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Płać podatki tu gdzie mieszkasz 
i wspieraj rozwój swojej gminy

Postępują prace przy budowie 
przyszłego Domu Kultury  

w Niemcach 

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy 
Niemce! 

Pierwszy kwartał każdego roku to okres skła-
dania w urzędach skarbowych rocznego zeznania 
podatkowego PIT. Przy tej okazji Wójt Gminy 
Niemce Krzysztof Urbaś zwraca się z  prośbą do 
nowych mieszkańców naszej gminy, aby swoje 
zeznanie podatkowe (PIT) złożyli w  Drugim 
Urzędzie Skarbowym w  Lublinie, a  jako miejsce 
zamieszkania wskazali Gminę Niemce.

Gmina Niemce jest jedną z  najszybciej rozwi-
jających się gmin w Powiecie Lubelskim. W 2013 
roku liczba mieszkańców przekroczyła 18 tys., 
a obecnie zameldowanych jest ok. 19 tys. Zdaje-
my sobie sprawę, że mieszka tu znacznie więcej 
osób, które korzystają z infrastruktury i mają ocze-
kiwania co do jej rozbudowy. Każdy z nas chce by 
okolica, w której mieszka, miała nowe drogi wraz 

ci nowej drogi czy chodnika.
Aby zachęcić Państwa do rozliczania podatku 

w naszej gminie, jak również docenić tych miesz-
kańców, których podatek już zasila budżet gminy, 
planujemy z dniem 15 marca wystartować z trze-
cią edycją Loterii Promocyjnej p.n. „Mieszkam 
w Gminie Niemce i tu płacę podatki”.

Loteria skierowana będzie do wszystkich 
mieszkańców naszej gminy, którzy rozliczą się 
z podatku dochodowego za rok 2018 w Drugim 
Urzędzie Skarbowym w Lublinie, wskazując Gmi-
nę Niemce, jako miejsce zamieszkania. Wśród 
osób, które w  okresie od 15 marca do 10 maja 
b.r. zgłoszą się do udziału w  loterii, zostaną roz-
losowane cenne nagrody o łącznej wartości blisko 
10 tys. zł!

z wygodnymi chodnikami i oświetleniem, marzy 
o nowoczesnych szkołach i obiektach sportowych, 
o  kolorowych placach zabaw dla dzieci, czy no-
wych świetlicach. Wszystkim nam zależy na bez-
pieczeństwie, pięknym otoczeniu i rozwoju naszej 
gminy, ale aby spełnić te oczekiwania potrzebne 
są fundusze, które w  prawie 50% nasza gmina 
pozyskuje z  podatku dochodowego od osób fi-
zycznych – PIT.

Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś zwraca 
się zatem z prośbą do mieszkańców, którzy nie są 
zameldowani w naszej gminie, aby swoje zezna-
nie podatkowe (PIT) złożyli w  Drugim Urzędzie 
Skarbowym w  Lublinie, a  za miejsce zamieszka-
nia wskazywali Gminę Niemce. Nie wiąże się to 
z  obowiązkiem zmiany meldunku, a  co za tym 
idzie wymianą dokumentów czy ponoszeniem 
dodatkowych kosztów, ale dzięki temu ok. 37% 
odprowadzonego podatku wróci do nas w posta-

24 stycznia Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś odwiedził plac budowy Domu Kultury w Parku im. Rodzin Budnych i Łosiów w Niemcach, aby osobiście 
zapoznać się z postępami prac nad tym obiektem. Tego dnia, firma budowlana zakładała pokrycie dachowe na budynku. Dzięki sprawnej pracy udało się 
zamontować całość dachu przed spodziewanymi opadami śniegu. W obecnej chwili w budynku montowane są okna. Poszczególne etapy budowy idą zgodnie 
z harmonogramem i z końcem bieżącego roku możemy się spodziewać zakończenia tej inwestycji.
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Oficjalne otwarcie Gminnej Strzelnicy 
w Osówce

15 grudnia 2018 r. w  miejscowości Osówka oficjalnie otwarto 
nowy obiekt sportowy na naszym terenie – Gminną Strzelnicę 
Osówka. Niecodzienna uroczystość zgromadziła liczne grono 
osób związanych ze środowiskami strzeleckimi, a także zaintere-
sowanych taką formą spędzania wolnego czasu.

W  pierwszej kolejności obiekt został poświęcony przez probosz-
cza parafii w  Krasieninie ks. Dariusza Nowomiejskiego. Następnie 
symbolicznego otwarcia strzelnicy poprzez przecięcie wstęgi doko-
nali: Dyrektor Wydziału Nieruchomościami i Skarbu Państwa LUW 

– Artur Jaśkowski, Dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorial-
nej – płk Tadeusz Nastarowicz, Zastępca Lubelskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Szczepan 
Goławski, Wójt Gminy Niemce – Krzysztof Urbaś, Przewodniczący 
Rady Gminy Niemce – Marek Podstawka, Prezes Lubelskiego Związ-
ku Strzelectwa Sportowego – Antoni Duk, Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP – druh Marek Porzak, 
Prezes Gminnego Towarzystwa Strzeleckiego – Grzegorz Brzo-
zowski oraz Sołtys miejscowości Osówka – Joanna Bucka. Dzięki 
broni i amunicji udostępnionej przez członków GTS Jastrząb, każdy 

z  obecnych tego dnia na uroczystości mógł osobiście sprawdzić 
swoje umiejętności strzeleckie.

Na taki obiekt od wielu lat wyczekiwali strzelcy sportowi z Lubli-
na i  okolic. W  wyniku szczególnego zaangażowania Wójta Gminy 
Niemce Krzysztofa Urbasia udało się pozyskać 4 działki będące 
wyrobiskiem po kopalni piachu. Metodą gospodarczą przy wsparciu 
kilku sponsorów oraz środowisk strzeleckich z  terenu gminy po-
wstała Gminna Strzelnica Osówka. Na obszarze zajmującym ponad 
2 ha, wydzielono 3 osie strzeleckie: 100 m z  20 zadaszonymi sta-
nowiskami, 50 m z 8 zadaszonymi stanowiskami i stanowisko trap 
do rzutek. Te dwie ostatnie nie są jeszcze w pełni gotowe. Zarządcą 
tego terenu zostało Gminne Towarzystwo Strzeleckie Jastrząb. 
Strzelnica przede wszystkim ma służyć uprawianiu szeroko poję-
tego sportu strzeleckiego przez mieszkańców gminy. GTS Jastrząb 
planuje rozszerzyć swoje struktury o młodzieżową sekcję strzelecką.

Ze względu na swoje parametry, a także niewielką odległość od 
Lublina, obiekt ten już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem 
wśród strzelców sportowych, myśliwych i różnych służb munduro-
wych spoza gminy.
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Artystyczne Ferie  
z GOK

Kolejne sukcesy naszych młodych artystów. Hanna Mytyk i Kinga Prokop z pracowni plastycz-
nej GOK uzyskały wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Mój talent, moja pasja” 

- Kalendarz 2019 zorganizowanym przez GOK w Stawigudzie. Na konkurs wpłynęło ponad  700 
prac z 72 placówek z całej Polski. Pracownia plastyczna GOK pod kierunkiem pani Iwony Dudy 
niezmiennie trzyma wysoki poziom. Gratulujemy pani Instruktor i Jej utalentowanym uczniom.

(tg.)

Podobnie jak w latach ubiegłych, również tegoroczne ferie zimowe nasi uczestnicy spędzili do-
skonaląc swoje artystyczne talenty. W pierwszym tygodniu ferii odbyły się Warsztaty Taneczne 
uwieńczone Feryjnym Turniejem Tańca. Drugi tydzień zarezerwowany został dla miłośników sztuk 
plastycznych.

W tym roku zimowe Warsztaty Plastyczne zdominowane zostały przez ogromne ilości makulatury, 
którą maluchy przerobiły na piękne, kolorowe rzeźby – ptaki za pomocą techniki paper mache. Dru-
gim tematem na warsztatach była martwa natura, w ustawieniu monochromatycznym, z akcentem 
barwnym pt. „Martwa natura z jabłkiem”. Powstały przepiękne obrazy, które będą zdobiły galerię 
plastyczną w GOK.

„Mój talent,  
moja pasja”  

- Kalendarz 2019
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 Jubileusz Szkoły Podstawowej w Niemcach
 7 grudnia 2018 roku odbyły się uroczystości 90-lecia Szkoły 
Podstawowej w Niemcach, połączone z nadaniem imienia Marty 
z Budnych Łosiowej , wręczeniem sztandaru i zaprezentowaniem 
nowego hymnu szkoły.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w  kościele parafialnym 
w  Niemcach, podczas której proboszcz Mirosław Skałban poświecił 
sztandar szkoły. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele społecz-
ności szkolnej, władze gminy, powiatu, województwa oraz Kuratorium 
Oświaty i Wychowania w Lublinie.

Później nastąpił uroczysty przemarsz , na czele z orkiestrą dętą, do 
budynku Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niem-
cach.

Tam też odbyła się dalsza część uroczystości Jubileuszu 90-lecia 
szkoły i nadania sztandaru.

Uroczystość prowadzili nauczyciele: p. Marzena Włodarczyk i  pan 
Mirosław Choina. Podczas części oficjalnej na sali obecne były poczty 
sztandarowe wszystkich szkół gminy Niemce. Wśród zaproszonych 
gości powitanych przez dyrektora szkoły, pana Jerzego Wójcika, zna-
leźli się :
Państwo Maria i Marek Łosiowie,
Pani Aneta Malinowska – przybyła na uroczystość w zastępstwie za 
Posła na Sejm RP, Jana Łopatę,
Wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie- Pan Eugeniusz Pelak,
Pani Magdalena Filipek – Sobczak – reprezentująca Starostę Powiatu 
Lubelskiego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego,
Kanonik Mirosław Skałban – Proboszcz Parafii w Niemcach,
Kanonik senior Krzysztof Galewski,
Pani Sylwia Pisarek – Piotrowska oraz Pan Zbigniew Bernat – Radni 
Powiatu Lubelskiego,
Pan Krzysztof Urbaś – Wójt Gminy Niemce,
Pani Iwona Pulińska  -  Zastępca Wójta Gminy Niemce
Pani Iwona Prażmo - Sekretarz Gminy Niemce
Pani Aneta Chałupczak – Skarbnik Gminy Niemce,
Pan Marek Podstawka – Przewodniczący Rady Gminy Niemce,
Pan Kamil Rarak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Niemce,
Pan Marek Gruda – Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy 
Niemce
Radni Gminy Niemce – Pan Witold Józefacki i Pan Andrzej Małek .
 W  uroczystości uczestniczyli dyrektorzy gminnych jednostek organi-
zacyjnych:
Pani Anna Studzińska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Administracyj-
nego Szkół w Niemcach,
Pan Marian Golianek – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej,
Pani Barbara Ściseł – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej,
Pani Dorota Gajo- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
Pani Maria Grażyna Pomorska – Kierownik Referatu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowi-
ska.

Na uroczystość przybyli dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i  placó-
wek oświatowych:
Pan Mirosław Studniewski - Dyrektor ZPO w  Ciecierzynie oraz Pani 
Urszula Zielonka – Wicedyrektor ZPO w Ciecierzynie,
Pani Jolanta Sołtys – Dyrektor ZPO w Dysie,
Pani Emilia Kowalska – Dyrektor S.P. w Jakubowicach Konińskich oraz 
Pani Edyta Opolska – Wicedyrektor S.P. w Jakubowicach Konińskich,
Pani Anna Czernicka- Szpakowska – Dyrektor S. P. w Krasieninie,
Pani Ewa Godlewska – Dyrektor S.P. W Nasutowie,
Pani Barbara Jaszczuk - Dyrektor S.P. w Rudce Kozłowieckiej,

Pani Elżbieta Topyła- Dyrektor Przedszkola w Niemcach,
Pani Ewa Dobosz- Wicedyrektor Przedszkola w Niemcach,
Pani Agnieszka Woźniak-Urban – Dyrektor Żłobka „Bajkowa Kraina” 
w Niemcach,
Pani Renata Antoszek – Dyrektor Gminnej Publicznej Biblioteki 
w Niemcach,
Pani Elżbieta Rudnicka – Dyrektor ZSP w Niemcach.
Gośćmi uroczystości byli również emerytowani dyrektorzy:
Pani Alina Topyła – Dyrektor szkoły w latach 1979 – 1985,
Pani Alicja Gruda - Dyrektor szkoły w latach1986 – 1999,
Pani Halina Adamczyk - Wicedyrektor szkoły w latach 1986 – 2000, 
Pani Małgorzata Nowak - Dyrektor szkoły w latach 1999 – 2012,
Pani Stanisława Żuławska - Wicedyrektor szkoły w latach 1999-2012
Pani Teodozja Piekarz – Kierownik Szkoły Filialnej w Rudce Kozłowiec-
kiej,
Stanisław Zgierski – Dyrektor szkoły w Krasieninie.
Wśród gości byli przedstawiciele Związków Zawodowych:
Pani Bogumiła Błaziak – Wiceprezes Zarządu Okręgu ZNP,
Pani Emilia Białek – Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ 
Solidarność Pracowników Oświaty Gminy Niemce,
Pani Jadwiga Łucka-Drozd – Prezes Zarządu Oddziału ZNO w Niem-
cach.

Byli też przedstawiciele Związku Kombatantów RB i  Byłych Więź-
niów Politycznych, ppłk Henryk Czerkas – Prezes Zarządu Wojewódz-
kiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,  ppor. 
Stanisław Brzozowski - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Czesław Walczak – 
Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP.

Gośćmi jubileuszu byli przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji 
i zakładów pracy:
Pan Piotr Nikiel – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej w Niemcach,
Pan Leszek Gajuś – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubartów,
Pan Zdzisław Siwek – Prezes Zarządu BS w Niemcach,
Pani Anna Siwek – Wiceprezes Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Sa-
mopomoc Chłopska” w Niemcach,
zw. dr. hab. Henryk Chałupczak,
Pan Andrzej Matosiuk – Prorektor Do Spraw Nauki Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie
Dr hab. Bogusław Sawicki – Kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, oraz przedsiębiorcy, Pan Je-
rzy Kasperek, Pan Bronisław Caban, Pan Krzysztof Smolarz – właściciel 
PPHU, Pan Krzysztof Zaniuk, P.P. Joanna i Andrzej Najda – właściciele 
firmy PW Budownictwo, Pan Andrzej Czyżyk – firma VECTURAN, Pan 
Eugeniusz Woźniak – Prezes Zakładów Mięsnych „Ryjek”. W uroczysto-
ści uczestniczyli również nauczyciele i pracownicy szkoły oraz emery-
towani nauczyciele i pracownicy szkoły.

Udział w  spotkaniu wzięli również : Wielki Mistrz Zakonu Ordo 
Militaris Teutonicus Levant, Książę Klaus Blos wraz z Komturem Polski 
Marcinem Wieczorkiem oraz rycerzami Zakonu.

Po oficjalnym powitaniu Gości nastąpiła prezentacja historii, dorob-
ku i imienia szkoły. Zebrani obejrzeli prezentację p. Mirosława Choiny 

„Historia Szkoły”. Aktualny wizerunek placówki  uczestnicy uroczystości 
mogli poznać dzięki filmowi „SP w Niemcach – dziś”.

W dalszej części uroczystości głos zabrał pan Marek Łoś – syn pa-
tronki Szkoły – Marty z Budnych Łosiowej. Po wystąpieniu pana Łosia 
nastąpiła ceremonia wbicia gwoździ. Dokonali tego goście honorowi 
i sponsorzy.

Kolejna część uroczystości to prezentacja i przekazanie sztandaru . 
Poczet honorowy stanowili przedstawiciele Rady Rodziców: p Paweł 
Pszczoła (chorąży), p. Ewa Adamska i  p. Barbara Koperska (asysta). 
Głównym fundatorem sztandaru jest Rada Rodziców Szkoły Podsta-
wowej w  Niemcach . Po ceremonii przekazania sztandaru nastąpił 
uroczysty moment   ślubowania. Ślubowali przedstawiciele uczniów 
wszystkich klas wchodzących w skład szkoły.

Kolejny punkt uroczystości to wystąpienie przedstawicieli Związku 
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i  Byłych Więźniów Politycz-
nych. Złotą odznaką za zasługi nadaną przez Związek Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej Byłych Więźniów Politycznych   odznaczeni 
zostali: dyrektor szkoły Jerzy Wójcik, v-ce dyrektor Barbara  Józefacka 
i nauczyciel Tadeusz Nowak oraz Pani Grażyna Gliwka – emerytowana 
nauczycielka Szkoły Podstawowej w Nasutowie.

Po części oficjalnej nastąpiła cześć artystyczna. Zaczęła się   od 
prezentacji nowego hymnu szkoły, skomponowanego przez kapel-
mistrza  Brass Band Orkiestry Gminy Niemce, działającej przy Szkole 
Podstawowej w Niemcach – pana Dominika Pytkę. Słowa napisał na-
uczyciel historii pan Mirosław Choina . Hymn wykonała orkiestra dęta 
pod batutą p. Dominka Pytki  i chór szkolny, przygotowany przez panią 
Olgę Skrzypczak-Kowalczyk.

Następnie głos zabrali zaproszenie goście.
Uroczystość zakończył program artystyczny, przygotowany przez 

uczniów pod kierunkiem nauczycieli p. Anny Zgierskiej, p. Marioli Sidor, 
p. Olgi Skrzypczak-Kowalczyk i p. Dominika Pytki. Zwieńczeniem czę-
ści artystycznej był występ zespołu tanecznego „Osa”, prowadzonego 
przez p. Annę Wójcik.

Warto wspomnieć, że uroczystość odbywała się w szkolnej sali gim-
nastycznej, a scenografia była dziełem nauczycielki plastyki p. Joanny 
Piekarczyk (współpraca p. Anna Wójcik).
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VI Gminny Konkurs Ortograficzny „I Ty możesz 
zostać Mistrzem Ortografii!”

6 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Marty z Budnych 
Łosiowej w Niemcach odbył się VI Gminny Konkurs Ortograficzny 
pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Niemce Krzysztofa 
Urbasia. Wzięło w nim udział 32 uczestników z klas 4,5,6,7,8 
ze szkół podstawowych oraz z kl. III gimnazjum z terenu gminy 
Niemce.

Uczniowie napisali dyktando i  wykazali się znajomością reguł 
ortograficznych rozwiązując bardzo trudny test.
W  skład komisji wchodzili  nauczyciele – opiekunowie uczniów, 
którzy przyjechali na konkurs:
Mariola Sidor SP w Niemcach
Lidia Szuberska SP w  Nasutowie
Beata Podleśna - Kaczor ZPO w Dysie
Marta Widomska SP w Jakubowicach Konińskich
Jolanta Janicka SP w Rudce Kozłowieckiej
Barbara Dudek ZS w Krasieninie
Laureatami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali nastę-
pujący uczniowie:

Klasy:  4:
 I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii: Klaudia Barczak - SP w Nasutowie
II miejsce: Daria Gawrońska – ZPO w Ciecierzynie
II miejsce:  Hanna Białek – SP w Niemcach
Klasy 5: 
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii: Magda Goluch -SP w Niemcach
II miejsce: Gabriela Zgierska -SP w Krasieninie
III miejsce:  Natalia Poleszak – SP w Jakubowicach Konińskich
Klasy 6:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii: Emilia Domonik -SP w Nasutowie
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii: Karolina Pomorska – SP w Jaku-
bowicach Konińskich
II miejsce:  Arleta Małek -ZPO w Dysie
Klasy 7: 
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii: Anna Syta -SP w Niemcach
II miejsce: Patrycja Putek -SP w Krasieninie
III miejsce:  Karolina Kowalska ZPO w Ciecierzynie

Klasy 8: 
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii: Katarzyna Kowalik -SP w Niem-
cach
II miejsce: Katarzyna Trojnar -SP w Jakubowicach Konińskich
III miejsce:  Patryk Wójtowicz- ZPO w Ciecierzynie
Klasy III gimnazjum: 
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii: Dorota Choina -SP w Niemcach
II miejsce: Karolina Polkowska -SP w Niemcach
II miejsce:  Julia Gałat -ZPO w Ciecierzynie

Nagrody i   dyplomy  wręczyli: pani Iwona Pulińska – Sekretarz 
Gminy Niemce, pani wicedyrektor Barbara Józefacka oraz pan dy-
rektor Jerzy Wójcik. Podziękowania należą się także pani Agnieszce 
Bogucie, która fotograficznie utrwalała przebieg imprezy oraz pani 
Ilonie Kichtiak za pomoc w  organizacji konkursu. Głównym spon-
sorem, fundatorem nagród w  konkursie był Wójt Gminy Niemce 
Krzysztof Urbaś.
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8 grudnia 2018 w  Centrum Spotkania Kultur w  Lublinie odby-
ła się uroczysta gala wręczenia stypendiów najzdolniejszym 
uczniom szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, gim-
nazjów lub klas gimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.

W  ramach programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019” 
z  rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego 
akty nadania stypendium otrzymało 511 uczniów, a wśród nich trzech 
uczniów z naszych szkół:

Antoni Joński – uczeń klasy III gimnazjalnej w SP im. Ireny Kosmow-
skiej w  Krasieninie. Wszechstronnie uzdolniony, w  tym niezwykle uta-
lentowany muzycznie. Średnia ocen powyżej 5,20. Jest wielokrotnym 
laureatem konkursów artystycznych oraz konkursów sprawdzających 
wiedzę, m.in. laureatem Konkursów organizowanych przez Lubelskie-
go Kuratora Oświaty: Konkursu Historycznego dla uczniów SP (2016), 
Konkursu Historycznego dla uczniów gimnazjum (2018) , a w bieżącym 
roku zakwalifikował się do III etapu z historii oraz jako jedyny w Powiecie 
Lubelskim  - geografii. Ponadto jest laureatem IX edycji Międzyszkolnego 
Konkursu Wędrujemy po mapie świata organizowanego przez XXI LO im. 
Św. S. Kostki w Lublinie (2018), laureatem konkursu „Polska pierwszych 
Piastów” organizowany przez Prywatne Liceum i Gimnazjum im. Miesz-

ka I w Lublinie oraz zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Grafiki 
Komputerowej „Wyraź to w PIXEL – Ach!” organizowanym przez I LO im. 
ONZ w Biłgoraju

Patryk Wójtowicz – uczeń klasy VIII SP im. bł. bp Władysława Gorala 
w Ciecierzynie. Uczeń o wysokiej inteligencji w dziedzinie przedmiotów 
ścisłych, wykazujący się wysoką sprawnością umysłową , zdolną do 
samodzielnej i efektywnej pracy. Jest wielokrotnym laureatem różnych 
konkursów matematycznych na poziomie wojewódzkim I  ogólnopol-
skim, m.in. : I miejsce -  Ogólnopolska Olimpiada „Pionier” z matematyki 
(2018) – w 3 poprzednich latach  - wyróżnienie, finalista III etapu Kon-
kursu Przedmiotowego z matematyki organizowanego przez Lubelskie-
go Kuratora Oświaty (2018)  - w klasie V i VI finalista etapu okręgowego, 
a także w Konkursie Matematycznym dla ucz. kl. V i VI SP „Matematyka 
z Piątką” organizowanym przez Gimnazjum nr 5 w Lublinie zdobył tytuł 
laureata (2016). Ponadto w 2018 r jako młodszy uczestnik Wojewódz-
kiego Konkursu Matematycznego im. ks. Franciszka Jakóbczyka orga-
nizowanego przez XXI LO im. św. Stanisława Kostki w Lublinie osiągnął 
wynik dobry.

Michał Choina - uczeń klasy VIII a SP im. Marty z Budnych Łosiowej 
w Niemcach. Uczeń mający rozległe zainteresowania, które w polaczeniu 

z nauką dają spektakularne efekty w postaci sukcesów - uzyskuje wyso-
kie wyniki w nauce. Michał z powodzeniem bierze udział w konkursach 
przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty w  Lublinie. 
W  bieżącym roku szkolnym zakwalifikował się do III etapu konkursu 
przedmiotowego z języka angielskiego oraz do II etapu Ogólnopolskiej 
Olimpiady Języka Angielskiego –OJAG. W r. szk. 2016/17 został Laure-
atem konkursu przedmiotowego z  języka angielskiego   dla szkół pod-
stawowych organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz 
zdobył tytuł Mistrza Komputera w VIII Międzywojewódzkim Konkursie 
Informatycznym dla szkół podstawowych.

Stypendium w kwocie 390 zł miesięcznie będzie wypłacane uczniom 
do końca czerwca 2019 roku. Otrzymane stypendium uczniowie mogą 
przeznaczyć na cele edukacyjne związane z ich potrzebami naukowymi 
m.in. udział w kursach i zajęciach pozaszkolnych, obozach naukowych, 
wymianach językowych, zakup literatury fachowej, książek, podręczni-
ków, wyposażenie własnej pracowni itp.

Stypendystom, ich nauczycielom oraz rodzicom serdecznie gratulu-
jemy osiągniętych sukcesów. Uczniom dodatkowo życzymy udanego 
rozwoju swojej ścieżki zawodowej, radości z realizowania swoich pasji 
oraz wielu kolejnych sukcesów, za które mocno trzymamy kciuki.

Najzdolniejsi Uczniowie otrzymali Stypendia 
Województwa Lubelskiego
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Noworoczne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich 
z władzami Gminy Niemce

Dnia 29 stycznia 2019 r., w Gminnym Ośrodku 
Kultury odbyło się coroczne spotkanie Kół Go-
spodyń Wiejskich z  władzami Gminy Niemce. 
Wydarzenia te, tradycyjne już, organizowane są 
z okazji Nowego Roku oraz na pamiątkę pracy, 
jaką Kobiety wykonują dla lokalnej społeczno-
ści.

Na zaproszenie Wójta Gminy Niemce Krzysztofa 
Urbasia uroczystość swoją obecnością uświetnili: 
Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Pod-
stawka, Prezes Banku Spółdzielczego w  Niemcach 
Zdzisław Siwek, Prezes Gminnej Spółdzielni Rolni-
czo – Handlowej „Samopomoc Chłopska” Wiesława 
Szkutnik oraz Dyrektor Regionalnego Biura Energii 
Henryk Smolarz.

Spotkanie było okazją do złożenia życzeń no-
worocznych i podziękowań dla Kobiet aktywnych 
na rzecz gminy w ramach KGW. Dla podkreślenia 
uroczystego charakteru wydarzenia na scenie za-
prezentowały się dzieci z Publicznego Przedszkola 
w  Niemcach oraz zespoły ludowe „Dysowiacy” 
i „Ciecierzyn”. Spotkanie odbyło się w świątecznej 
atmosferze.

17 stycznia 2019 r. w Zespole Placówek Oświa-
towych w  Dysie odbyły się Jasełka w  wyko-
naniu dzieci, wystawione z  okazji Dnia Babci 
i Dziadka.

Młodzi aktorzy pięknie śpiewali, tańczyli i  re-
cytowali wierszyki. Pomimo tremy nikt nie zapo-
mniał swojej roli i wszystko udało się wyśmienicie. 
Na koniec przedstawienia dzieci złożyły życzenia 

dla swoich babć i  dziadków z  okazji ich święta. 
Oglądający występ nie kryli łez wzruszenia i  na-
grodzili małych artystów wielkimi brawami.

Po przedstawieniu dzieci obdarowały babcie 
i  dziadków własnoręcznie przygotowanymi pier-
niczkami i zaprosiły na słodki poczęstunek.

Jasełka z okazji Dnia Babci i Dziadka w Dysie
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Już po raz dziewiąty w Szkole Podstawowej im. Marty z Budnych 
Łosiowej w Niemcach odbył się Diecezjalny Przegląd Grup Kolęd-
niczych. Organizatorem był Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w 
Niemcach we współpracy ze Szkołą Podstawową w Niemcach.

Patronat honorowy nad imprezą, która odbyła się 9 stycznia 2019 
roku, objęli: Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś i Lubelska Kurator 
Oświaty Teresa Misiuk.

Na szkolnej scenie zaprezentowało się 10 grup kolędniczych z 
terenu Archidiecezji Lubelskiej:
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach (opiekun W. Jó-
zefacki)
2. Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej ( opiekun I.Maćkow-
ska, M.Prus)
3. Szkoła Podstawowa w Michowie ( opiekun E.Zielińska)
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Prawiednikach ( opiekun A. Kry-
sa, A. Romanek, R. Bartoszcze)
5. Przedszkole Publiczne w Niemcach ( opiekun A.Sójka)
6. Szkoła Podstawowa w Krasieninie ( opiekun A. Jońska, T. Zgierska)
7. Szkoła Podstawowa w Dysie ( opiekun K. Długosz , B. Podleśna- 
Kaczor)
8. Szkoła Podstawowa w Mełgwi ( opiekun A. Mędzelewski)
9. Szkoła Podstawowa w Niemcach ( opiekun B.Malinowska)
10. Szkoła Podstawowa w Niemcach ( opiekun O. Skrzypczak Ko-
walczyk)
 Wyniki:
I miejsce w kategorii klas 0-3 (ex aequo)
  - uczniowie klasy 2b Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych 
Łosiowej w Niemcach
 - grupa Krasnoludki z Publicznego Przedszkola w Niemcach.
I miejsce w kategorii klas 4-8 (ex aequo)

-  uczniowie Szkoły Podstawowej im. Twórców Ludowych w Rudce 
Kozłowieckiej
  -   grupa Cantabile ze Szkoły Podstawowej im. Marty Z Budnych 
Łosiowej w Niemcach
I miejsce w kategorii szkół średnich

- Szkolny Klub Wolontariusza z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Niemcach

Kolędnicy w szkole podstawowej w Niemcach

Wieczór Kolęd w Krasieninie
Hej kolęda, kolęda… Wzorem lat ubiegłych  15 
stycznia 2019 r. w  Szkole Podstawowej w  Kra-
sieninie odbył się otwarty dla społeczności lo-
kalnej Wieczór Kolęd.

Już po raz trzeci społeczność szkolna zaprosiła 
wszystkich Ludzi Dobrej Woli do kultywowania 
wielowiekowej polskiej tradycji śpiewania kolęd 
i  pastorałek w  okresie Bożego Narodzenia. Za-
proszenie do wspólnego kolędowania przyjęli 
Pan Krzysztof Urbaś Wójt Gminy Niemce, Ks. Da-
riusz Nowomiejski Proboszcz Parafii Narodzenie 
NMP i  św. Sebastiana w  Krasieninie, Pani Beata 
Zgierska Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Niem-
ce, Pani Aneta Stefaniak Radna Gminy Niemce, 
Członkinie Prezydium Rady Rodziców Panie Syl-
wia Jańczak oraz Anna Macewicz, Pani Wizytator 

Elżbieta Michalczuk, emerytowane nauczycielki 
szkoły w Krasieninie Panie Janina Jurkowska i Da-
nuta Prażmo oraz liczni mieszkańcy Krasienina 
i okolic, a wśród nich Rodzice uczniów.

W  tym roku podczas uroczystości miało miej-
sce uroczyste pożegnanie Pani Jolanty Szymczyk 

– wieloletniego nauczyciela matematyki i wycho-
wawcy pokoleń absolwentów szkoły w  Krasieni-
nie. Za opiekę wychowawczą dziękowali ucznio-
wie kl. 7b, która jako ostatnią opiekowała się jako 
wychowawca Pani Szymczyk. Uczniowie własno-
ręcznie przygotowali pamiątkową kartkę z  de-
dykacją. Następnie głos zabrali Rodzice uczniów 
klasy 7b, którzy dziękowali za trud formowania 
niełatwych charakterów ich pociech. W  imieniu 
wielu pokoleń rodziców głos zabrały przedsta-

wicielki Prezydium Rady Rodziców przekazując 
symboliczne kwiaty oraz życzenia wielu pięk-
nych chwil i zachwytów na nowym etapie życia. 
Szczególnie wzruszające były słowa pożegnanie 
skierowane przez Pana Wójta Krzysztofa Urbasia, 
który stwierdził, że praca nauczyciela swe owoce 
przynosi do kresu naszego życia, a  świadomość 
tego faktu odkrywamy w  latach wieku dojrza-
łego. Podkreślił, iż po latach naszych nauczycieli 
wspominamy z  rozrzewnieniem i  wzruszeniem, 
życzył też Pani Szymczyk wielu pięknych chwil 
i  wspaniałych spotkań z  wychowankami. Szcze-
gólne słowa podziękowania wyraziła Pani Beata 
Zgierska, która należy do grona pierwszych kra-
sienińskich wychowanków Pani Szymczyk.

Po wzruszających chwilach podziękowań roz-

począł się koncert zespołów klasowych, które 
przygotowały wspólnie z Wychowawcami kolędy 
i  pastorałki. Każdy występ cechował się indywi-
dualnością wykonania, bogactwem wrażeń wizu-
alnych oraz zaangażowaniem uczniów. Mnóstwa 
wzruszeń dostarczyły występy najmłodszych, 
którzy mimo zdziesiątkowania przez przeziębie-
nia i  wirusy z  wielkim zaangażowaniem głosili 
radość z Bożego Narodzenia. Wszystkie klasy i ich 
Wychowawcy przedstawili przepiękne prezenta-
cje.

Do wspólnego kolędowania włączyła się liczna 
grupa rodziców uczniów, którzy  Kołysanką od 
serca do ucha  zachwycili dorosłych i  młodzież. 
Szczególnie podobały się ludowe zaśpiewki mam. 
Zespół rodziców zaprezentował się w jednolitych 
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specjalnie na tę okazję przygotowanych strojach, 
których elementem były wzorzyste chusty i czer-
wone korale. Występ nagrodzony został gromkimi 
brawami.

Po prezentacji Rodziców miejsce na scenie 
zajął chór szkolny prowadzony przez Pana Piotra 
Preidla. Chórzyści zachwycili zebranych pięknym, 
wielogłosowym wykonaniem kolędy  Dzisiaj 
w  Betlejem,  które to wykonanie wymagało wie-
lu przygotowań oraz koncentracji wykonawców. 
Chórzyści wzbudzili wielką radość i  taneczną at-
mosferę utworem Kolędnicy wędrownicy. Następ-
nie na scenie pojawiła się ponownie klasa szósta, 
która przygotowała podczas zajęć instrumentalne 
wykonanie kolędy  Wśród nocnej ciszy.  Dźwięcz-
ne głosy dzwonków przywołały w  słuchających 
wspomnienie tak nieodległej wigilijnej nocy.

Ostatnim akcentem wieczoru był występ 
Nauczycielskiej Grupy Kolędniczej, który przypo-
mniała zebranym dawną polską pastorałkę My też 
pastuszkowie, a następnie zaśpiewała kolędę Nas 
Betlejem w ciemną noc. Występ ten sprawił wiele 

radości widzom i wykonawcom.

Fundacja Integracji Lokalnej OMNES  
- realizacja projektu

Fundacja Integracji Lokalnej OMNES przedstawia Państwu krót-
ki opis projektu zrealizowanego w tym roku dzięki znacznemu 
wsparciu Gminy Niemce.

22 października 2018 roku zwiedzili Centrum Spotkania Kultur 
w  Lublinie. Zbudowane w  stylu industrialnym Centrum (na bazie 
tzw. teatru w budowie) robi duże wrażenie, a zwłaszcza przepięk-
na Sala Operowa na 900 osób. Zwiedzili także ogród z pasieką na 
dachu Centrum i wysłuchali ciekawego wykładu pszczelarza, pana 
Marcina. 

15 listopada 2018 roku  byli w Warszawie. Najpierw odwiedzili 
Muzeum Narodowe. Zachwyciły  ich obrazy mistrzów malarstwa 
polskiego i  obcego. Obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” 
robi ogromne wrażenie. Ciekawa była Galeria Wzornictwa Polskiego.

Drugim punktem wycieczki było zwiedzanie SEJMU RP. Po zała-
twieniu wszelkich formalności, po przejściu kontroli dokumentów, 
toreb itd. przewodnik zaprowadziłwszystkich do Sali Obrad. Cieka-
wie opowiadał o historii tego miejsca oraz sprawach bieżących. Na 
zewnątrz budynków sejmowych spotkali i  rozmawiali ze znanymi 
politykami.

Ostatnim akcentem wycieczki był smaczny obiad. Wrócili do Nie-
miec bardzo zadowoleni.

17 listopada 2018 roku  w  GOK Niemce odbyły się warsztaty ro-
dzinne rozwijające koncentrację i koordynację ruchową. Była to żon-
glerka cyrkowa przy użyciu chust, piłeczek, kręgli itp. Prowadzili ją 
fachowcy ze Stowarzyszenia Klanza. Potrzebna była duża zręczność, 
koordynacja ruchów i koncentracja umysłu by wykonać kolejne za-

dania. Na pewno przydały się te ćwiczenia zarówno dzieciom jak 
i rodzicom czy dziadkom.

W  ramach projektu sportowego zorganizowali cykl otwartych 
treningów prozdrowotnych  TAI CHI. Zajęcia prowadził wysokiej 
klasy specjalista. Treningi te świetnie działają relaksująco na ciało 
i umysł. Znalazły one już stałych sympatyków wśród mieszkańców 
naszej gminy.

 
Dziękujemy Gminie Niemce za wsparcie, dzięki któremu mogli-

śmy zorganizować powyższe wydarzenia.

Barbara Zajączkowska
Prezes Fundacji „OMNES”
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UKS „DYS” zaczyna rok 2019 od.... sukcesów

Kolejny wielki sukces Ernesta!
Ponad 650 zawodniczek i zawodników wzięło udział w ostatnim 
w 2018 roku biegu ‚Chęć na Pięć’. Tym razem miejscem zawodów 
był Czechów Południowy.

Biegacze wystartowali punktualnie o godzinie 12 w dniu 16 
grudnia 2018 r. spod Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie. Dalej trasa wio-
dła ulicami: Elsnera, Szeligowskiego, Smorawińskiego, Lipińskiego, 
Kiepury, Koncertową, al. Kompozytorów Polskich i ponownie Elsne-
ra, gdzie ulokowano metę biegu.

Warunki nie należały do najłatwiejszych, bo przez cały czas sypał 
śnieg. Biegacze musieli się zmagać także ze śliską nawierzchnią. 
Wśród mężczyzn do lat 20, dystans 5 km najszybciej przebiegł Er-
nest Wawerski uczeń klasy II Technikum w ZSP w Niemcach, zawod-
nik Agros Zamość.

Organizatorem niedzielnych zawodów była Fundacja Rozwoju 
Sportu w Lublinie, a współorganizatorem Rada Dzielnicy Czechów 
Południowy.

R. Sosnowski

Uczniowski Klub Sportowy „DYS” bardzo dobrze zaczął rok 2019. 24 
stycznia na Arenie Lublin odbyła się Gala Rozdania Nagród 57 Plebi-
scytu Sportowego Kuriera Lubelskiego, w trakcie której Gmina Niemce 
reprezentowana była przez przedstawicieli UKS „DYS”.
Wśród laureatów znalazł się trener UKS „DYS” Marek Wrona, który zajął 
II miejsce w województwie przegrywając nieznacznie z utytułowaną 
Barbarą Pudło rywalizację o I miejsce oraz drużyna rocznika 2003-2005, 
która zajęła I miejsce w eliminacjach powiatowych.
Miłą niespodziankę sprawiła też drużyna rocznika 2003-2005 w 
rozgrywanym 27 stycznia XVIII-go  Międzypowiatowego Turnieju 
Juniorów w futsalu o Puchar Starosty Świdnickiego, gdzie ku zasko-
czeniu wszystkich rywalizując z 3-4 lata starszymi kolegami zdobyła 
zasłużenie III miejsce.
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Nr 01/135/2019

Wspaniałe zakończenie roku  
dla GULKS Niemce

12.12.2018

W dniach 8-9 grudnia w hali OSiR w Biłgoraju rozegrany został 
Ogólnopolski Turniej Nadziei Olimpijskich dziewcząt i chłopców 
do lat 17 i 23 w podnoszeniu ciężarów, połączony z finałem roz-
grywek Wojewódzkiej Ligi Juniorek i Juniorów.

Na starcie stanęło ponad 90 zawodniczek i zawodników z 10 klu-
bów sportowych Lubelszczyzny. Nasi sportowcy pod opieką trenera 
Zbigniewa Cękały odnieśli kolejny wspaniały sukces.

W kategorii wiekowej do lat 17 złote medale zdobyły:
Patrycja Powroźnik z ZS Biłgoraju (wynik 140 kg w kategorii wa-

gowej do 59 kg),
Weronika Lis z ZSP Niemce (wynik 46 kg w kategorii wagowej 

do 45 kg),
Oliwia Stachorzecka ze Szkoły Podstawowej w Niemcach (wynik 

53 kg w kategorii wagowej do 71 kg).
Medal srebrny w kategorii wiekowej do lat 17 wywalczyła Natalia 

Wypart z ZSP Niemce - wynik 110 kg w kategorii wagowej do 64 kg.
Medal  złoty w kategorii wiekowej do lat 23 zdobyła Lidia Różyk 

z ZSP Niemce, uzyskując wynik w dwuboju 138 kg w kategorii wa-
gowej 64 kg.

Medale brązowe zdobyli Karolina Targońska i Adam Urban z ZSP 
Niemce. Karolina, startując w kategorii wiekowej do lat 17 do 59 kg, 
uzyskała wynik w dwuboju 95 kg. Adam w kategorii wiekowej do 
lat 17 do 96 kg, uzyskał wynik w dwuboju 174 kg.

Czwarte miejsce w Turnieju uzyskał debiutujący Igor Gąsior ze 
Szkoły Podstawowej w Niemcach, uzyskując wynik 120 kg w kate-
gorii wagowej +102 kg.

Ryszard Sosnowski Prezes GULKS Niemce
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Jubileusz 90- lecia Szkoły 
Podstawowej w Niemcach 


