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Zapraszamy do udziału w II edycji Loterii Promocyjnej Gminy Niemce

Do 4 maja br. można zgłaszać swój udział  
w II edycji Loterii Promocyjnej pn. Mieszkam 
w Gminie Niemce i tu płacę podatki.  
Wśród uczestników zostaną rozlosowane cen-
ne nagrody.

Loteria skierowana jest do wszystkich peł-
noletnich mieszkańców naszej gminy, którzy 
w okresie od 1.01.2018 r. do dnia 30.04.2018 
r. złożą deklarację podatkową PIT za rok 2017 
w Drugim Urzędzie Skarbowym w Lublinie 
i wskażą w niej Gminę Niemce jako miejsce 
zamieszkania (nie ma obowiązku meldunku). 
Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną, 
na stronie: www.loteriagminaniemce.pl 
lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu 
Gminy przy ul. Lubelskiej 121 w Niemcach do 
dnia 4 maja 2018 r.

Wśród wszystkich osób, które zarejestrują 
swój udział w Loterii, zostaną rozlosowane 
cenne nagrody o łącznej wartości 10 tys. zł! 
Główną nagrodą jest 55 calowy telewizor 
marki Samsung SmartTV, Ultra HD 4K.

Gmina Niemce jest jedną z najszybciej roz-
wijających się gmin w Powiecie Lubelskim. Od 

wielu lat obserwujemy stały napływ miesz-
kańców. Obecnie w naszej gminie jest zamel-
dowanych blisko 19 000 osób. Mamy jednak 
wrażenie, że osób zamieszkujących jest dużo 
więcej. Trzeba pamiętać, że każda mała ojczy-
zna jaką jest gmina, bogata jest bogactwem 
swoich mieszkańców. Wszystkie inwestycje 
realizowane na terenie Gminy Niemce są fi-
nansowane w większości z Państwa podatków. 
Ok. 37% podatku PIT wraca do naszego bu-
dżetu. To właśnie z tych środków w ostatnich 
latach mogliśmy zrealizować takie inwestycje 
jak Skatepark w Niemcach, modernizacja drogi 
z Jakubowic Konińskich do Majdanu Krasie-
nińskiego, gruntowny remont mostu na rzece 
Ciemięga pomiędzy Łagiewnikami, a Baszka-
mi, przebudowa drogi z Pólka do Ciecierzyna, 
nowoczesna sala sportowa przy szkole w Jaku-
bowicach Konińskich czy rozpoczęta budowa 
kanalizacji w Leonowie. To tylko kilka bardziej 
kosztownych zadań, które zostały wykonane 
w ostatnim czasie. Poza nimi jest pokaźna lista 
mniejszych inwestycji tych ukończonych i tych 
oczekiwanych.

Z tego też powodu, aby zachęcić osoby 
niezameldowane do rozliczania podatku PIT 
w naszej gminie oraz docenić tych, których 
podatek już zasila nasz budżet, po raz drugi or-
ganizujemy loterię promocyjną. Warto w tym 
miejscu nadmienić, że ubiegłoroczna edycja 
Loterii przyniosła wymierne efekty w postaci 
wzrostu wpływów z podatku PIT o 323 tys. 
zł ponad kwotę prognozowaną przez Referat 
Finansowy na 2018 r.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udzia-
łu w Loterii. 

Więcej informacji nt. Loterii znajdą Państwo 
na stronie: www.loteriagminaniemce.pl

UWAGA - w Loterii nie mogą brać udziału 
pracownicy Organizatora, Urzędu Gminy 
Niemce, pracownicy podległych mu jedno-
stek organizacyjnych gminy, radni gminy, 
sołtysi oraz członkowie najbliższych rodzin 
wyżej wymienionych (pod pojęciem człon-
ków najbliższej rodziny rozumie się: wstęp-
nych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków 
oraz osoby w stosunku przysposobienia).
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XXXIX Sesja Rady  
Gminy Niemce

Gmina Niemce po raz 7 uhonorowana  
tytułem „Samorządowego Lidera Edukacji”

9 grudnia 2017 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskie-
go w Krakowie odbyła się Wielka Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkur-
su i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw 
„Samorządowy Lider Edukacji”, w której uczestniczył Wójt Gminy Niemce 
Krzysztof Urbaś i Dyrektor GOASz – Anna Studzińska.

W Programie Eksperci reprezentujący wybrane polskie uczelnie (m.in. Uni-
wersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II) oceniali jakość i efektywność lokalnej polityki edukacyjnej. Ocena 

merytoryczna przygotowanych materiałów oraz swego rodzaju audyt umoż-
liwił rzetelne i bezstronne spojrzenie na całokształt dokonań władz gminy 
Niemce. Przyznany po raz siódmy certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” to 
wielkie wyróżnienie potwierdzające, że gmina Niemce prowadzi całościową, 
nowoczesną i innowacyjną politykę oświatową, modelowaną w sposób efek-
tywny, rozważny i perspektywiczny, przy zastosowaniu najlepszych wzorców 
i mechanizmów menedżerskich. Wyróżnia się oryginalnymi inicjatywami, 
autorskimi pomysłami, a nade wszystko – konsekwencją, wytrwałością i 
systematycznością realizowanych działań oświatowych oraz jest otwarta 
na współpracę z różnymi środowiskami i partnerami. Eksperci ocenili także 
wysoko działania gminy w zakresie szczególnej dbałości o jakość kształcenia 
przyznając jej Wyróżnienie „Lider Jakości Kształcenia” - przyznawany, tym jed-
nostkom samorządowym, które mogą być pod tym względem wzorami do 
naśladowania dla innych JST. Komisja zwróciła szczególną uwagę na wysoki 
poziom nauczania w szkołach potwierdzony wynikami egzaminów zewnętrz-
nych oraz osiągnięcia uczniów na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Do-
ceniła szeroką ofertę nieodpłatnych zajęć dodatkowych: przedmiotowych, 
muzycznych, językowych, technicznych, tanecznych jak i sportowych, a także 
funkcjonujący od czterech lat „Lokalny programy wspierania edukacji uzdol-
nionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce”.

Nadany tytuł cieszy, ale przede wszystkim zobowiązuje i pobudza do 
jeszcze lepszej działalności oraz stwarzania coraz lepszych warunków do 
rozwoju lokalnej oświaty.

22 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy Niemce odbyła się XXXIX Sesja 
Rady Gminy Niemce.
W obradach, które otworzył Przewodniczą-
cy Rady Gminy Niemce Sławomir Mroczek 
oprócz Radnych uczestniczyli również Wójt 
Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Skarbnik 
Gminy Aneta Chałupczak,  Dyrektorzy i Kie-
rownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 
oraz Sołtysi.

Na początku sesji odbyło się wręczenie nagród 
i dyplomów finalistom powiatowego etapu 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Za-
pobiegamy pożarom”. Nagrody wręczyli: Wójt 
Gminy Niemce - Krzysztof Urbaś, Przewodni-
czący Rady Gminy Niemce - Sławomir Mroczek 
oraz Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Niemce 
- Beata Zgierska.
Oto lista nagrodzonych:
•   Laura Filipiak - Zespół Placówek  

Oświatowych w Dysie,

•   Kinga Sikora - Szkoła Podstawowa  
im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny  
Rudka Kozłowiecka,

•   Jakub Kosowski - Szkoła Podstawowa  
w Niemcach,

•   Wiktoria Szumla - Szkoła Podstawowa  
w Niemcach.

Wyżej wymienieni laureaci zostali zakwalifiko-
wani to konkursu na szczeblu wojewódzkim.

Następnie odbyło się szkolenie organizowane 
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego, Państwową Inspekcję Pracy i Urząd Dozo-
ru Technicznego.

W dalszej części obrad radni podjęli szereg 
istotnych uchwał dotyczących naszej gminy, 
wśród których były między innymi:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wy-
sokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w publicznych przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w publicznych szko-
łach podstawowych oraz innych publicznych 

formach wychowania przedszkolnego prowa-
dzonych przez Gminę Niemce.

Przyjęcie sprawozdania dot. wysokości śred-
nich wynagrodzeń nauczycieli w 2017 r., na po-
szczególnych stopniach awansu zawodowego  
w szkołach prowadzonych przez Gminę Niemce.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wo-
jewództwu Lubelskiemu pomocy finansowej 
na realizację zadania pn.:„Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 828 Garbów- Krasienin- Niem-
ce- Jawidz w zakresie przebudowy istniejącego 
chodnika przy ulicy Szkolnej w miejscowości 
Niemce od km 19+678,30 do km 19+950,00”.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia progra-
mu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Niemce w 2018 r.
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Od 1 kwietnia 2018 r. będą obowiązywać nowe 
zasady segregacji odpadów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji odpadów od 1 kwietnia 2018 r 
zaczną obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów w Gminie Niemce. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami, które prezentujemy poniżej.

Papier i tektura Szkło bezbarwne  
i kolorowe Plastik i metale Odpady ulegające

biodegradacji 
Odpady

zmieszane

W
RZ

UC
AM

Y

   Gazety, książki, 
czasopisma, zeszyty,

  Papierowe torby i worki
  Kartony i pudełka,
  Tekturę.

   Butelki i słoiki bez kapsli i 
nakrętek

  Szklane opakowania.

   Butelki po napojach typu 
pet,

   Opakowania 
wielomateriałowe w tym 
kartony po sokach i mleku

   Opakowania plastikowe
   Puszki aluminiowe
   Opakowania metalowe
   Plastikowe torby, worki i 

reklamówki
   Artykuły gospodarstwa 

domowego z plastiku np. 
miski, wiadra.

   Trawę,
   Liście,
   Drobne gałązki,
   Odpady kuchenne w tym 

skorupki jajek, fusy oraz 
papierowe filtry po kawie  
i herbacie,

   Resztki owoców i warzyw,
   Nienadające się do 

spożycia owoce i warzywa,
   Kwiaty bez ziemi.

Wszystko to czego nie 
można odzyskać w procesie 
recyklingu, z wyłączeniem 
odpadów niebezpiecznych.
Np. potłuczone szkło, lustra, 

porcelana i ceramika, 
potłuczone szyby, zabrudzony 

bądź zatłuszczony papier, 
kalki, tapety, odpady 

higieniczne, zużyta odzież  
i obuwie, styropian ze sprzętu 

AGD i RTV.

NI
E W

RZ
UC

AM
Y    Zabrudzonego i tłustego 

papieru,
   Kartonów pokrytych folią 

aluminiową (np. kartony 
po mleku i napojach),

   Kalki,
   Tapet.

   Luster,
   Szyb,
   Żarówek i świetlówek,
   Potłuczonego szkła,
   Porcelany i ceramiki.

   Pojemniki po środkach 
ochrony roślin, olejach 
silnikowych i innych 
chemikaliach,

   Buteleczek po syropach i 
opakowań po lekarstwach,

   Baterii,
   Puszek po farbach,
   Styropianu,
   Gumy.

   Odpadów higienicznych 
(np. pieluchy),

   Płynnych odpadów 
kuchennych.

   Pojemników po 
chemikaliach i lekach,

   Przeterminowanych leków,
   Baterii,
   Puszek po farbach,
   Żarówek i świetlówek,
   Styropianu budowlanego.

UW
AG

I

Kartony i pudełka wyrzucać 
należy bez elementów  

plastikowych i metalowych.

Butelki i słoiki należy  
opróżnić, wyrzucać bez  

nakrętek i kapsli.

Opróżnij, zgnieć butelki  
i puszki przed włożeniem  

ich do pojemnika.

Wystawiane worki należy zapełniać w całości.
Popiół wrzucać należy do oddzielnego pojemnika, wystawienie go w workach skutkować będzie nie odebraniem odpadu.

Odpady wielkogabarytowe tj. meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady remontowe, w tym gruz bez zanieczyszczeń (szkła, styropianu, waty mineralnej, gwoździ, ziemi 
itp.) i budowlane z wyłączeniem azbestu, papy, waty mineralnej, zużyte opony (wyłącznie z pojazdów osobowych lub dostawczych do 3,5 T ładowności), przeterminowane leki i chemikalia 
odbierane będą spod posesji w formie wystawki raz w roku.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):
Niemce, ul. Przemysłowa 1, czynny w sobotę (oprócz świąt), w godzinach 8.00- 14.00.  Na PSZOK’u oddawać można wszystkie frakcje odpadów, oprócz frakcji zmieszanej.

Nowe zasady segregacji odpadów w Gminie Niemce zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2018 r.  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji odpadów.

NOWE ZASAdy SEGREGAcJI OdPAdóW

4



SPOŁECzEŃSTWO

nr 01/130/2018

8 marca to szczególna data w kalendarzu. Tego dnia w większości 
krajów na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ko-
biet. Z tej okazji Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś zaprosił do 
Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach na wspólne świętowa-
nie Panie działające w Kołach Gospodyń Wiejskich oraz pełniące 
w naszej gminie funkcję Sołtysa.

Na wstępie Wójt Krzysztof Urbaś złożył naszym Paniom ser-
deczne życzenia, do których dołączyli się Przewodniczący Rady 
Gminy Niemce Sławomir Mroczek oraz Dyrektor Regionalnego 
Biura Energii Henryk Smolarz. Po życzeniach nastąpiło wręczenie 
pięknych róż i czekolad oraz wszyscy obecni na sali panowie od-
śpiewali Paniom gromkie „Sto lat”.

W części artystycznej spotkania zaprezentowały się dzieci  
z grupy „Smerfy” z Przedszkola w Niemcach oraz niezawodne 
zespoły ,,Ciecierzyn” i ,,Dysowiacy”. Wszystko odbyło się w miłej 
atmosferze a Panie z zachwytem przyglądały się występom.

dzień Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury

Po niezwykle udanym występie na zeszłorocznych Dożynkach 
Gminy Niemce w Nasutowie ponownie gościliśmy w naszej gmi-
nie Narodowy Zespół Bandurzystek z Ukrainy.

W styczniu br. w trzech kościołach parafialnych (w Krasieninie, 
Dysie i Jakubowicach Konińskich) odbyły się koncerty w wyko-
naniu tego niezwykłego zespołu.  Artystki pięknymi dźwiękami 
swoich instrumentów oraz niebiańskim śpiewem wzbudziły 
ogromny aplauz zgromadzonych słuchaczy, którzy nagrodzili 
występujących gromkimi i bardzo długimi brawami. 

Koncerty zespołu dyWOSTRUNy z Ukrainy
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SPORT

Nagrody Starosty Lubartowskiego dla najlepszych sportowców

Powiatowe rozgrywki  
w piłce siatkowej

14 lutego po raz szósty został rozegrany 
Gminny Turniej w piłce siatkowej dziewcząt o 
Puchar Dyrektora ZSP w Niemcach, połączo-
ny z eliminacjami do Powiatowych Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. Pierwsze miejsce w Tur-
nieju zajęły dziewczęta z ZPO z Ciecierzyna, 
uzyskując tytuł Mistrzyń Gminy Niemce na 
rok szkolny 2017/18. Drugie miejsce zajęły 
dziewczęta z SP w Krasieninie, a trzecie ze SP 
w Niemcach.

Dwa dni później na sali sportowej ZSP w Niem-
cach odbyły się półfinały Powiatowych Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt i 
chłopców. W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce 
zajęły dziewczęta z ZPO w Ciecierzynie i wywal-

III Gminny Turniej  
Unihokeja w ZPO w dysie

23 lutego 2018 r. uczniowie klas IV-VII szkół 
podstawowych Gminy Niemce mieli okazję 
sprawdzić swoje sportowe umiejętności na 
III Gminnym Turnieju Unihokeja w Zespole 
Placówek Oświatowych w Dysie.

Uroczystego otwarcia zawodów dokonali 
wspólnie Wójt Gminy Niemce  Krzysztof Urbaś, 
który objął imprezę honorowym patronatem oraz 
Dyrektor Jolanta Sołtys, gospodyni spotkania.

W sali gimnastycznej stawiły się drużyny 
reprezentujące Zespół Placówek Oświatowych 
w Ciecierzynie, Zespół Placówek Oświatowych 
w Dysie, Szkołę Podstawową w Jakubowicach 
Konińskich, Szkołę Podstawową w Nasutowie, 
Szkołę Podstawową w Niemcach i Szkołę Podsta-
wową w Rudce Kozłowieckiej.

Wszystkie drużyny reprezentowały wysoki 
poziom. Mimo, iż nie brakowało emocji, turniej 
przebiegał w przyjaznej atmosferze, wszyscy 
cieszyli się grą, a wynik był sprawą drugorzędną.

Zwycięzcą tegorocznego turnieju okazała się 
drużyna z ZPO w Dysie, która w finale pokonała 

28 grudnia w Sali Rycerskiej Starostwa Lubartowskiego zostały 
wręczone nagrody Starosty Lubartowskiego za uzyskanie wyso-
kich wyników sportowych w roku 2017.

W gronie 14 najlepszych sportowców powiatu lubartowskiego 
znalazły się Patrycja Powroźnik i Lidia Różyk, zawodniczki GULKS 
Niemce. W obecności rodziców, dyrektorów szkół powiatu, trenerów 
i działaczy sportowych, uroczystego wręczenia nagród dokonali Sta-
rosta Lubartowski Fryderyk Puła, Wicestarosta Lubartowski Kazimierz 
Sysiak oraz Kierownik Wydziału Oświaty i Sportu Krzysztof Krupa.

Starosta gratulując laureatom dotychczasowych dokonań i suk-
cesów życzył zapału do dalszych działań i wytrwałości w dążeniu 
do wyznaczonych celów, a także wielu sukcesów, dobrego zdrowia i 
twórczych sił w dalszej pracy w Nowym Roku.
Sukcesy sportowe Patrycji w roku 2017:
II miejsce  w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego LZS. Biłgo-

raj 18-19.02.

III miejsce  w Pucharze Starosty Lubelskiego. Piotrowice 08-09.04.
II miejsce  w Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS do lat 17. 

Siedlce 04-07.05.
II miejsce  w Międzywojewódzkich Eliminacjach do OOM do lat 17. 

Biłgoraj 17.06.
II miejsce  w VI Turnieju o Puchar Wójta Gminy Terespol. Małasze-

wicze 1.10.
II miejsce  w Ogólnopolskim Pucharze Roztocza. Zamość 03.11.
Sukcesy sportowe Lidki w roku 2017:
VI miejsce  w Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 20. Łuków 28-

30.04.
III miejsce  w Międzynarodowym Turnieju XII EURO-BUG. Hrubie-

szów 19.08.
II miejsce  w XIII Pucharze Ziemi Puławskiej do lat 20. Puławy 9.09. 
III miejsce  w Ogólnopolskim Pucharze Roztocza. Zamość 03.11.

Ryszard Sosnowski

zawodników z ZPO w Ciecierzynie. Trzecie miejsce 
zajęli reprezentanci SP w Jakubowicach Konińskich.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

czyły awans do Finału  Powiatowych Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej. Drugie miejsce zajęły dziewczęta 
ze SP w Pliszczynie, a trzeciez SP w Przybysławi-
cach. W kategorii chłopców najlepszym zespołem 
okazała się SP w Pliszczynie. Drugie miejsce zajęli 
chłopcy z SP w Krasieninie a trzecie SP z Garbowa. 
Sędzią zawodów był Ryszard Sosnowski, nauczy-
ciel ZSP w Niemcach.
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Gminne eliminacje  
Ogólnopolskiego Turnieju  

„Młodzież zapobiega pożarom”
2 marca, w Szkole Podstawowej w Niemcach, 
odbyły się, pod honorowym patronatem Wójta 
Gminy Niemce, Gminne Eliminacje Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”.

W eliminacjach brało udział 25 uczniów z 6 
szkół naszej gminy. Uczestników powitał Dyrektor 
SP Niemce – Jerzy Wójcik oraz Wójt Gminy Niem-
ce – Krzysztof Urbaś.

Wszyscy uczestnicy musieli zmierzyć swoje 
siły rozwiązując test wiedzy zbudowany z 40 
pytań dla każdej kategorii wiekowej. Oczekując na 
wyniki jury, uczniowie mieli czas na słodki poczę-
stunek oraz praktyczną naukę umiejętności jakie 
powinien posiadać każdy strażak, dzięki spotkaniu 
z druhami OSP Niemce.

Jury w składzie: Dowódca Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej nr 4 w Lublinie - starszy kapitan 
Rafał Goliszek, Komendant Gminny ZOSPRP w 
Niemcach - Dariusz Paradziński, Prezes ZG ZO-
SPRP w Niemcach - Marek Porzak, Wiceprezes ZG 
ZOSPRP w Niemcach - Wojciech Deleżuch bardzo 

wnikliwie ocenili testy i zakwalifikowali po 5 osób 
w każdej kategorii do rozgrywek ustnych - były to 
pytania teoretyczne dotyczące zachowań w okre-
ślonych sytuacjach lub praktyczne wykazanie się 
umiejętnościami ratowniczymi.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność za-
jętych miejsc przedstawia się następująco:
I grupa wiekowa (kl.1-6 SP):
1.miejsce Emilia Domonik-SP Nasutów,
2. miejsce Kinga Guz –SP Krasienin,
3. miejsce Bartosz Drozd- SP Nasutów,
4. miejsce Paweł Sim –SP Rudka Kozłowiecka,
5. miejsce Fabian Filipiak- SP Dys;
 II grupa wiekowa (kl.7 i gimnazjum):
1. miejsce Jakub Kostecki- SP Niemce,
2. miejsce Jakub Małek-SP Niemce,
3. miejsce Wiktoria Jóźwiak- SP Krasienin,
4. miejsce Gabriela Paradzińska- SP Krasienin,
5. miejsce Piotr Porzak –SP Niemce.

 Emilia Domonik i Jakub Kostecki będą reprezen-
tować naszą gminę w eliminacjach powiatowych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 

dyplomy, a finałowa piątka również nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy.

Nabór do sekcji  
tenisa stołowego
dyski Klub Sportowy „Błękitni” dys chcąc 
poszerzać swoją działalność sportową, podjął 
decyzję o utworzeniu nowej sekcji - tenisa 
stołowego. Będzie to pierwsza tego typu sekcja, szkoląca dzieci 
i młodzież w Gminie Niemce. Zachęcamy rodziców do zapisywania 
dzieci w wieku od 6 lat na treningi tenisa stołowego. Koszt miesięczny: 
50 zł. Więcej informacji pod numerem telefonu: 507-805-960

OGŁOSZENIE

I miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym dla Hani 

Mytyk z pracowni plastycznej GOK!
z pracowni plastycznej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Niemcach.W tym samym konkursie wyróżnione i 
zakwalifikowane do wystawy zostały prace: Julii Lon-
gosz,  Paulinki Dzirby  i  Laury Smolińskiej. Serdecznie 
gratulujemy młodym artystkom i pani Iwonie Dudzie, 
pod której okiem powstały nagrodzone prace.

7 lutego 2018 roku w Młodzieżowym Domu Kul-
tury im. Janusza Korczaka w Chodzieży dokonano 
oceny prac nadesłanych na V Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny MOJE ANIOŁY. Bardzo miło jest nam ogło-
sić, że pierwsze miejsce w V Ogólnopolskim Konkur-
sie Plastycznym ,,Moje Anioły” zajęła  Hanna Mytyk  
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Uroczyste otwarcie sali sportowej  
w Jakubowicach Konińskich

24 lutego 2018 roku z pewnością będzie ważną datą w historii 
Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Ko-
nińskich. Tego dnia (przez wiele lat wyczekiwana) sala sportowa 
została oficjalnie przekazana do użytku.

W tym wyjątkowym momencie w dziejach szkoły, zebrało się grono 
szacownych osób. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz 
wojewódzkich, powiatowych, gminnych, kościelnych, Radni Powiatu 
Lubelskiego, Radni Gminy Niemce, przedsiębiorcy, dyrektorzy gmin-
nych palcówek oświatowych, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

Oficjalnego otwarcia hali sportowej, poprzez symboliczne przecięcie 
wstęgi, dokonali:
Ksiądz Kanonik Janusz Latoch – proboszcz parafii pod wezwa-
niem Św. Siostry Faustyny
Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski
Henryk Smolarz – Dyrektor Biura Energii przy Urzędzie Marszał-
kowskim
Paweł Pikula – Starosta Lubelski
Teresa Misiuk – Kurator Oświaty w Lublinie
Krzysztof Urbaś – Wójt Gminy Niemce
Iwona Pulińska – Zastępca Wójta Gminy Niemce
Sławomir Mroczek – Przewodniczący Rady Gminy Niemce
Henryk Ziębowicz – Radny Gminy Niemce
Marcin Szewczyk – właściciel firmy MGM Elektronik
Paweł Piątek – z firmy As Babuni
Kaziemierz Gajek – właściciel Dworu Anna
Krystyna Adamczyk – emerytowany Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Jakubowicach Konińskich
Krystyna Pulińska – Sołtys wsi Jakubowice Konińskie
Radosław Prokop – Przedstawiciel Rady Rodziców
Uczeń Jan Szewerniak – przewodniczący samorządu uczniow-
skiego
Emilia Kowalska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jakubowi-
cach Konińskich

Długo wyczekiwany przez uczniów, nauczycieli i  mieszkańców 
obiekt sportowy powstał w niespełna 2 lata przy budynku szkoły pod-
stawowej w miejscowości Jakubowice Konińskie. Koszt wybudowania 
sali wyniósł ok. 3 mln zł z czego ponad 700 tys. zł to dofinansowanie 
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Inwestycja pozwoli dzieciom 
i młodzieży z placówki oświatowej, a także okolicznym mieszkańcom 
na realizację zajęć związanych ze sportem i rekreacją.

Wójt Gminy Niemce w  swoim przemówieniu powitał przybyłych 
gości. Podkreślił, iż stworzone warunki pozwolą dzieciom efektyw-
niej poszerzać różne umiejętności, rozwijać zainteresowania, śmiało 
patrzeć w przyszłość. Nowy budynek to nie tylko obiekt sportowy, ale 
także miejsce do spędzenia wolnego czasu, organizowania spotkań, 
uroczystości, rozwijania swoich umiejętności i  talentów. Dyrektor 
szkoły Emilia Kowalska zapewniła że nowo oddana sala gimnastyczna 
zagospodarowana zostanie w taki sposób, aby mogli z niej korzystać 
nie tylko uczniowie, ale również okoliczni mieszkańcy. Korzystając 

z uroczystej okazji Wójt Gminy, Radni oraz zaproszeni goście obdaro-
wali szkołę prezentami w postaci sprzętów sportowych. 

Po oficjalnych ceremoniach przyszedł również czas na część arty-
styczną tej uroczystości. Na scenie, we wspaniałym przedstawieniu, 
zaprezentowały się przedszkolaki i uczniowie, na co dzień uczęszczają-
cy do tej placówki, odkrywając przed widzami swoje niezwykłe talenty 
wokalne, muzyczne, aktorskie i taneczne.

To jedno z ważniejszych w ostatnich latach wydarzenie w Jakubowi-
cach, zakończył wzruszający koncert Chóru „Sokilnyczany” z zaprzyjaź-
nionej gminy Sokolniki z Ukrainy, degustacja pysznego tortu oraz po-
częstunek przygotowany specjalnie na tę uroczystość przez rodziców. 

Dzieciom, młodzieży jak i  wszystkim okolicznym mieszkańcom 
życzymy, aby nowy obiekt służył im jak najdłużej i przyczynił się do 
odkrywania nowych talentów sportowych i artystycznych.
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Program „Aktywna tablica”  
w szkołach podstawowych 

Gminy Niemce
Gmina Niemce pozyskała dotację celową z przeznaczeniem 
na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infra-
struktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-
2019 – „Aktywna tablica”.

W  ramach Programu zastały zakupione dla szkół pomoce 
dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania 
z  wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych 
min. tablice interaktywne, projektory oraz monitory dotykowe 
zgodnie z  zapotrzebowaniem poszczególnych szkół określonym 
we wniosku do organu prowadzącego. W ramach zadania szkoły 
zobowiązane są do podjęcia działań dotyczących wdrożenia sto-
sowania TIK w  procesie nauczania polegających między innymi 
na: wyznaczeniu szkolnego e-koordynatora, uczestniczeniu przez 
przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szko-
leniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu oraz wykorzystaniu 
TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale 
szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin 
zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym 
roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalo-
wania i uruchomienia pomocy dydaktycznych.

Pozyskane multimedia uatrakcyjniają proces uczenia się. Dzię-
ki TIK uczniowie przenoszą się w  świat interaktywnej przygody 
z nauką co czyni proces uczenia się bardziej skutecznym.

Łączna kwota zadania wyniosła: 105 366,99 zł, w tym: dotacja 
-  80 675,19 zł, wkład własny gminy – 24 691,80 zł.

Wsparciem zostały objęte następujące szkoły podstawowe:
1.  Szkoła Podstawowa w Niemcach (dwa monitory interak-

tywne z systemem Android C-Touch LaserAir+65”). Monitory 
zostały zakupione do pracowni: językowej i  geograficznej 
z  przeznaczeniem dla uczniów kl. IV-VII szkoły podstawowej 
oraz II-III  gimnazjum.

2.  Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej (dwie tabli-
ce interaktywne   IB82 TOTABINT82’’   wraz z  rzutnikami ultra-
krótkogniskowymi  SONY VPL-SX236  TOSO). Zakupiony sprzęt 
został zainstalowany w pracowni humanistycznej i przyrodni-
czej, w których odbywają się lekcje uczniów z klas IV-VII.

3.  Szkoła Podstawowa w  Krasieninie  (pięć projektorów 
multimedialnych krótkoogniskowych uznanej marki BenQ). 
Projektory zastąpiły stare, zużyte i  zostały zamontowane do 
tablic multimedialnych zamontowanych w 2 salach przezna-
czonych dla edukacji wczesnoszkolnej, sali oddziału przed-

szkolnego oraz w pracowniach specjalistycznych matematycznej 
i muzyczno-informatycznej.

4.  Szkoła Podstawowa w  Jakubowicach Konińskich  (trzy 
tablice interaktywne SmartBoard (SBM680V), trzy projektory 
Hitachi CPEX302 - osprzęt / okablowanie). Sprzęt został zainsta-
lowany w 3 salach nauczania wczesnoszkolnego i  jest używany 
zarówno na standardowych zajęciach edukacji wczesnoszkolnej 
jak i na zajęciach z języka angielskiego w klasach I-III.

5.  Szkoła Podstawowa w  Dysie  (dwa monitory interaktyw-
ne Returnstar IQ Touch LE 065MD Mod J 4K). Monitory zostały 
zamontowane w dwóch salach: Sala przyrodnicza w której od-
bywają się zajęcia matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii, 
przyrody. Sala komputerowa w  której oprócz zajęć komputero-
wych są też zajęcia z  przyrody, j. angielskiego, j. niemieckiego 
oraz religii.

6.  Szkoła Podstawowa w  Ciecierzynie  (dwa monitory in-
teraktywne AVTEK PRO4K 65’ o  przekątnej ekranu 65 cali). 
Monitory zostały zamontowane w  dwóch salach lekcyjnych, 
w których uczą się klasy I-III szkoły podstawowej.
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WydArzENIA

XIII Powiatowy Festiwal Piosenki
„Niezapomniane melodie” za nami…

Rzec można by krótko: „Ach lubelskie, jakie cudne…”, a dowo-
dem potwierdzającym to zdanie były wyśpiewane przez utalen-
towane dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół Powiatu Lubelskiego 
piosenki z repertuaru polskich artystów pochodzących z Lubelsz-
czyzny oraz piosenki tematycznie związane z naszym regionem.

Wybór tematyki nawiązywał do obchodów ubiegłorocznego 
jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich. Na scenie 
usłyszeć więc można było m.in. przeboje Budki Suflera, Bajmu, 
Urszuli, Vox-u, zespołu Bracia, Ani Dąbrowskiej, zespołu Rokiczanka 
oraz utwory opiewające piękno naszego miasta wojewódzkiego jak 
chociażby „Przez Krakowskie pobiegniemy”, „Lublin w sercu mym” 
czy „Piosenka o naszym Lublinie”.

Patronat honorowy nad  festiwalem objęli:
Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski
Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty
Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
Paweł Pikula – Starosta Lubelski
Krzysztof Urbaś – Wójt Gminy Niemce
Mieczysław Jurecki – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania 
Młodzieży Uzdolnionej Muzycznie „Solo Życia”

Uczestnicy festiwalu – soliści i zespoły – ubiegali się o zajęcie 
jednego z trzech miejsc oraz wyróżnień i nagród specjalnych pre-
miowanych atrakcyjnymi nagrodami indywidualnymi w trzech 
kategoriach wiekowych:

Edukacja wczesnoszkolna (dzieci 6-letnie i klasy I-III szkoły pod-
stawowej)

Szkoła podstawowa (klasy IV-VI)
Klasy VII Szkoły Podstawowej i klasy II-III Gimnazjum
Prezentacje oceniało profesjonalne jury:

- Krzysztof Kramek – magister wychowania muzycznego, 
nauczyciel dyplomowany ze specjalizacją III stopnia z muzyki, in-
struktor muzyki najwyższej kategorii ,,S”, kierownik muzyczny Ze-
społu Pieśni i Tańca „Jawor” UP w Lublinie, rzeczoznawca i recenzent 
podręczników do muzyki, programów nauczania, autor poradników 
metodycznych dla nauczycieli muzyki, śpiewników, aranżer muzyki 

ludowej i autor nagrań dla zespołów ludowych w Polsce i za granicą,
- Andrzej Sar – muzyk instrumentalista, wokalista, etnomuzyko-
log. Główny instruktor ds. Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny 
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, współpracownik Teatru 
Muzycznego, wieloletni juror festiwali dla dzieci i młodzieży,
- Mieczysław Jurecki – muzyk – multiinstrumentalista, kom-
pozytor i aranżer, członek władz między innymi ZAiKS i  SAWP, 
prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Młodzieży Uzdolnionej 
Muzycznie „Solo Życia”. Związany m.in. z takimi zespołami jak „Nurt” 
czy „Budka Suflera”.

Komisja wyróżniła wielu wykonawców podkreślając wysoki po-
ziom artystyczny prezentacji, a dzięki szczodrobliwości instytucji pa-
tronujących i sponsorów indywidualnych wszyscy laureaci otrzymali 
cenne nagrody rzeczowe.

Podczas festiwalu mieliśmy możliwość obejrzenia i wysłuchania 
45 prezentacji  piosenek konkursowych, które zostały wykonane 
przez przedszkolaków i uczniów placówek oświatowych z terenu 
Powiatu Lubelskiego. W sumie na festiwalu wystąpiło 98 młodych 
artystów z 14 szkół podstawowych i 3 przedszkoli, przygotowanych 
przez 18 nauczycieli.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Mamy nadzie-
ję, że pierwsze sukcesy i pierwsze doświadczenia sceniczne będą 
inspiracją i motorem do rozwijania Waszych talentów i możliwości!

Rangę XIII Powiatowego Festiwalu Piosenki „Niezapomniane me-
lodie” podniosła obecność gości honorowych w osobach: Wojewody 
Lubelskiego Przemysława Czarnka, przedstawiciela Kuratorium 
Oświaty w Lublinie wizytator Renaty Kwiatek, przedstawiciela Urzę-
du Marszałkowskiego Henryka Smolarza – Dyrektora Regionalnego 
Biura Energii, Starosty Lubelskiego Pawła Pikuli oraz Radnych Po-
wiatowych Agnieszki Woźniak – Urban i Zbigniewa Bernata, Wójta 
Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia, Przewodniczącego Rady Gminy 
Sławomira Mroczka,  radnych gminy Niemce: Grażyny Gliwki, Piotra 
Pankowskiego, Ewy Pitury, Marka Podstawki, Janusza Prokopiuka  
i Józefa Wysokińskiego. Występy młodych artystów podziwiali także 
Dyrektor GOASz w Niemcach Anna Studzińska, profesor KUL dr hab. 
Cezary Taracha, ksiądz kanonik Robert Brzozowski Proboszcz Parafii 
w Dysie, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach Renata 
Antoszek, Sołtys Ciecierzyna Roman Urbaś, dyrektorzy szkół z Gminy 
Niemce oraz rodzice, nauczyciele i uczniowie.

Organizatorzy kierują serdeczne podziękowania do instytucji  
i sponsorów indywidualnych, którzy wsparli organizację festiwalu.

Na kolejne doznania artystyczne zapraszamy za rok.
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WYDARZENIA

WYNIKI XIII POWIATOWEGO 
FESTIWALU PIOSENKI
„NIEZAPOMNIANE 

MELODIE”  
CIECIERZYN 2018

Kategoria:  
Dzieci 6 – letnie  

i klasy I-III Szkoły 
Podstawowej

SOLIŚCI

I miejsce + Nagroda 
Specjalna Marszałka 

Województwa Lubelskiego 
Sławomira

Sosnowskiego
Klaudia Barczak
S.P. w Nasutowie
Opiekun: Monika Prus

II miejsce + Nagroda 
Specjalna Starosty 

Lubelskiego Pawła Pikuli
Agata Kozieł

S.P. w Ciecierzynie
Opiekun: Magdalena Stawecka

III miejsce + Nagroda 
Specjalna Wójta Gminy 

Niemce Krzysztofa Urbasia
Rozalia Węcławska
S.P. w Zemborzycach 
Tereszyńskich
Opiekun: Iwona Podziemska

III miejsce
Nina Mikulska
S.P. w Jakubowicach Konińskich
Opiekun: Urszula Szymaniak

Wyróżnienie
Karolina Teter
S.P. w Bystrzycy Starej
Opiekun: Magdalena 
Mazurkiewicz – Mączka

Kategoria:  
Dzieci 6 – letnie  

i klasy I-III Szkoły 
Podstawowej

ZESPOŁY

I miejsce
Zespół „Wesoły Kwartet” w 
składzie:
1. Kinga Rojek
2. Kamila Rojek

3. Amelia Kryszczuk
4. Natalia Wronka
S.P. w Krasieninie
Opiekun: Piotr Preidl

II miejsce
Zespół w składzie:
1. Weronika Hunek
2. Wiktoria Jakubaszek
3. Wiktoria Banach
4. Patryk Kozieł
S.P. w Ciecierzynie
Opiekun: Magdalena Stawecka

III miejsce
Zespół „Music Dys” w składzie:
1. Izabela Sipta
2. Alicja Stefaniak
3. Dominika Pyda
4. Milena Niećko
S.P. w Dysie
Opiekun: Marta Antczak – 
Wójtowicz

Wyróżnienie
Zespół w składzie:
1. Karolina Nastaj
2. Szymon Wontroba
3. Gabriela Krasucka
4. Ewelina Berej
S.P. w Jakubowicach Konińskich
Opiekun: Urszula Szymaniak

Kategoria: Szkoła 
Podstawowa Klasy IV-VI

SOLIŚCI

I miejsce + Nagroda 
Specjalna Marszałka 

Województwa Lubelskiego 
Sławomira

Sosnowskiego
Anna Piotrowska
S.P. w Ciecierzynie
Opiekun: Magdalena Stawecka

II miejsce + Nagroda 
Specjalna Starosty 

Lubelskiego Pawła Pikuli
Zuzanna Wrona
S.P. w Krężnicy Jarej
Opiekun: Urszula Wnuk

III miejsce+ Nagroda 
Specjalna Wójta Gminy 

Niemce Krzysztofa Urbasia
Aleksandra Klimek
S.P. w Nasutowie
Opiekun: Monika Prus

III miejsce
Kornelia Gorajska
S.P. w Żabiej Woli
Opiekun: Urszula Niemirowska

Wyróżnienie
Kacper Gał
S.P. w Dysie
Opiekun: Jolanta Sołtys

Kategoria:  
Szkoła Podstawowa  

Klasy IV-VI
ZESPOŁY

I miejsce
Zespół w składzie:
1. Bartłomiej Gawroński
2. Adam Rudzki
3. Maja Stawecka
4. Aleksandra Włodarczyk
S.P. w Ciecierzynie
Opiekun: Magdalena Stawecka

II miejsce
Zespół w składzie:
1. Karolina Momot
2. Julia Onyszko
3. Patrycja Kowal
4. Karol Koneczny
S.P. w Niedrzwicy Dużej
Opiekun: Barbara Pałka

III miejsce
Zespół „Wiolinki” w składzie:
1. Daniela Drążkowska
2. Anna Obara
3. Róża Tustanowska
4. Zuzanna Niezgoda
S.P. w Krężnicy Jarej
Opiekun: Urszula Wnuk

Wyróżnienie
Zespół w składzie:
1. Maja Krokowska
2. Julia Janiuk
3. Natalia Poleszak
4. Julia Rocka
S.P. w Jakubowicach Konińskich
Opiekun: Urszula Szymaniak

Nagroda Specjalna 
Mieczysława Jureckiego 

– Prezesa Stowarzyszenia 
Na Rzecz

Wspierania Młodzieży 
Uzdolnionej „Solo Życia”

Maja Krokowska – wokalistka z 
zespołu wokalnego
S.P. w Jakubowicach Konińskich
Opiekun: Urszula Szymaniak

Kategoria: Klasy VII 
Szkoły Podstawowej  

i klasy II – III Gimnazjum
SOLIŚCI

I miejsce + Nagroda 
Specjalna Marszałka 

Województwa Lubelskiego 
Sławomira

Sosnowskiego

Zofia Bryda
S.P. w Jabłonnie
Opiekun: Anna Grzegorczyk

II miejsce+ Nagroda 
Specjalna Starosty 

Lubelskiego Pawła Pikuli
Alan Lewicki
S. P. w Niemcach
Opiekun: Olga Skrzypczak – 
Kowalczyk

III miejsce+ Nagroda 
Specjalna Wójta Gminy 

Niemce Krzysztofa Urbasia
Antonina Matysek
S.P. w Krężnicy Jarej
Opiekun: Urszula Wnuk

Wyróżnienie
Sandra Tarnowska
S.P. w Ciecierzynie
Opiekun: Magdalena Stawecka

Kategoria: Klasy VII 
Szkoły Podstawowej  

i klasy II – III Gimnazjum
ZESPOŁY

I miejsce + Nagroda 
Specjalna Wojewody 

Lubelskiego Przemysława 
Czarnka (gitara)

Zespół „Madzimuzy” w składzie:
1. Oliwia Wolińska
2. Daria Wójtowicz
3. Julia Stachura
4. Weronika Ważna
S.P. w Ciecierzynie
Opiekun: Magdalena Stawecka

II miejsce
Zespół „Cantabile” w składzie:
1. Maria Taczalska
2. Karolina Rodak
3. Dorota Smolińska
4. Julia Woźniak
S.P. w Niemcach
Opiekun: Olga Skrzypczak- 
-Kowalczyk

III miejsce
Zespół w składzie:
1. Marcin Pietrzak
2. Klaudia Klimek
3. Natalia Szyszka
4. Wiktoria Szyszka
S.P. w Jabłonnie
Opiekun: Anna Grzegorczyk

Wyróżnienie:
Duet w składzie:
1. Agnieszka Niezgoda
2. Zuzanna Kowalczyk
S.P. w Niedrzwicy Dużej
Opiekun: Barbara Pałka

Wyróżnieni nauczyciele:
1. Urszula Szymaniak
2. Monika Prus
3. Magdalena Stawecka
4. Anna Grzegorczyk
5. Piotr Preidl
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EdUKACjA

XVII edycja Gminnego Turnieju Poezji dziecięcej  
w ciecierzynie

16 lutego 2018r. odbyła się siedemnasta edycja Turnieju Poezji 
Dziecięcej w Ciecierzynie, przeznaczona dla uczniów szkół pod-
stawowych i przedszkoli z terenu gminy Niemce. 

W przesłuchaniach wzięło udział 52 uczniów. Prezentacje oce-
niane były przez jury w składzie: Anna Krawczyk- Dział Edukacji 
Kulturalnej w Centrum Kultury w Lublinie; Patryk Pawelec- in-
struktor słowa Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie; Irena 
Aftyka instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach. 

Eliminacje wyłoniły zwycięzców, z których laureaci pierwszych 
miejsc wezmą udział w Małym Konkursie Recytatorskim w WOK 
w Lublinie, 18 maja br.

Organizacja Turnieju była możliwa dzięki hojności sponsorów, 
którymi byli:
1. Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś
2. Zarząd Banku Spółdzielczego w Niemcach
3. Gminna Spółdzielnia Rolniczo Handlowa w Niemcach 
4.  Rada Rodziców przy Zespole Placówek Oświatowych w Cie-

cierzynie
5. Pan Tomasz Błaszczyk Firma P.H.U.Błaszczyk
6. Pan Robert Stefanowski prezes firmy Greinplast
7. Pani Wanda Wnukowska Firma „Dyspol”
8. Gminna Spółdzielnia Rolniczo Handlowa w Niemcach 

WYNIKI KONKURSU
Kategoria „O”- II

Miejsce I:
•	 	Agata	Kozieł	Zespół	Placówek	Oświatowych	w	

CiecierzynieOpiekun: Zofia Wróbel
•	 	Alicja	Drzymała	Szkoła	Podstawowa	w	Krasieninie
 Opiekun: Aldona Putek
Miejsce II:
•	 Krystian	Snopkowski	Zespół	Placówek	Oświatowych	w	Dysie	
 Opiekun: Jolanta Augustyńska 
•	 Julia	Szalast	Przedszkole	Publiczne	w	Niemcach	
 Opiekun: Dorota Kaczmarek 
Miejsce III:
•	 Gabriela	Kapusta	Przedszkole	Publiczne	w	Niemcach
 Opiekun: Anna Kopaczewska 
•	 Michalina	Niezbecka	Przedszkole	Publiczne	w	Niemcach	
 Opiekun: Dorota Kaczmarek
Wyróżnienia:
•	 	Wiktoria	Gawrońska	Szkoła	Podstawowa	w	Nasutowie,	

opiekun: Renata Jezierska
•	 	Mikołaj	Ciupera	Szkoła	Podstawowa	w	Jakubowicach	

Konińskich, opiekun: Bożena Flor
•	 	Lena	Parafiniuk	Przedszkole	Publiczne	w	Niemcach,	 

opiekun: Dorota Kaczmarek
•	 	Gabriela	Rogalska	Szkoła	Podstawowa	w	Niemcach,	 

opiekun: Bożena Malinowska
Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Dyrektora Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Niemcach panią Renatę Antoszek, 
otrzymali:
•	 	Mikołaj	Ciupera	Szkoła	Podstawowa	w	Jakubowicach	

Konińskich, opiekun: Bożena Flor
•	 	Lena	Parafiniuk	Przedszkole	Publiczne	w	Niemcach,	 

opiekun: Dorota Kaczmarek
Nagrodę Specjalną ufundowaną przez dr inż. Henryka 
Smolarza otrzymali:
•	 	Gabriela	Rogalska	Szkoła	Podstawowa	w	Niemcach,	 

opiekun: Bożena Malinowska
•	 	Wiktoria	Gawrońska	Szkoła	Podstawowa	w	Nasutowie,	

opiekun: Renata Jezierska
Kategoria III-IV

Miejsce I:
•	 	Karolina	Walczewska	Szkołą	Podstawowa	w	Nasutowie,	

opiekun: Marek Bijak

•	 	Wojciech	Gruda	Szkoła	Podstawowa	w	Krasieninie,	 
opiekun: Ewa Rabos

Miejsce II:
•	 	Klaudia	Barczak	Szkoła	Podstawowa	w	Nasutowie,	 

opiekun: Marek Bijak
•	 	Hanna	Mytyk	Szkoła	Podstawowa	w	Niemcach,	 

opiekun: Iwona Choina
Miejsce III:
•	 	Marcin	Malicki	Szkoła	Podstawowa	w	Rudce	Kozłowieckiej,	

opiekun: Dorota Gajownik
•	 	Nikola	Mrozek	Zespół	Placówek	Oświatowych	w	Dysie	

opiekun, Beata Podleśna-Kaczor
Wyróżnienia: 
•	 	Patryk	Kozieł	Zespół	Placówek	Oświatowych	w	Ciecierzynie,	

opiekun: Monika Siegieda
•	 	Rozalia	Szlązak	Szkoła	Podstawowa	w	Niemcach,	 

opiekun: Emilia Białek
•	 	Gabriela	Grotnik	Szkoła	Podstawowa	w	Nasutowie,	 

opiekun: Lidia Szuberska
Kategoria V-VI

Miejsce I: 
•	 	Anna	Piotrowska	z	Zespołu	Placówek	Oświatowych	 

w Ciecierzynie
 Opiekun: Grażyna Wójtowicz, Katarzyna Wieczorek
•	 Michał	Kubiak	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Krasieninie
 Opiekun: Dariusz Starek
Miejsce II:
•	 	Aleksandra	Florek	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Jakubowicach	

Konińskich
 Opiekun: Jolanta Zabielska
•	 	Martyna	Drozd	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Rudce	Kozłowieckiej
 Opiekun: Jolanta Janicka
Miejsce III:
•	 Natalia	Wójcik	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Krasieninie	
 Opiekun: Beata Preidl
•	 	Dominika	Prokop	z	Zespołu	Placówek	Oświatowych	 

w Ciecierzynie
 Opiekun: Grażyna Wójtowicz, Katarzyna Wieczorek
Wyróżnienia:
•	 Aleksandra	Klimek	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Nasutowie
 Opiekun: Lidia Szuberska
•	 Wiktoria	Hamera	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Niemcach	
 Opiekun: Marzena Włodarczyk
Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Dyrektora Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Niemcach panią Renatę Antoszek, 
otrzymała: 
•	 	Wiktoria	Hamera	ze	Szkoły	Podstawowej	op.	Marzena	Włodarczyk
Nagrodę Specjalną ufundowaną przez dr inż. Henryka Smo-
larza otrzymała: 
•	 	Aleksandra	Klimek	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Nasutowie	opie-

kun. Lidia Szuberska
Wszystkim Nagrodzonym i Wyróżnionym  

serdecznie gratulujemy!
Katarzyna Wieczorek , Grażyna Wójtowicz
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V Gminny Konkurs Ortograficzny  
„I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii!”

20 i 22 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej 
w Niemcach odbył się V Gminny Konkurs Orto-
graficzny pod Honorowym Patronatem Wójta 
Gminy Niemce. Ma on na celu promowanie 
umiejętności w zakresie stosowania zasad orto-
graficznych i interpunkcyjnych języka polskiego 
oraz kształtowanie nawyku prawidłowego sto-
sowania podstawowych zasad ortograficznych i 
interpunkcyjnych, które bywają lekceważone w 
dobie SMS-ów i e-maili.

W konkursie wzięło udział 33 uczniów ze szkół 
podstawowych z naszej gminy oraz 12 uczniów 
z gimnazjów. Wykazali się oni znajomością za-
sad ortograficznych w teorii i w praktyce, pisząc 
bardzo trudne dyktando. W czasie, gdy komisja 
sprawdzała prace, uczestnicy korzystali z przygo-
towanego wcześniej poczęstunku.

Jak przystało na konkurs z prawdziwego zda-
rzenia, na koniec laureaci otrzymali tytuły „Mistrza 
Ortografii” oraz nagrody książkowe, a pozostali 
uczestnicy okolicznościowe dyplomy i nagrody 
pocieszenia również w postaci książek. Oto lista 
nagrodzonych:

Szkoła podstawowa:
Klasy 3:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii: Martyna 
Szołtek SP w Niemcach;
II miejsce: Daria Gawrońska SP w Ciecierzynie;
III miejsce: Klaudia Barczak SP w Nasutowie;
Klasy 4:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortogrrafii: Gabriela 
Zgierska SP w Krasieninie;
II miejsce: Natalia Poleszak SP w Jakubowicach 
Konińskich;
III miejsce: Szymon Wodzyński SP w Niemcach;
Klasy 5:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii: Karolina 
Pomorska SP w Jakubowicach Konińskich;
II miejsce: Martyna Skrobas SP w Niemcach;
III miejsce: Adam Rudzki SP w Ciecierzynie;
Klasy 6:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii: Dominik 
Nastaj SP w Jakubowicach Konińskich
II miejsce: Anna Syta SP w Niemcach
III miejsce: Karolina Kowalska SP w Ciecierzynie
Klasy 7:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii: Michał Choina 
SP w Niemcach;
II miejsce: Katarzyna Trojnar SP w Jakubowicach 
Konińskich;
III miejsce: Patryk Wójtowicz SP w Ciecierzynie
Przyznano także dyplomy i nagrody w kategorii 
drużynowej:
I miejsce:     drużyna ze Szkoły Podstawowej w 

Niemcach
II miejsce:    drużyna ze Szkoły Podstawowej w 

Jakubowicach Konińskich
III miejsce:  drużyna z Zespołu Placówek 

Oświatowych w Ciecierzynie.

Gimnazjum:
Klasy II:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii: Dorota Choina, 
Gimnazjum nr1 w Niemcach
II miejsce: Julia Gałat , Gimnazjum nr 2  
w Ciecierzynie;
III miejsce: Karolina Polkowska, Gimnazjum 
nr1 w Niemcach;
Klasy III:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii: Weronika Moń, 
Gimnazjum nr 3 w Ciecierzynie
II miejsce: Małgorzata Sidor, Gimnazjum nr1  
w Niemcach
III miejsce: Urszula Kasperek, Gimnazjum nr1  
w Niemcach

Nagrody dla laureatów ufundowane zostały 
przez Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia. 
Wręczył je Dyrektor Szkoły Jerzy Wójcik oraz 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Administracyjnego 
Szkół Anna Studzińska.

Wszystkim nagrodzonym  
serdecznie gratulujemy!!! 
Organizatorki: Mariola Sidor, Marzena 

Włodarczyk, Anna Zgierska,  
Małgorzata Dynerowicz
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SPOŁECzEŃSTWO

EKONOMIcZNE  
FERIE

W dniach od 29 stycznia do 2 lutego 2018 roku w szkole w Ciecie-
rzynie odbywały się zajęcia w ramach ogólnopolskiego projektu 
„Ferie z ekonomią” finansowanego przez Europejski Fundusz Roz-
woju Wsi Polskiej w Warszawie, w którym udział bierze 65 szkół 
z całej Polski.

Projekt składa się z 2 etapów: 
I etap - zajęcia dydaktyczne w szkole 
II etap -  konkurs projektowy na opracowanie modelu bizne-

sowego firmy, która może funkcjonować w lokalnej 
społeczności 

Zajęcia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości adresowane były 
do uczniów klas II i III gimnazjum. W Gminie Niemce w projekcie 
uczestniczyło 18 uczniów ze szkół w Ciecierzynie, Krasieninie i 
Niemcach. Podczas zajęć projektowych młodzież pogłębiła wiedzę 
ekonomiczną, kształtowała postawy w zakresie przedsiębiorczo-
ści, rozwijała umiejętności planowania i zarządzania finansami 
osobistymi. Wyjazd edukacyjny w dniu 30 stycznia do Banku 
Spółdzielczego w Niemcach przybliżył uczniom rolę banku, zakres 
obowiązków pracowników banku oraz funkcję pieniądza. Atrakcją 
realizowanego projektu było zwiedzanie piekarni Gminnej Spół-
dzielni Samopomoc Chłopska w Niemcach, gdzie uczniowie pozna-
wali trudną pracę piekarza. 

Wierzę, że pozyskana wiedza, umiejętności ekonomiczne i poczy-
nione obserwacje podczas wycieczek podczas I etapu projektu przy-
czynią się do podejmowania przez uczestników odważnych wyborów 
dotyczących dalszej drogi edukacyjnej.                      M. Wójtowicz

Ferie zimowe w Stowarzyszeniu  
Społeczna Inicjatywa Krasienina

W Stowarzyszeniu Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. 
Ireny Kosmowskiej odbyły się feryjne warsztaty pełne wrażeń 
kulinarnych i artystycznych.

Już w pierwszym tygodniu wypoczynku dzieci i młodzież miała 
okazję uczestniczyć w warsztatach kulinarnych, na których własno-
ręcznie przygotowywali pizze, począwszy od zaczynu drożdżowego. 
Wszystko odbywało się w miłej atmosferze, a warsztaty zakończyła 
degustacja przepysznych wypieków. Nad pracami kulinarnymi i 
porządkowymi czuwały Panie Małgorzata Guz oraz Anna Guz. Po 
twórczych warsztatach uczestnicy resztę dnia spędzili na wspólnych 
rozmowach i zabawach przy muzyce. Wśród wielu atrakcji można 
było wziąć udział w karaoke, zagrać w krzesełka i zatańczyć belgijkę. 
Opiekę nad młodzieżą zapewnili Państwo Agata i Piotr Jońscy.

Placówka zorganizowała również warsztaty ogólnodostępne dla 
dzieci ,,Malowania ceramiki”, w które bardzo chętnie i aktywnie 
włączyły się dzieci i młodzież. Warsztaty poprowadził Pan Piotr Joń-
ski z pomocą Pani Agaty Jońskiej i Pani Anny Guz. Pan Piotr zapewnił 
nieodpłatnie materiały ceramiczne oraz materiały pomocnicze. Bar-
dzo dziękujemy Panu Piotrowi za ten piękny gest oraz poświęcony 
czas, a wszystkim uczestnikom gratulujemy pięknych prac.

Prezes Stowarzyszenia Beata Zgierska
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Organizowane przez GOK, w trakcie ferii zimo-
wych, warsztaty  plastyczne cieszą się niesłab-
nącym powodzeniem. Instruktor plastyki pani 
Iwona Duda jest niezwykle kreatywną artystką-
-plastykiem, a przy tym doskonałym pedago-
giem i takie połączenie daje doskonałe efekty. 

Uczestnicy zajęć, pod okiem pani Instruktor, 
rozwijają swoje talenty plastyczne, a warsztaty 
feryjne pozwalają im poświęcić swoim pasjom 

więcej czasu. Ponadto, podczas warsztatów feryj-
nych, młodzi artyści mają do dyspozycji większą 
przestrzeń, korzystając z sali widowiskowej GOK, 
która na co dzień jest zajęta przez tancerzy STU-
DIA TAŃCA RYTHM-X i uczestników zajęć fitness. 
Podczas warsztatów można spokojnie rozstawić 
sztalugi i znaleźć miejsce do rozwijania swoich 
plastycznych talentów. Twórczo i z rozmachem! 
Po prostu super!                                              Bos.

Artystyczne ferie z GOK 

Ferie zimowe z biblioteką
Ponad 30 dzieci biorących udział w zajęciach 
przygotowanych przez Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną w Niemcach spędziło wesoło i twórczo 
czas na wspólnej zabawie i odpoczynku.

Podczas Ferii z biblioteką dzieci mogły nauczyć 
się wielu technik plastycznych oraz pracy w 
grupie. Niemałą atrakcją była wizyta policjanta i 

strażaków. Dodatkową niespodzianką był wyjazd 
do kina na film „Fernando” oraz na trampoliny do 
Manii Skakania w Lublinie. Ostatnim akcentem 
było podsumowanie Ferii z biblioteką w ramach 
którego dzieci brały udział w konkursach literac-
kich i zabawach ruchowych.
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