2. Puchar Dyrektora ZS w Niemcach – KMKS
Kraśnik I
3. Puchar Prezesa SKF Sprinter – OSPR I
4. Puchar Prezesa Markproperty – OSPR II
5. Puchar Fair Play – KMKS II Kraśnik
Nagrody indywidualne :
MVP – Milena Wiśniewska – UKS Kamionka
Królowa Strzelczyń – Zuzanna Kurlej – KMKS
Kraśnik I
Najlepsza Bramkarka – Kozieł Julia – OSPR II
Niemce
Odkrycie Turnieju – Rodak Karolina – OSPR I
Niemce
Fair Play – Martyna Wilk – KMKS Kraśnik II

GRUPA Starsza
1. Puchar Wójta Gminy Niemce
- SKF Sprinter Lublin II
2. Puchar Dyrektora ZS w Niemcach
– SKF Sprinter I
3. P uchar Prezesa SKF Sprinter – UKS Kamionka I
4. P uchar Prezesa Markproperty – UKS Kamionka II
Nagrody indywidualne :
MVP - Kowalska Andżelika – SKF Sprinter II
Królowa Strzelczyń - Studzińska Aleksandra
– SKF Sprinter I
Najlepsza Bramkarka – Dec Monika
– UKS Kamionka I
Odkrycie Turnieju – Gawrońska Magdalena – SKF Sprinter I
Fair Play – Stelmach Andżelika
– UKS Kamionka II
Zdjęcia: ZS Niemce

Powiatowe rozgrywki w piłce nożnej dziewcząt
7 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych już po
w ZSP Niemce
raz trzeci odbyły się rozgrywki Powiatowej Licealiady
w piłce nożnej halowej dziewcząt.
Poza gospodyniami, które broniły tytułu najlepszej drużyny
z ubiegłego roku, wzięły udział: Zespół Szkół w Pszczelej Woli
i Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach. Po rozegraniu
spotkań w systemie każdy z każdym, bezkonkurencyjne kolejny raz okazały się dziewczęta z Niemiec, które pokonały swoje
rywalki odpowiednio 3:2 i 2:0. Drugą lokatę zajęły dziewczęta
z Pszczelej Woli pokonując ekipę z Piotrowic 3:1. Skład zwycię-
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skiej ekipy prowadzonej przez trenera Marka Ocha: Katarzyna
Bodziak, Izabela Reszka, Paulina Ligęza, Izabela Radomska
(1 gol), Aleksandra Kaliszyk (1 gol), Aleksandra Kaźmierska,
Paulina Muszyńska, Aleksandra Jarosińska, Justyna Iwanek,
Julita Majcher, Kinga Świć, Aleksandra Sochal (3 gole). Dziewczęta tym zwycięstwem sprawiły sobie wspaniały prezent na
przypadający nazajutrz Dzień Kobiet.
Marek Och
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II Turniej Tenisa Stołowego Woli Niemieckiej
Już po raz drugi z inicjatywy Kamila Raraka i przy nieocenionej pomocy Krystyny Wójtowicz, Sławomira Mroczka i Piotra Pankowskiego 19 lutego 2016 roku w Zespole
Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach odbył się Turniej
Tenisa Stołowego Woli Niemieckiej.
Impreza zgromadziła około 70 osób z czego 14 dzieci i 22
dorosłych brało czynny udział w turnieju natomiast reszta
uczestników dzielnie kibicowała zawodnikom. Rozegrano
aż 110 spotkań w 4 kategoriach.
Poniżej przedstawiamy zwycięzców:
w kategorii juniorzy młodsi:
I miejsce Agata Janczara
II miejsce Kacper Janczara
III miejsce Rafał Caban
w kategorii juniorzy starsi:
I miejsce Michał Wójtowicz
II miejsce Weronika Wójtowicz
III miejsce Małgorzata Wójtowicz
w kategorii kobiety:
I miejsce Katarzyna Kwiecień
II miejsce Anna Wójtowicz
III miejsce Monika Janczara
w kategorii mężczyźni:
I miejsce Sławomir Bieniek
II miejsce Krzysztof Gromek
III miejsce Tomasz Wójtowicz

Wydarzenie swoją obecnością uświetnili Wójt Gminy
Niemce Krzysztof Urbaś oraz Poseł na Sejm RP V i VII kadencji, a obecnie doradca Marszałka Województwa Lubelskiego, Henryk Smolarz wraz z małżonką.

Warsztaty plastyczne w Klubie Seniora
22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu
warsztatów plastycznych, w ramach których uczestniczki – seniorki uczyły się robić kompozycje kwiatowe.
Pod okiem instruktorki – Pani Elizy Franczak wszyscy
świetnie się bawili, a efektem spotkania były piękne
kompozycje ze sztucznych kwiatów, które każdy mógł
zabrać na pamiątkę do domu. Uczestnicy wciągnęli się
w te zajęcia, a pani prowadząca była bardzo zadowolona
z tak zdolnych i pojętnych uczniów, którzy już po pierwszej lekcji potrafili zrobić takie cuda. Kolejne spotkanie już
wkrótce.
Kierownik OPS, Barbara Ściseł
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SPOŁECZEŃSTWO

23 tony żywności dla najbardziej
potrzebujących z naszej gminy
W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2015 do ponad 400 najbardziej potrzebujących
mieszkańców gminy Niemce trafiła pomoc w postaci artykułów spożywczych.
Na początku bieżącego roku Wójt Gminy Niemce Krzysztof
Urbaś nawiązał współpracę z Fundacją Bank Żywności w Lublinie. Na bazie porozumienia naszego Wójta z panią Prezes
Marzeną Pieńkosz – Sapiehą została podpisana umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych Gminy Niemce,
a Fundacją Bank Żywności w Lublinie w zakresie nieodpłatnej
dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej
potrzebujących.
W wyniku tej umowy 9 lutego do naszej gminy trafiło
ponad 23 tony żywności, która została złożona w budynku
Klubu Seniora w Niemcach. W sprawnym rozładunku takiej
ilości artykułów spożywczych pracownikom Ośrodka Pomocy
Społecznej pomagali strażacy z gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej pod dowództwem komendanta Dariusza
Paradzińskiego i pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Wózka widłowego do rozładunku użyczył Zakład Produkcyjny
Pol-Skone w Niemcach.
Po weryfikacji listy podopiecznych OPS wytypowanych do
realizacji Programu Pomocy, pracownicy ośrodka w przeciągu
4 dni rozdysponowali całe 23 tony żywności wśród naszych

mieszkańców. Pomocą zostało objętych w sumie ponad 400
osób. Wartość artykułów spożywczych przekazanych podopiecznym OPS Niemce wyniosła blisko 75 tys. złotych.
Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś składa serdeczne podziękowania pani Prezes Zarządu Fundacji Bank Żywności w
Lublinie Marzenie Pieńkosz-Sapieha za przekazanie Pomocy

I Gminny Turniej Unihokeja w Dysie
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Żywnościowej naszej gminie. Podziękowania należą się również tym wszystkim, którzy zaangażowali się w przekazanie
tej pomocy naszym mieszkańcom czyli kierownikowi i pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach, strażakom z
gminnych jednostek OSP, pracownikom Zakładu Gospodarki
Komunalnej oraz Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych Gminy
Niemce.
(tg.)
11 marca w sali gimnastycznej Zespołu Placówek
Oświatowych w Dysie uczniowie szkół podstawowych
gminy Niemce spotkali się na I Gminnym Turnieju Unihokeja.
Uczestników imprezy przywitali: Krzysztof Urbaś – Wójt
Gminy Niemce, który objął imprezę patronatem honorowym,
pani Anna Studzińska – Dyrektor GOASz i pani Barbara Fifowska – dyrektor ZPO w Dysie – gospodyni spotkania.
Po wylosowaniu grup drużyny z Ciecierzyna, Dysa, Krasienina, Nasutowa, Niemiec oraz Rudki Kozłowieckiej przystąpiły do rywalizacji. Mecze rozgrywano systemem pucharowym
pod czujnym okiem sędziego, pana Marka Wrony. Turniej
przebiegał w przyjaznej atmosferze i chociaż rozgrywanym
pojedynkom towarzyszyły wielkie emocje sportowe, uczestnicy pamiętali o zasadzie fair play. Zawodnicy dziękowali
sobie za wspólną grę , przybijali „piątki”, wspólnie kibicowali.
Zwycięzcą tegorocznego turnieju okazała się drużyna z ZPO
w Ciecierzynie, drugie miejsce zajęli gospodarze, czyli ZPO w
Dysie, a trzecie – uczniowie ZS w Niemcach.
Trzy najlepsze drużyny otrzymały puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta gminy, a każdy
uczestnik dostał upominek od sponsora, pana Henryka Smolarza, doradcy Marszałka Województwa Lubelskiego.
Po turnieju organizatorzy imprezy jeszcze raz pogratulowali zwycięzcom i podziękowali wszystkim drużynom za tak
liczny udział w turnieju. Zwrócili również uwagę na wysoki
poziom, jaki prezentowali zawodnicy, ale przede wszystkim
na wspaniałą atmosferę, przestrzeganie zasad gry i szacunek
dla przeciwnika. Na koniec zaprosili fanów unihokeja na spotkanie za rok.
(tg)
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II Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej
W styczniu w Szkole Podstawowej im.
w Rudce Kozłowieckiej
Twórców Ludowych w Rudce Kozłowieckiej odbył się II Gminny Konkurs Piosenki
Angielskiej pod patronatem Wójta Gminy
Niemce „YOU CAN SING”.
W wokalnych zmaganiach wzięło udział
12 uczniów szkół podstawowych z terenu
naszej gminy. Młodym artystom kibicowała
wspaniała publiczność, wśród której obecni
byli także Wójt Gminy Niemce Krzysztof
Urbaś oraz Zastępca Wójta Iwona Pulińska.

Wśród gości Wójt Krzysztof Urbaś wraz
z Zastępcą Iwoną Pulińską

Jury w składzie: Paulina Kuśpit, Ewa Korzeniowska oraz Grzegorz Brzozowski wyłoniło zwycięzców konkursu.

I miejsce: Patrycja Misiurek z Zespołu Szkół w Krasieninie
II miejsce: Agnieszka Muzyka z Zespołu Szkół w Krasieninie
III miejsce: Małgorzata Piotrowska z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
Wyróżnienia otrzymali: Anna Woźniak ze Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej,
Alan Lewicki ze Szkoły Podstawowej w Nasutowie i Wiktoria Hamera z Zespołu Szkół
w Niemcach.
Zwyciężczyni konkursu gminnego z dużym powodzeniem wzięła udział w III Wojewódzkim Konkursie Piosenki Angielskiej „LET’S SING”, organizowanym przez Szkołę
Podstawową nr 2 w Lublinie, zdobywając III miejsce. W tym samym konkursie zespół
wokalny z ZPO w Ciecierzynie zdobył również III miejsce. Ogromne gratulacje!

Patrycja Misiurek - zwyciężczyni konkursu
Agnieszka Muzyka II miejsce

Małgorzata Piotrowska III miejsce

Laureaci odebrali dyplomy i nagrody

Pamiątkowe zdjęcie

Międzyszkolne dyktando z j. angielskiego
w Jakubowicach Konińskich
21 stycznia w Szkole Podstawowej im.
Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich odbyło się międzyszkolne dyktando z języka angielskiego dla uczniów klas
szóstych.
Przystąpiło do niego 10 uczniów reprezentujących pięć szkół z naszej gminy: ZPO Ciecierzyn, ZPO Dys, ZS Krasienin, SP Jakubowice, ZS
Niemce. Honorowy patronat nad dyktandem
objął Wójt Gminy Niemce. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy. Do
wyłonienia zwycięzców konieczne były aż
dwie dogrywki. Nagrody wręczyła Pani Iwona
Pulińska - Zastępca Wójta Gminy Niemce. Oto
laureaci konkursu:
I miejsce - Julia Gałat ZPO Ciecierzyn
II miejsce - Adrian Grzesiuk SP Jakubowice
III miejsce - Katarzyna Królik ZS Krasienin
(tg.)
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XV Turniej Poezji Dziecięcej w Ciecierzynie
12 lutego w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie odbył się XV Turniej
Poezji Dziecięcej pod patronatem Wójta
Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia.
W konkursie wzięło udział 57 uczestników
ze szkół podstawowych i przedszkoli działających na terenie Gminy Niemce. Prezentacje
oceniane były przez jury w składzie: Anna
Krawczyk – dyrektor Działu Edukacji Kulturalnej w Centrum Kultury w Lublinie; Anna
Kistelska – instruktor kultury słowa Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie; Irena
Aftyka – instruktor Gminnego Ośrodka Kultury
w Niemcach.
Turniej Poezji Dziecięcej w Ciecierzynie
organizowany przez Katarzynę Wieczorek
i Grażynę Wójtowicz, odkrywa i wspiera młode
talenty recytatorskie uczniów szkół podstawowych i przedszkoli gminy Niemce już od piętnastu lat. Organizowany jest we współpracy
z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie
i posiada status eliminacji do Małego Konkursu Recytatorskiego . Wśród laureatów typowani są uczniowie reprezentujący Gminę Niemce
w powiatowym etapie przesłuchań w Lublinie.
W przedsięwzięciu dotychczas zaprezentowało się już około 800 uczniów szkół i przedszkoli
z terenu naszej gminy, a wielu z nich odniosło
sukces w finale na etapie wojewódzkim.

W tegorocznym turnieju do etapu powiatowego zakwalifikowały się następujące osoby:
Julia Majchrzak z Zespołu Szkół w Niemcach
Opiekun: Małgorzata Dynerowicz
Hanna Mytyk z Zespołu Szkół w Niemcach
Opiekun: Iwona Choina
Aleksandra Florek ze Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich
Opiekun: Bożena Flor
Dominika Prokop z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
Opiekun: Urszula Zielonka
Julia Gawrońska  z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
Opiekun: Grażyna Wójtowicz, Katarzyna Wieczorek
Joanna Kozieł z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
Opiekun: Grażyna Wójtowicz, Katarzyna Wieczorek
Wśród zaproszonych gości byli także: Ksiądz
Kanonik Robert Brzozowski – Proboszcz Parafii pw. Św Jana Chrzciciela w Dysie oraz Wójt
Gminy Niemce Krzysztof Urbaś.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom wspierającym organizację XV
Turnieju Poezji Dziecięcej, a w szczególności:
Panu Krzysztofowi Urbasiowi Wójtowi Gminy
Niemce,
Panu Tomaszowi Błaszczykowi właścicielowi
firmy PHU Błaszczyk Mercedes Serwis,
Zarządowi Banku Spółdzielczego w Niemcach
Panu Janowi Szulżykowi dyrektorowi POL-SKONE Sp.z o.o. w Lublinie
Gminnej Spółdzielni Rolniczo Handlowej
w Niemcach
Panu Andrzejowi Rożenowi prezesowi „ABC
Papier” w Lublinie,
Pani Wandzie Wnukowskiej właścicielce Firmy
Dyspol w Dysie,
Panu Grzegorzowi Niećko dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach
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XI Powiatowy Festiwal Piosenki
„Niezapomniane melodie” Ciecierzyn 2016

4 lutego, już po raz 11 w ZPO w Ciecierzynie,
spotkali się młodzi artyści ze szkół Powiatu
Lubelskiego, aby na festiwalowej scenie zaprezentować swój talent wokalny i artystyczny.
Honorowy patronat nad imprezą sprawowali:
Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Babisz - Lubelski
Kurator Oświaty, Paweł Pikula - Starosta Lubelski oraz Krzysztof Urbaś - Wójt Gminy Niemce.
Tematem bieżącej edycji konkursu były polskie
piosenki pochodzące z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Jak się okazało, bogaty repertuar
tego okresu mimo upływu lat jest ciągle popularny
i bliski. Publiczność wysłuchała w sumie 38 prezentacji piosenek konkursowych w wykonaniu dzieci i
młodzieży: z 2 przedszkoli, 12 szkół podstawowych,
5 gimnazjów oraz 1 szkoły ponadgimnazjalnej. Na
festiwalowej scenie można było usłyszeć przeboje z
repertuaru najpopularniejszych artystów przedwojennego polskiego kina oraz teatru rozrywkowego
takie jak: „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Miłość ci wszystko wybaczy”, „Wąsik, ach ten wąsik”,
„Już nie zapomnisz mnie”,„Ta ostatnia niedziela” itp.
Hitem festiwalu okazały się piosenki: „Ada to nie
wypada” oraz„Ach śpij kochanie”.
Artyści i opiekunowie zadbali o najmniejsze
detale i dołożyli wszelkich starań, aby ich występ
artystyczny przeniósł słuchaczy w bajeczny świat
dwudziestolecia międzywojennego (stroje, re-
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kwizyty, fryzury itp.). O właściwy klimat zadbali
również organizatorzy imprezy wykonując stylową
scenografię sceny. Nic więc dziwnego, że uczestnicy
chętnie fotografowali się na jej tle, chcąc zatrzymać na dłużej te niepowtarzalne chwile. Prezentacje oceniała profesjonalna Komisja w składzie:
p. Krzysztof Kramek, p. Bożena Stępień oraz p. Andrzej Sar. Dzięki hojności instytucji patronujących
oraz licznym sponsorom laureaci festiwalu otrzymali atrakcyjne nagrody. W tym roku jury mogło
nagrodzić także szkoły, którym wręczono upominki
za całokształt przygotowań do tegorocznych prezentacji festiwalowych. Wyróżnieni zostali również
nauczyciele – opiekunowie artystyczni za wkład w
przygotowanie swoich podopiecznych do występów oraz rozwój ich talentu. Wśród wyróżnionych
znalazły się dwie szkoły i trzech nauczycieli z naszej
gminy: ZPO w Ciecierzynie – p. Magdalena Stawecka oraz ZS w Niemcach – p. Ireneusz Bachonko
i p. Grażyna Gliwka ze SP w Nasutowie. Gratulujemy!
Organizatorzy jak co roku przygotowali dla
wszystkich uczestników imprezy ciepły poczęstunek, pączki z okazji„tłustego czwartku”oraz zdrowe
owoce i soki.
Wśród festiwalowej publiczności zasiedli m.in.:
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego – p.
Magdalena Urbaś – Dyrektor Departamentu
Kontroli i Audytu Wewnętrznego, p. dr inż. Henryk Smolarz – Doradca Marszałka Województwa
Lubelskiego, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w
Lublinie: p. Aleksandra Sępoch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji, przedstawiciele
Starostwa Powiatowego w Lublinie: p. Beata Brudzisz – Janiszewska – Naczelnik Wydziału Edukacji,
Kultury i Spraw Społecznych, radni powiatowi: p.
Agnieszka Woźniak – Urban, p. Zbigniew Bernat,
przedstawiciele Gminy Niemce: p. Krzysztof Urbaś
– Wójt Gminy Niemce, p. Sławomir Mroczek Przewodniczący Rady Gminy, p. Roman Wysocki
– Zastępca Przewodniczącego Rady, radni gminy
Niemce: p. Grażyna Gliwka, p. Piotr Pankowski,
p. Marek Podstawka oraz licznie zaproszeni goście,
rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym artystom. Dyrekcja ZPO w Ciecierzynie i koordynatorki konkursu p. Urszula Zielonka i p. Jadwiga
Kicińska   już dziś zapraszają za rok. Jaka będzie
tematyka? Jeszcze nie wiadomo, za to wiadomo,
że na uczestników będą czekały niezapomniane
chwile, pełne emocji i wzruszeń oraz gościnna atmosfera ZPO w Ciecierzynie.
(tg.)
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III Gminny Konkurs Ortograficzny

- I ty możesz zostać mistrzem ortografii
2 lutego (szkoła podstawowa) oraz
5 lutego (gimnazjum) w Zespole Szkół
im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach odbył
się III Gminny Konkurs Ortograficzny
pod Honorowym Patronatem Wójta
Gminy Niemce. Wzięło w nim udział
27 uczestników z klas 3, 4, 5 i 6 ze
szkół podstawowych i 16 uczestników
z gimnazjów z terenu gminy Niemce.
Uczniowie napisali dyktando i wykazali
się znajomością reguł ortograficznych.
W skład komisji wchodzili nauczyciele –
opiekunowie uczniów, którzy przyjechali
na konkurs.
Laureatami w poszczególnych kategoriach
wiekowych zostali następujący uczniowie:
W kategorii kl.3 :
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii:
Karolina Pomorska – Szkoła Podstawowa  w Jakubowicach Konińskich
Szkoły podstawowe
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II miejsce: Emilia Domonik – Szkoła
Podstawowa w Nasutowie
III miejsce: Adam Rudzki – Zespół
Placówek Oświatowych
w Ciecierzynie i Natalia Domownik –
Zespół Szkół w Niemcach
W kategorii kl.4 :
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii:
Oliwia Borys – Zespół Szkół w Niemcach
II miejsce: Dominik Nastaj – Szkoła
Podstawowa w Jakubowicach Konińskich
III miejsce: Patrycja Putek – Zespół
Szkół w Krasieninie
W kategorii kl.5:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii:
Michał Choina – Zespół Szkół w Niemcach
II miejsce: Patryk Wójtowicz – Zespół
Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
III miejsce: Alan Lewicki – Szkoła
Podstawowa w Nasutowie
W kategorii kl.6 :
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii:
Dorota Choina – Zespół Szkół w Niemcach
II miejsce: Julia Gałat – Zespół Placówek
Oświatowych w Ciecierzynie
III miejsce: Aleksandra Borysławska
– Szkoła Podstawowa w Jakubowicach
Konińskich
W kategorii szkół podstawowych jury
przyznało również nagrody drużynowe:
Wyniki zmagań drużynowych:
I miejsce: drużyna z Zespołu Szkół
w Niemcach
II miejsce: drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Jakubowicach Konińskich
III miejsce: drużyna z Zespołu Placówek
Oświatowych w Ciecierzynie i drużyna ze
Szkoły Podstawowej w Nasutowie
W kategorii szkół gimnazjalnych
laureatami w poszczególnych kategoriach
wiekowych zostali następujący uczniowie:
Klasy I:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii:
Kornelia Bordzoł
– Zespół Szkół w Niemcach
II miejsce: Martyna Dolińska – Zespół
Szkół w Niemcach
III miejsce: Katarzyna Kucharzyk –
Zespół Szkół w Krasieninie
Klasy II:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii:
Kinga Jasińska
– ZS w Niemcach
II miejsce: Piotr Adamczyk
– ZS w Niemcach
III miejsce: Izabela Wójcik
– ZS w Krasieninie
Klasy III:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii: Maria
Łucka – ZS w Niemcach
II miejsce: Weronika Jamróz
– ZPO w Krasieninie

III miejsce: Dominika Dobosz
– ZS w Niemcach
Laureaci oraz pozostali uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane
przez Wójta Gminy Niemce oraz Radę Rodziców Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej
w Niemcach.
Organizatorzy:
SP: Mariola Sidor, Anna Wójcik
Gimnazjum: Marzena Włodarczyk,
Anna Zgierska, Agnieszka Boguta
Szkoły gimnazjalne
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EDUKACJA

Rozwojowo po lekcjach.
Młodzieżowy Klub
Środowiskowy
w Niemcach
Już drugi rok w Niemcach działa Młodzieżowy Klub Środowiskowy. Co to za
miejsce? Co oferuje? Jak można z niego
skorzystać?
Klub działa w Zespole Szkół im. Ziemi
Lubelskiej w Niemcach jako efekt współpracy Gminy Niemce z Fundacją Sempre
a Frente. Jest miejscem spotkań młodzieży z gminy – jedynym takim miejscem
w okolicy.
W zajęciach biorą udział uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjaliści.
Klubowicze spotykają się regularnie przez
cały rok szkolny. Mają zajęcia Młodzieżowej
Grupy Rozwojowej, w której pracują nad rozwijaniem kompetencji psychospołecznych,
tak ważnym w dzisiejszym świecie. Wszyscy
uczestnicy biorą tez udział w spotkaniach

klubowych dotyczących edukacji kulturalnej.
Dzięki nim mogą uczestniczyć w ciekawych
warsztatach, wyjazdach do miejsc kultury
w Lublinie i spotkaniach z wolontariuszami
międzynarodowymi. Dla większości to pierwszy kontakt z obcokrajowcami.
Ilość zgłoszeń do Klubu przerosła najśmielsze oczekiwania – na zajęciach pracuje ponad
40 osób!
Tak Klubowicze ze szkoły podstawowej
relacjonują zajęcia:
Zajęcia Młodzieżowej Grupy Rozwojowej
odbywają się dwa razy w tygodniu. Mają charakter warsztatowy, rozmawiamy na nich o
sobie, swoich przeżyciach i doświadczeniach,
odreagowujemy codzienny stres, poznajemy
się nawzajem. Mamy własne zasady, których
musimy przestrzegać, by wszyscy czuli się

bezpiecznie i mogli sobie nawzajem zaufać.
Podczas zajęć wtorkowych spotykamy się
w większym gronie, wspólnie się bawimy,
gramy w różne gry. Już w październiku gościliśmy młodych ludzi z trzech europejskich
krajów, którzy przybliżali nam swoją narodową kulturę, tradycje i zwyczaje. Dzięki temu
spotkaniu dużo dowiedzieliśmy się o Francji,
Gruzji i Hiszpanii. Jesteśmy bardzo ciekawi,
jakie jeszcze czekają nas atrakcje.
Zajęcia Młodzieżowej Grupy Rozwojowej
to świetny pomysł na miłe spędzenie czasu
w gronie rówieśników.

Nie tylko młodzież ale również dorośli mogli
skorzystać na zajęciach klubowych. W styczniu i w lutym odbyły się warsztaty dla rodziców, nauczycieli i osób pracujących z dziećmi
i młodzieżą. Tematyka warsztatów skupiała się
wokół otwartej komunikacji z dziećmi, budowania dobrej relacji z najmłodszymi, wprowadzania innowacji w pracy z młodzieżą oraz
ochrony przed niebezpieczeństwami związanymi z korzystaniem z Internetu. Szczególnym
zainteresowaniem cieszył się warsztat dotyczący cyberprzemocy.

Gmina
Niemce
Projekt Młodzieżowy Klub Środowiskowy w Niemcach jest realizowany dzięki
wsparciu finansowemu Fundacji PZU w ramach programu „Z PZU po lekcjach” oraz Gminy Niemce.

Filip Wieczorek
- zwycięzca
VII edycji
Mam Talent
u Czarniecczyków
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Filip Wieczorek, uczeń kl. I Gimnazjum nr 2
w Ciecierzynie – stypendysta w dziedzinie
twórczości artystycznej – taniec – Wójta
Gminy Niemce, zwyciężył w siódmej edycji
organizowanego przez I LO w Chełmie konkursu „Mam Talent u Czarniecczyków”.
9 lutego na scenie Chełmskiego Domu Kultury wystąpili uczniowie gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych wybrani z całego województwa - w sumie 43 osoby – posiadający

różne zdolności sceniczne m.in. taniec, śpiew,
grę na dowolnym instrumencie, małą formę
sceniczną, recytację, kabaret, występy sportowo/akrobatyczne. Uczestnicy zostali wyłonieni
spośród setki kandydatów, którzy wzięli udział
w eliminacjach. Wśród 21 finalistów znaleźli
się uczniowie Gimnazjum nr 2 w Ciecierzynie:
Zespół „Madzimuzy” w składzie Alicja Sienkiewicz, Patrycja Wolińska, Oliwia Wolińska
i Daria Wójtowicz (śpiew) oraz Filip Wieczorek
(taniec). Emocje były niesamowite, a główna
wygrana jedna. Niezależne jury złożone m.in.
z przedstawicieli chełmskich mediów przyznało ją właśnie „Tancerzowi z Ciecierzyna”. Filip
Wieczorek otrzymał także jedną z nagród specjalnych – Nagrodę Dziennikarzy. Podkreślić
należy, że był on jednym z najmłodszych uczestników biorących udział w konkursie. Zwycięzca
oprócz uznania, dostał również wspaniałe
nagrody ufundowane przez licznych sponsorów,
o których zadbali organizatorzy.
Serdecznie gratulujemy Filipowi i życzymy
dalszych sukcesów!!! Już dziś czekamy na kolejną edycję z nadzieją, że w przyszłym roku
zabłysną tam kolejne wielkie talenty rodem
z naszej gminy.
(tg.)

Taka Gmina – Gazeta Lokalna Gminy Niemce

SPOŁECZEŃSTWO

Ferie zimowe w naszej gminie...
Kto nie chciał, nie musiał się nudzić...

Taniec - nasza pasja

Feryjny Turniej Tańca GOK Niemce

Turniej Tańca - nagrodami były dyplomy i medale

Równać szanse w Nasutowie

Warsztaty plastyczne w GOK

Warsztaty plastyczne w Krasieninie

Plastyczna panorama Niemiec

Nr 01/119/2016

Bogatą ofertę zajęć feryjnych dla dzieci i młodzieży z naszej gminy przygotowali dyrektorzy
szkół, nauczyciele, stowarzyszenia, kluby sportowe oraz Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach.
Pierwszy tydzień ferii zimowych, w Gminnym
Ośrodku Kultury w Niemcach, upłynął pod znakiem
tańca. Uczestnicy feryjnych warsztatów tanecznych
pracowali w dwóch grupach wiekowych pod kierunkiem wspaniałych tancerek mistrzowskiej grupy
reprezentacyjnej Studia Tańca RYTHM-X: Izy Kuchciak i Marzeny Ciołek. Młodzi tancerze doskonalili się
w takich technikach jak hip-hop, new style, dancehall i videoclip dance. Warsztaty zakończyła Jubileuszowa X Edycja Feryjnego Turnieju Tańca, w którym
brało udział ponad 30 uczestników rywalizujących
ze sobą w czterech kategoriach tanecznych na
dwóch poziomach zaawansowania: RISING STARS i
SHINING STARS. W oczekiwaniu na werdykt jurorski
tancerze, publiczność oraz zaproszeni goście bawili
się na pokazach etiud warsztatowych oraz uczestnicząc we wspaniałej bitwie tanecznej.
Podobnie jak w latach ubiegłych, Gminny Ośrodek
Kultury w Niemcach zrealizował również warsztaty
plastyczne, które poprowadziła pani Iwona Duda.
W pierwszym tygodniu ferii zajęcia odbywały się
w Domu Strażaka w Krasieninie, a w drugim w siedzibie GOK w Niemcach. Warsztaty odbyły się pod hasłem
„Moje miejsce na ziemi”. Celem zajęć było poznanie
szczególnie cennych obiektów poprzez stworzenie
plastycznej panoramy miejscowości. Dzieci wspólną
pracą tworzyły wielkoformatowe obrazy. Na obrazach
widoczne są zabytki architektury i elementy miejscowego krajobrazu (oczywiście przetworzone przez
dziecięcą wyobraźnię). Młodzież ze starszych grup
doskonaliła się w malarstwie sztalugowym.
Już po raz kolejny w okresie ferii zimowych
w naszej gminie (tym razem w ZPO w Ciecierzynie)
odbywała się realizacja projektu edukacji ekonomicznej, skierowanego do uczniów gimnazjów
z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich pod nazwą
„Na własne konto”, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Fundacja Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej. W pierwszym tygodniu ferii
21 gimnazjalistów z terenu naszej Gminy – uczniów
z Ciecierzyna, Krasienina i Niemiec poprzez zabawę
i gry edukacyjne poznawała podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w przyszłości
umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. Ponadto
uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez

Zdjęcie pamiątkowe laureatów Feryjnego Turnieju Tańca

Bank Pekao SA. I Oddział w Lublinie, ul. Nowowiejska 2, i w Filii nr 1 w Elizówce oraz odwiedzili
firmę POL-SKONE - producenta drzwi i okien drewnianych, którego siedziba mieści się m.in. na terenie
naszej gminy – w Niemcach. Ponadto mieli możliwość poznać bliżej przedsiębiorstwo, które przez
17 lat działalności stało się jedną z największych
i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm
branży stolarki budowlanej w naszym regionie.
19 lutego na zaproszenie Gminnego Centrum
Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Nasutowie
grupa młodzieży z ZS w Niemcach, ZS w Krasieninie
wraz z absolwentami szkół z całej gminy współpracowała w przygotowaniach do napisania wniosku
w ramach projektu „Równać Szanse 2016”. Uzyskanie grantu w ramach tego Programu umożliwi
realizację działań skierowanych do młodzieży
i wybranych przez młodzież z terenu Gminy Niemce.
Aktywnie pracowali dziennikarze z ZS w Niemcach - fotoreporterzy KLEKSA (gazetka szkolna
ZS w Niemcach), którzy 15 i 22 lutego, już po raz
kolejny wzięli udział w warsztatach fotograficznych
prowadzonych przez pana Pawła Jusyna z Grupy
Fotografów Lubelskich. Tym razem uczniowie zgłębiali tajniki fotografii otworkowej. W środowe przedpołudnia spotykali się szkolni recytatorzy. Zdjęcia
w albumie fotograficznym na stronie ZS w Niemcach.
W ZS w Krasieninie podczas dwóch tygodni ferii
aktywnie pracowała sekcja karate SHOTOKAN pod
bacznym okiem trenera i przygotowywała się do
ważnych rozgrywek sportowych. Uczniowie z koła
teatralnego doskonalili swój kunszt artystyczny,
również przygotowując się do występów i przeglądów teatralnych. Ci, którzy zatęsknili za wiedzą mieli

Warsztaty fotograficzne w szkole w Niemcach

okazję uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, na których przygotowywali się do egzaminów zewnętrznych – zajęcia te były adresowane
do uczniów gimnazjum.
W czasie ferii zimowych nie mogło także zabraknąć oferty zajęć sportowych. Systematycznie
ćwiczyły kluby sportowe z terenu naszej gminy
m.in. prężnie trenowali chłopcy należący do Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w Niemcach – w pierwszym tygodniu były to treningi na zgrupowaniu
w Zarzeczu kolo Biłgoraja, a w drugim na sali
ZS w Niemcach, gdzie mogli także poćwiczyć grę
w piłkę nożną pod okiem trenerów wszyscy chętni
uczniowie sp i gimnazjum. Odbywały się też zajęcia
Klubu Karate tradycyjnego„Bushi”.
Pracowite ferie miały także piłkarki ręczne z Niemiec. Grupa szkoliła swoje umiejętności przygotowując się do kolejnych rozgrywek ligowych. Treningi
odbywały się na Hali Globus w Lublinie (8 spotkań),
gdzie dziewczęta miały możliwość rozegrania kilku
meczów sparingowych. Po treningu była także okazja do spotkania i obserwowania treningów aktualnych Mistrzyń Polski – zespołu MKS Selgros Lublin.
Także w drugim tygodniu ferii w Sali gimnastycznej ZPO w Ciecierzynie odbywały się zajęcia sportowe piłki nożnej dla dzieci z Gminy Niemce zorganizowane przez Uczniowski Klub Sportowy w Dysie.

Plastyczna panorama Krasienina
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Dzień Kobiet u Seniorów

Dzień Kobiet GOK

Uroczyste
obchody
Dnia
Kobiet

Od lat tradycją naszej gminy są uroczyste obchody Święta
Dnia Kobiet. Tradycja zobowiązuje!
8 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Niemcach odbyło się
spotkanie Członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, a 10 marca kobiet
zrzeszonych w Klubie Seniora. Wójt Gminy Niemce Krzysztof

Urbaś oraz Przewodniczący Rady Gminy Niemce Sawomir
Mroczek wręczyli Paniom kwiaty i słodkie upominki. W części
artystycznej uroczystości w GOK wystąpili uczniowie ZPO
w Ciecierzynie przygotowani przez panią Magdalenę Stawecką
oraz zespoły „Dysowiacy” i „Ciecierzyn”. (tg.)

