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Ciecierzyn – sklep spożywczy za mostem
Ciecierzyn – SRH 
Ciecierzyn – Apteka
Dys – Groszek 
Dys – SRH 
Elizówka – sklep spożywczy przy placu zabaw
Jakubowice Konińskie – sklep U Baryły
Jakubowice Konińskie-Kolonia Sklep u Edmara „Kuźnia”
Krasienin – SRH, Pawilon
Leonów – sklep spożywczy przy szklarniach
Łagiewniki – sklep spożywczy
Majdan Krasieniński – SRH 
Nasutów – Delikatesy ARES
Niemce, ul. Centralna, SRH nr 5
Niemce, Delikatesy Jaskółka
Niemce, ul. Lubelska 188
Niemce, Twoje Delikatesy
Osówka – sklep spożywczy
Rudka Kozłowiecka, Delikatesy ARES
Stoczek – Sklep Spożywczo-Przemysłowy Irena Korcz
oraz u sołtysów, w GOK-u i Urzędzie Gminy

Zmiana opłat za zagospodarowanie  
odpadami komunalnymi

W związku z podjętą Uchwałą nr XIV/132/2020 
Rady Gminy Niemce z dnia 4 lutego 2020 r.  
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zago-
spodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. 
Woj. Lub. z 2020 r. poz. 1084) oraz rozstrzygnię-
ciami nadzorczymi, zmianie ulegają stawki opłat 
od dnia 01.03.2020.

Opłata za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, wynosi 25,00 zł miesięcznie od osoby.

Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
kompostującymi bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym 
(bioodpady nie będą oddawane do odbioru przez 
firmę) stawka opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnym wynosi 21,00 zł miesięcznie 
od osoby.

Właściciel nieruchomości nie jest obo-
wiązany do składania nowej deklaracji w 
związku ze zmianą stawki za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. 

Podatnicy, którzy dokonali wpłaty za cały  
I kwartał wg stawek 30,00 zł i 25,00 zł, licząc 
od miesiąca marca będą posiadać nadpłatę. 

Właściciel nieruchomości powinien odliczyć 
wysokość nadpłaty od kolejnych okresów roz-
liczeniowych. Telefon kontaktowy w sprawach  
opłat 81 460 34 62.

W związku ze wzrastającą liczbą potwier-
dzonych zakażeń spowodowanych Coronavirus 
COVID-19, mając na uwadze bezpieczeń-
stwo Państwa i Państwa rodzin informujemy,  
że zawiadomienia o zmianie stawki opłaty za 
zagospodarowanie odpadami komunalnymi, 
zostaną dostarczone do mieszkańców w terminie 
późniejszym.

Płać podatki tu gdzie mieszkasz  
i wspieraj rozwój swojej gminy

Zbliża się ku końcowi pierwszy kwartał 2020 roku  Na złożenie  w urzę-
dach skarbowych rocznych zeznań podatkowych pozostał ostatni 
miesiąc . 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 rozwijających się gmin w  Po-
wiecie Lubelskim. W 2013 roku liczba mieszkańców przekroczyła 18 tys., 
a  obecnie zbliża się do 19,5 tys. Zdajemy sobie sprawę, że mieszka tu 
znacznie więcej osób, które korzystają z  infrastruktury i  mają oczekiwa-
nia co do jej rozbudowy. Każdy z  nas chce by okolica, w  której mieszka, 
miała nowe drogi wraz z wygodnymi chodnikami i oświetleniem, marzy 
o nowoczesnych szkołach i obiektach sportowych, o kolorowych placach 
zabaw dla dzieci, czy nowych 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 fizycznych – PIT.

Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś zwraca się zatem z prośbą do miesz-
kańców, którzy nie są jeszcze zameldowani w naszej gminie, aby swoje ze-
znanie podatkowe (PIT) złożyli w Drugim Urzędzie Skarbowym w Lublinie, 
a  za miejsce zamieszkania wskazywali Gminę Niemce. Nie wiąże się to 
z obowiązkiem zmiany meldunku, a co za tym idzie wymianą dokumen-
tów czy ponoszeniem dodatkowych kosztów, ale dzięki temu ok. 37% od-
prowadzonego podatku wróci do nas w postaci nowej drogi czy chodnika.

Aby zachęcić Państwa do rozliczania podatku w naszej gminie, jak rów-
nież docenić tych mieszkańców, których podatek już zasila budżet gminy, 
realizujemy czwartą 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 2019 w Drugim Urzędzie 
Skarbowym w Lublinie, wskazując Gminę Niemce, jako miejsce zamiesz-
kania. Wśród osób, które w okresie od 16 marca do 8 maja b.r. zgłoszą się 
do udziału w loterii, zostaną rozlosowane cenne nagrody o łącznej wartości 
blisko 15 tys. zł!

Szczegóły oraz regulamin Loterii dostępne są na stronie www.niemce.pl

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Niemce!

W tym roku nagrodą główną w Loterii będzie Bon Wakacyjny o wartości 4500 zł do wykorzystania w biurze podróży.  
Termin jego realizacji wynosi 2 lata. Na uczestników czeka także:

• Laptop HP 15 Ryzen 3-3200/16GB/480/Win10 o wartości 2 199 zł 
• Telewizor Samsung 55” Smatr TV 4K UHD UE55RU7172 o wartości 1 949 zł 
• 3 smartfony Xiaomi Redmi 8 4/64GB o wartości 699 zł każdy 
• 4 głośniki bezprzewodowe bluetooth JBL Charge 4 o wartości 579 zł każdy 
•  7 ekspresów do kawy KRUPS Nescafe Dolce Gusto Piccolo  

o wartości 199,99 zł każdy
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Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Niemce!

Kontakt z Urzędem  
Gminy Niemce  

podczas stanu Epidemii

Informacja Ośrodka  
Pomocy Społecznej  

w Niemcach ws. pomocy

Przyszło mi, jako wójtowi, pełnić moje obowiązki w czasach, które nie mają 
precedensu w znanej nam historii. Poszczególne państwa i organizacje między-
narodowe stwierdziły, iż mamy do czynienia z pandemią czyli stanem licznych 
zachorowań rozprzestrzenionym na wiele państw i kontynentów. 

Od 20 marca do odwołania na terenie całej Polski obowiązuje stan epidemii. 
Wymaga to dostosowania naszych codziennych zachowań do zaleceń władz 

i  autorytetów medycznych, których celem jest zabezpieczenie nas wszystkich 
przed zarażeniem wirusem SARS-Covid-2. 

Na władzach gminy spoczywają w związku z tym obowiązki przekazywania  
do publicznej wiadomości tych zaleceń oraz tworzenia w  tym zakresie odpo-
wiedniego prawa miejscowego. 

W poczuciu obowiązków, jakie wynikają z tego nadzwyczajnego stanu, chcę 
zapewnić wszystkich Państwa, że będę przede wszystkim robić to co służy za-
bezpieczeniu zdrowia naszych Mieszkańców. Apeluję zarazem do wszystkich 
o stosowanie się do nowych nakazów i zakazów oraz o wzajemną solidarność 
i w miarę możliwości pomoc tym, którzy takiej pomocy potrzebują. 

Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystkie tzw. “sprawy życia codziennego” moż-
na odłożyć na później, w związku z tym podejmuję wszelkie możliwe działania aby 
zapewnić właściwe funkcjonowanie Urzędu Gminy i podległych mu Jednostek.  
Sytuacja rozwija się dynamicznie i w związku z tym, będę Państwa informować  
na bieżąco, na stronie internetowej gminy, o nowych regulacjach prawnych do-
tyczących tej nadzwyczajnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy.

Pomimo tej ciężkiej sytuacji jestem głęboko przekonany, że podjęte działania 
profilaktyczne uchronią nas przed niekontrolowanym i groźnym rozwojem ko-
ronawirusa. Życzę Wszystkim Państwu dużo zdrowia i spokoju na nadchodzące 
Święta Wielkanocne. Wyrzeczenia, których teraz doświadczamy, mam nadzieję, 
zaowocują jak najszybszym powrotem do naszej zwykłej aktywności. 

Razem, w poczuciu solidarności i wzajemnego wsparcia, przejdziemy przez 
ten trudny czas. Krzysztof Urbaś

Wójt Gminy Niemce 

Prośba o samodzielny odczyt liczników wody
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, w trosce o Państwa zdrowie i bezpie-

czeństwo Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach zawiesił pracę inkasentów . 
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców miejscowości w których nie dokonano odczytu  

w I kwartale 2020: Jakubowice Konińskie, Elizówka, Osówka, Krasienin, Kawka, Prysz-
czowa Góra,  Majdan Krasieniński, Stoczek Kolonia I Zalesie o zgłaszanie stanów wodo-
mierzy pod nr. tel. 81 756 10 49. Faktury zostaną rozesłane pocztą .

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
Marian Golianek 

Od 1.04.2020 r. Ośrodki Zdrowia  
w Krasieninie i Ciecierzynie będą otwarte

Drodzy Mieszkańcy, w związku ze zdiagnozowaniem u jednego z pracowników  
ZOZ koronowirusa COVID-19, z dniem 25 marca zaistniała konieczność czasowego  
wyłączenia z funkcjonowania Ośrodków Zdrowia w Krasieninie i Ciecierzynie.  
Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej Piotr Nikiel informuje, że od 1 kwietnia 2020 r. 
oba ośrodki wznawiają działalność leczniczą. 

Do końca marca porady pacjentom udzielane są w kontakcie telefonicznym  
z  Ośrodkiem  Zdrowia  w  Niemcach  tel. 81 756 15 50  i  693 742 269.

Urząd Gminy w Niemcach informuje, że  w trosce o bezpieczeństwo interesantów ograniczona 
zostaje bezpośrednia obsługa interesantów. 

1.   Interesanci mogą składać wnioski oraz korespondencję drogą pocztową i mailową, za pośred-
nictwem ePUAP, GSKO lub do wyznaczonej skrzynki podawczej znajdującej się w holu urzędu 
bez możliwości przemieszczania się po jego siedzibie, 

2.   Wniosek o wydanie dowodu osobistego, odpisu aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu 
urodzenia, a także wnioski meldunkowe można złożyć za pośrednictwem strony:  
https://obywatel.gov.pl/, 

3.  Sprawy pilne można zgłaszać telefonicznie. 
Mając na uwadze powagę sytuacji w jakiej się znajdujemy i bezpieczeństwo mieszkańców bardzo 

przepraszamy za utrudnienia.
Prosimy także mieszkańców o stosowanie się do zaleceń władz i ograniczenie kontaktów oraz 

zbiorowego gromadzenia się w miejscach publicznych.

W wielu sprawach załatwianych w Urzędzie ( np. z zakresu działalności gospodarczej, dowody 
osobiste itp.) można także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:

- poprzez platformę ePUAP:  https://epuap.gov.pl/wps/portal
- poprzez platformę e-Obywatel:  https://obywatel.gov.pl/
- poprzez Gminny System Komunikacji Online:  https://eurzad.niemce.pl/
- poprzez e-mail:   info@niemce.pl

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 (koronawirus) Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Niemcach informuje, iż w celu uzyskania pomocy należy kontaktować się telefonicz-
nie od poniedziałku do piątku: w godzinach 7.30-15.30 pod numerami telefonów: 573 350 101, 
573 350 120; po godzinie 15.30 pod numerami telefonów: 518 119 440, 512 589 133. 

W ramach porad psychologicznych dyżur telefoniczny świadczy Ośrodek Interwencji  
Kryzysowej w Bychawie – tel. 783 089 108.

Istnieje możliwość korzystania z pomocy harcerzy działających przy Pogotowiu Harcerzy  
i Harcerek ZHP Okręg Lubelski. Harcerze posiadają przeszkolenie medyczne oraz oferują pomoc 
w: dostarczaniu żywności osobom tego potrzebującym; szyciu masek ochronnych; świadczeniu 
usług porządkowych; rozpowszechnianiu informacji dot. aktualnego zagrożenia. W przypadku 
potrzeby skorzystania z pomocy, wszelkie informacje dostępne są pod nr telefonu: 518 980 996  
lub adresem e-mail: phh.lub@zhr.pl

Wsparcie Telefonicznej Informacji Pacjenta świadczą:
• NFZ – infolinia: 800 190 590 (całodobowo)
• ZUS – infolinia: 22 560 16 00
• GK PGE – infolinia: 422 222 222 (w godz. 9.00-17.00)
• Bank Pekao BP – infolinia: 800 302 302, 81 535 60 60
• PZU Zdrowie – infolinia: 22 505 11 88
• ENERGA OBRÓT – infolinia:  58 767 43 50 (całodobowo) oraz telefon alarmowy 991 
• Tauron – infolinia: 703 200 200 (w godz. 9.00-17.00).
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SPOŁECZEŃSTWO

Sukcesy Gminnego Towarzystwa  
Strzeleckiego Jastrząb Elizówka

16 .03 .2020 r . minęły dwa lata od dnia, w  którym 19 pasjo-
natów strzelectwa sportowego, w  większości zawodników 
zrzeszonych w  wielu klubach strzeleckich województwa lu-
belskiego, postanowiło także na terenie Gminy Niemce założyć 
stowarzyszenie o  charakterze strzeleckim, a  docelowo klub 
strzelectwa sportowego . Korzystając z tego małego jubileuszu 
pragniemy przybliżyć Państwu Gminne Towarzystwo Strzelec-
kie Jastrząb oraz jego dotychczasową działalność . 

Impulsem do podjęcia decyzji o założeniu stowarzyszenia o cha-
rakterze strzeleckim była informacja Wójta Gminy Niemce Krzysz-
tofa Urbasia, o  terenie po kopalni piasku będącym w  posiadaniu 
gminy, który można niewielkimi kosztami przekształcić w strzelnicę 
sportową. Dzięki zaangażowaniu członków nowo powstałego sto-
warzyszenia, niejednokrotnie poświęcających swój czas i  środki fi-
nansowe na prace związane z przebudową wyrobiska, jak również 
nieocenionej pomocy ze strony władz gminy, 15 grudnia 2018 roku 
odbyło się oficjalne otwarcie Gminnej Strzelnicy Osówka. Do użytku 
oddane zostały dwie osie strzeleckie: oś 100 metrowa z 20 zadaszo-
nymi stanowiskami strzeleckimi i oś 50 metrowa z 8 zadaszonymi 
stanowiskami.

Prężna działalność Zarządu oraz członków stowarzyszenia za-
owocowała bardzo szybkim rozwojem organizacji strzeleckiej, 
która w  kwietniu 2019 roku została pełnoprawnym członkiem 
Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego otrzymując tym sa-
mym licencję klubu sportowego o  numerze LK-1367/2019. Jako 
klub strzelecki, GTS Jastrząb Elizówka w  2019 roku na gminnej 
strzelnicy zorganizował 9 razy zawody strzeleckie o  zasięgu wo-
jewódzkim. Na strzelnicy odbył się także Rodzinny Piknik Strze-
lecki z okazji Święta Wojska Polskiego, przeznaczony głównie dla 
osób nie związanych ze środowiskiem strzeleckim, mający na celu 
popularyzację strzelectwa sportowego oraz promowanie postaw 
obywatelskich i  patriotycznych wśród dzieci, młodzieży i  doro-
słych. Starsze dzieci i  młodzież mogli zupełnie za darmo wziąć 
udział w  amatorskich zawodach strzeleckich. Na stanowiskach 
wystawowych uczestnicy zapoznali się bliżej z realiami codziennej 
pracy wojska, policji czy też straży pożarnej, a  także ze sprzętem 
używanym podczas ich służby dla społeczeństwa. Na impre-
zie pojawiło się blisko 500 osób, w  dużej mierze mieszkańców  
Gminy Niemce.

Rozpoczynając swoją działalność, stowarzyszenie nawiązało 
współpracę z Wojskami Obrony Terytorialnej, Komendą Wojewódz-
ką Policji w Lublinie, Służbą Więziennictwa w Lublinie jak również 
Żandarmerią Wojskową z Mińska Mazowieckiego. Środki pozyskane 
w ubiegłym roku z wynajmu strzelnicy oraz składek swoich człon-
ków Zarząd zainwestował w rozbudowę strzelnicy oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa na jej terenie. Powstały dwie nowe osie strzeleckie: 
oś Trap, na której zainstalowano stały bunkier z maszyną do rzutek 
i oś 40 metrowa, utworzona przy okazji powiększania wałów zwięk-
szających bezpieczeństwo.

Społeczna praca członków klubu w ubiegłym roku zaowocowa-
ła dwoma szkoleniami strzeleckimi zorganizowanymi dla harcerzy 
z Krasienina. Obecnie instruktorzy z GTS Jastrząb zaplanowali cykl 
specjalistycznych szkoleń strzeleckich w ramach zdobywania przez 
drużynę specjalności obronność.

Klub strzelecki z  Elizówki, po niespełna roku działalności może 
się już pochwalić wspaniałymi sukcesami na poziomie ogólno-
krajowym. Zawodnik Jastrząb Elizówka, Tomasz Gromadzki na 
Mistrzostwach Polski OPEN we Wrocławiu w ubiegłym roku zdobył 
tytuł Wicemistrza Polski w konkurencji Double Trap 90. To nie jedyne 
osiągnięcie tego zawodnika. Podczas Finałów Pucharu Polski OPEN 
w  Bydgoszczy zdobył srebrny medal w  konkurencji Skeet Open 
i  brązowy medal w  konkurencji Trap Open. Wśród utytułowanych 
członków Jastrzębia jest również jeden z najlepszych strzelców dłu-
godystansowych w Polsce Michał Dudzik, zwycięzca ubiegłoroczne-
go Finału Pucharu Polski Open w strzelaniach długodystansowych 
Long Range Shooting 2019 w konkurencji Semi-Auto Dwubój oraz 
wielokrotny zwycięzca Long Range Mykita, zawodów długodystan-
sowych o  zasięgu międzynarodowym. Warto wspomnieć jeszcze 
o  dwóch zawodnikach, którzy na Mistrzostwach Polski OPEN we 
Wrocławiu zajęli wysokie miejsca: Robert Kabała – 4 miejsce w Do-
uble Trap 90 i Zbigniew Hrabia – 5 miejsce w Double Trap 90.

O  dynamicznym rozwoju Gminnego Towarzystwa Strzeleckiego 
z  Elizówki może świadczyć fakt, że obecnie liczba jego członków 
osiągnęła prawie 120 osób, co jednak nie szkodzi aby było ich wię-
cej. GTS Jastrząb Elizówka zaprasza w swoje szeregi.

Grzegorz Brzozowski
Prezes GTS Jastrząb

4



SPOŁECZEŃSTWO

Nr 01/140/2020

Charytatywny Piknik Strzelecki w Osówce
9 lutego 2020 r . na terenie Gminnej Strzelnicy Osówka odbył się 
Charytatywny Piknik Strzelecki, zorganizowany przez przyjaciół 
Arka Krakowiaka – strzelców zrzeszonych między innymi w 
Gminnym Towarzystwie Strzeleckim Jastrząb . Celem imprezy była 
zbiórka pieniędzy na leczenie Arka, u którego jesienią ubiegłego 
roku zdiagnozowano złośliwego raka mózgu .

Uczestnicy pikniku mogli stać się darczyńcami poprzez zakup 
cegiełek na strzelanie z ASG, broni pneumatycznej i palnej (w tym 
także broń samoczynna) oraz wspaniałą grochówkę z wojskowej 
kuchni polowej. Wśród wielu atrakcji było szkolenie z pierwszej 
pomocy, wystawy broni, sprzętu policyjnego, a dla najmłodszych 
organizatorzy zapewnili animatorów.

Tylko w strzelaniu z broni palnej wzięło udział prawie 300 osób, 
wydano 400 porcji grochówki oraz 300 porcji kiełbasek. W sumie na 
strzelnicy w Osówce pojawiło się około 600 uczestników. Dzięki tak 
licznej frekwencji na pikniku udało się zebrać 34 000 zł.

Organizatorzy dziękują serdecznie wszystkim, którzy w ten sło-
neczny dzień, podzielili się swoim wielkim sercem i dobrą energią.

Zaangażowane z zbiórkę Firmy i Instytucje:
•   PWS 
•   Gminne Towarzystwo Strzeleckie Jastrząb 
•   Policja 
•   Strzelnica Sportowo – Myśliwska Modliborzyce 
•   WReN 
•   Eshot 
•   Drukarnia Multipress 
•   Foto Gama 
•   Radio Lublin 
•   Helikon-Tex 
•   e-militaria .pl 
•   Dziennik Wschodni 
•   Arsenał Szkolenia Strzeleckie 
•   Rezoner 
•   Zakład Przetwórstwa Mięsnego „RYJEK” 
•   Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lublinie 
•   Stowarzyszenie Historyczne Ćwieki ze Starościna 
•   Tac-Kos 
•   Markowe Militaria 
•   Delta Optical Strzelectwo i Myślistwo 
•   Partyzanci Lubelszczyzny 
•   Michał Dudzik – Sport Shooter 
•   Salon Myśliwski – DUDRA 
•   Sklep myśliwski Aleksander 
•   Sklep Myśliwski Zakład Rusznikarski Jan Janczewski 
•   Moto-Sekcja Motocyklowy Klub Sportowy 
•   Garda – szkolenia 

Media:
Portalstrzelecki .pl, Radio Lublin, Dziennik Wschodni, Radio 
Eska 105i6, Przegląd Lubartowski, Lubartowiak, Leczna24, 
Tuba Łęcznej, lublin112 .pl
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Oficjalne otwarcie fabryki  
Varroc Lighting Systems w Niemcach

Światowy lider w produkcji lamp samochodowych Varroc Ligh-
ting Systems oficjalnie otworzył nowoczesną fabrykę w  Niem-
cach . W lampy tej firmy wyposażone są m .in . Volkswageny, Audi, 
Bentleye, Fiaty, Jaguary i Tesle .

W  uroczystości z  tej okazji, która odbyła się  26 lutego 2020 r. 
udział wzięli przedstawiciele najwyższego kierownictwa firmy - 
Stephane Vedie, prezes i dyrektor generalny VLS, Tarang Jain dyrektor 
zarządzający VLS oraz Artur Grudzień dyrektor fabryki w Niemcach. 
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz pań-
stwowych, regionalnych jak i lokalnych. Wspólnie z kierownictwem 
firmy, uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Senator Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzej Stanisławek i Wójt Gminy Niemce Krzysztof 
Urbaś.

Po krótkiej części oficjalnej gospodarz obiektu Dyrektor Artur Gru-
dzień oprowadził gości po fabryce przedstawiając między innymi 
system Przemysł 4.0 organizujący komunikację online w procesach 
produkcji, w czasie rzeczywistym.

Nowoczesna, zrobotyzowana fabryka, zajmująca 25 tys. metrów 
kwadratowych powierzchni rozpoczęła produkcję już w listopadzie 

18-te urodziny trojaczków z Woli Niemieckiej
14 lutego 2020 r . Weronika, Małgorzata i Michał Wójtowiczowie 
obchodzili wspólnie 18-te urodziny . Z  tej okazji, z  życzeniami 
i gratulacjami, w domu Państwa Wójtowiczów pojawili się przed-
stawiciele władz naszej gminy - Wójt Gminy Niemce Krzysztof 
Urbaś, Zastępca Wójta Henryk Smolarz, Przewodniczący Rady 
Gminy Niemce Marek Podstawka oraz Radny Kamil Rarak .

Na wstępie Wójt Krzysztof Urbaś złożył gratulacje rodzicom tro-
jaczków oraz przekazał na ręce Pani Anny Wójtowicz wspaniały 
bukiet kwiatów. Następnie przybyli goście złożyli najserdeczniejsze 
życzenia jubilatom, życząc udanego startu w dorosłe życie, wszelkiej 
radości i pomyślności. Nie obyło się również bez drobnych upomin-
ków. Weronika, Małgorzata i  Michał otrzymali listy gratulacyjne, 
kuferki ze słodyczami oraz czerwone róże.

Życzymy trojgu jubilatom z Woli Niemieckiej wszystkiego najlep-
szego jak również wielu sukcesów w dorosłym życiu.

ubiegłego roku. Obecnie linia produkcyjna zakładu, zatrudniającego 
170 osób, wytwarza 6 tysięcy lamp tygodniowo - są to reflektory do 
citroena jumpera. Wkrótce będą tutaj produkowane także lampy do 
samochodów opel vivaro i peugeot expert. W planach jest również 
praca nad projektem skomplikowanej i pełnej elektroniki inteligent-
nej lampy dla Volkswagena.

Jak do tej pory firma Varroc zainwestowała w Niemcach 54 mln 
euro. Pełne rozmachu plany nad zwiększeniem produkcji fabryki 
wymagają znacznego zwiększenia liczby pracowników. Do końca 
roku zakład zamierza zatrudnić blisko 400 osób.
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VI Forum Kobiet – jestem EKO
8 marca 2020 r . w Europejskim Ośrodku Integracyjnym w Niem-
cach odbyło się VI Forum Kobiet – jestem EKO . W imprezie zorga-
nizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet uczestniczyło 
200 osób – mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” .

Jak przystało na Dzień Kobiet spotkanie rozpoczęło się życzeniami 
oraz kwiatami wręczonymi przybyłym Paniom przez przedstawicie-
li władz gminy Niemce – pana Krzysztofa Urbasia - wójta gminy, 
pana Henryka Smolarza – wice wójta oraz przedstawicieli LGD „Kra-
ina wokół Lublina” pana Pawła Pikulę – prezesa oraz pana Edwarda 
Jarzynkę.

Tematem przewodnim szóstego Forum Kobiet była ekologia 
w wielu odsłonach, od wykładów o zdrowym odżywianiu i mądrym 
postępowaniu z odpadami, po konkursy: literacki, kulinarny oraz na 
strój „Eko”.

Esej na temat „jestem EKO” pokazał, że autorzy prac mają dużą 
wiedzę i chęć wcielania w życie podstawowych zasad postępowania 
przyjaznego środowisku.

Konkurs na „EKO – ciasto” postawił jurorki przed trudnym zada-
niem wyłonienia tego „naj” – najsmaczniejszego, najpiękniejszego 
i najbardziej „Eko” spośród 13.

Niezwykle twórcze, kreatywne i  piękne okazały się stroje „Eko” 
przygotowane i  prezentowane przez Uczestniczki konkursu. Mo-
gliśmy się naocznie przekonać, że inspiracją dla strojów mogą być 
rzeczy, które na co dzień postrzegamy jako uciążliwe odpady.

Spotkanie ożywiły dwa porywające występy zespołów z  gminy 
Niemce: Chóru Męskiego „Bas Canto” i „Kapeli spod Lublina”. Obydwa 
występy zostały bardzo gorąco przyjęte przez publiczność.

Serdecznie dziękujemy uczestniczkom Forum za wspólnie spę-
dzony czas, wyminę doświadczeń i  rozmowy, które budują dobrą 
atmosferę współpracy i motywują do działania. Szczególne podzię-
kowania kierujemy do wszystkich uczestników konkursów, których 
aktywność i zaangażowanie wpłynęły na uatrakcyjnienie programu 
spotkania.

Laureatom konkursów serdecznie gratulujemy wspaniałych osią-
gnięć, a byli to:
W konkursie literackim: Pani Maria Kalińska - II miejsce, Pan Da-
riusz Mitura – III miejsce.
W konkursie kulinarnym: Pani Anna Włodarczyk – I miejsce, Pani Wie-
sława Pieczywek – II miejsce, Pani Agnieszka Oziemczuk – III miejsce.

W konkursie modowym: Pani Barbara Lübek – I miejsce, Pani 
Elżbieta Janiak - II miejsce, Pani Julia Moroniak – III miejsce.

Dziękujemy Władzom gminy Niemce oraz Dyrekcji i Pracownikom 
Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach za współpracę przy reali-
zacji spotkania.

LGD „Kraina wokół Lublina”
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XV Powiatowy Festiwal Piosenki 
Nieśmiertelne szlagiery żeglarskich wypraw, takie jak choćby 
„Przechyły”, ,,Gdzie ta keja” czy „10 w  skali Beauforta” roz-
brzmiewały 20 lutego 2020 r . w Zespole Placówek Oświatowych 
w  Ciecierzynie podczas XV Powiatowego Festiwalu Piosenki 
,,Niezapomniane melodie” .Tematyka tegorocznej edycji konkursu 
nawiązywała do setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem .

Prezentacje oceniało profesjonalne jury w składzie:
p.  Krzysztof Kramek - magister wychowania muzycznego, in-

struktor muzyki najwyższej kategorii S, kierownik muzyczny 
Zespołu Pieśni i Tańca Jawor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lu-
blinie, rzeczoznawca i recenzent podręczników do muzyki, progra-
mów nauczania, autor poradników metodycznych dla nauczycieli 
muzyki, śpiewników, aranżer muzyki ludowej; 

p.  dr hab. Cezary Taracha- polski historyk, hispanista związany 
z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Insty-
tutem Hiszpańsko-Polskim w Lublinie. Kierownik Katedry Historii 
i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego Instytutu Historii KUL, od 
2001 roku organizator „Spotkań z Muzyką Organową” w Dąbro-
wicy;

p.  Tomasz Ipnar- absolwent Akademii Realizacji Dźwięku w War-
szawie oraz Wychowania Muzycznego na Uniwersytecie Śląskim. 
Właściciel studia nagrań, współpracował między innymi z Beatą 
Kozidrak, Markiem  Radulą, zespołami Blue Cafe,  Poparzeni Kawą 
Trzy, Wanda i Banda. Kompozytor muzyki do filmów, reklam i gier. 
Autor muzycznej czołówki do serialu ,,Barwy szczęścia’’ oraz Pa-
noramy Lubelskiej;

p.  Zygmunt Taracha - magister sztuki, absolwent Państwowej 
Wyższej Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warsza-
wie, wieloletni nauczyciel muzyki w lubelskich szkołach.
Komisja wyróżniła wielu wykonawców, a dzięki hojności instytu-

cji patronujących oraz sponsorów indywidualnych laureaci festiwalu 
otrzymali atrakcyjne nagrody. Jury podkreśliło wysoki poziom arty-
styczny prezentacji.

W festiwalu wzięli udział uczniowie z terenu Powiatu Lubelskiego 
Ziemskiego, reprezentujący następujące placówki oświatowe:

Szkoły Podstawowe:Dys, Jakubowice Konińskie, Krasienin, 
Krężnica Jara, Nasutów, Niemce, Rudka Kozłowiecka,Wilczopole - 
Kolonia, Leśce,  Ciecierzyn.

Przedszkola: Dys, Niemce, Ciecierzyn.
W sumie na festiwalu wystąpiło 92 uczniów z 10 szkół podstawo-

wych i 3 przedszkoli, przygotowanych przez 19 nauczycieli. Publicz-
ność obejrzała i wysłuchała 41 prezentacji piosenek konkursowych. 

Rangę festiwalu podniosła obecność gości honorowych:
p.  Wioletty Czochór - Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty 

w Lublinie; 
p.  Andrzeja Miskur - Kierownika Departamentu Kultury, Edukacji 

i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
p. Zbigniewa Bernata - Członka Zarządu Powiatu Lubelskiego;
p. Krzysztofa Urbasia - Wójta Gminy Niemce
p. Henryka Smolarza - Zastępcy  Wójta Gminy Niemce
p.  Kamila Raraka – Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy 

w Niemcach,
p.  Magdaleny Urbaś, p. Piotra Pankowskiego i p. Marka Klu-

cha - Radnych Gminy Niemce, 
p.  Anny Studzińskiej - Dyrektor Gminnego Ośrodka Administra-

cyjnego Szkół w Niemcach 
Dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy Niemce
p.  Andrzeja Jóźwika – Przewodniczącego Rady Rodziców ZPO 

w Ciecierzynie oraz p. Magdaleny Hunek – członka prezydium 
Rady Rodziców

Przedstawicieli Klubu Seniora w Ciecierzynie

Szczególnie gorąco dziękujemy instytucjom patronującym oraz 
licznym sponsorom, którzy wsparli organizację XV Powiatowego 
Festiwalu Piosenki „Niezapomniane melodie”, a są to: 
p. Lech Sprawka - Wojewoda Lubelski
p. Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty
p. Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego
p. Zdzisław Antoń - Starosta Lubelski
p. Krzysztof Urbaś - Wójt Gminy Niemce,
p.  Eugeniusz Woźniak - Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Ryjek” 

w Nasutowie
p.  Wiesława Szkutnik - Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa „Samo-

pomoc Chłopska” w Niemcach
p. Piotr Pankowski
p. Emilia i Michał Dudziakowie
p. Andrzej Gieroba
p. Elżbieta Caban-Rachwał - Ciastkarnia „Elka” w Leonowie
p. Grzegorz Tymczak  - „TYMWAR” w Elizówce
p. Dariusz Kwiatosz
p. Tomasz Rychlik
p. Zenon Lis
Klub Seniora w Ciecierzynie
Rodzice uczniów ZPO w Ciecierzynie

Z nadzieją, że udało nam się zabrać Państwa w muzyczną podróż 
po morzach i oceanach, jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszyst-
kim laureatom i wyróżnionym artystom!

A  na zakończenie z  przyjemnością zamieszczamy na stronie 
wiersz, który specjalnie na okoliczność XV Powiatowego Festiwalu 
Piosenki „Niezapomniane melodie” w Ciecierzynie ułożył przewod-
niczący komisji konkursowej p. Krzysztof Kramek. 
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W wyniku konkursu komisja wyłoniła następujących laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Kategoria: Dzieci  6 – letnie i klasy I – III Szkoły Podstawowej (SOLIŚCI)
I miejsce – AGATA KOZIEŁ ze Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie
II miejsce – ZUZANNA PIŁAT ze Szkoły Podstawowej w Dysie
III miejsce – ZUZANNA JOŃSKA ze Szkoły Podstawowej w Krasieninie
Nagroda Specjalna Marszałka Lubelskiego – ADAM BIADUŃ ze Szkoły Podstawowej w Nasutowie
Nagroda Specjalna Marszałka Lubelskiego – PATRYK BUCZEK z Przedszkola w Niemcach
Nagroda Specjalna Starosty Lubelskiego – JULIA PASIKOWSKA ze Szkoły Podstawowej w Rudce 
Kozłowieckiej
Nagroda Specjalna Wójta Gminy Niemce – HANNA TACZALSKA ze Szkoły Podstawowej w Niemcach
Wyróżnienie – KLAUDIA DOMOWNIK ze Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich
Kategoria: Dzieci  6 – letnie i klasy I – III Szkoły Podstawowej (ZESPOŁY)
I miejsce dla ZESPOŁU WOKALNEGO  ze Szkoły Podstawowej w Krasieninie
II miejsce dla zespołu: „Ahoj Przygodo’’ ze Szkoły Podstawowej w Niemcach
III miejsce dla ZESPOŁU WOKALNEGO z Przedszkola w Niemcach
Wyróżnienie dla zespołu wokalnego „Stokrotki’’ z Przedszkola w Ciecierzynie
Wyróżnienie dla zespołu wokalnego „Władcy Mórz’’ ze Szkoły Podstawowej w Nasutowie

Kategoria: Szkoła Podstawowa Klasy IV-VI (SOLIŚCI)
I miejsce – BARTŁOMIEJ GAWROŃSKI ze Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie
II miejsce – KLAUDIA BARCZAK ze Szkoły Podstawowej w Nasutowie
III miejsce – KORNELIA DOBOSZ ze Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej
Wyróżnienie – DOMINIKA FIFOWSKA ze Szkoły Podstawowej w Dysie
Nagroda Specjalna Marszałka Lubelskiego – AGATA GRABOWSKA ze Szkoły Podstawowej  
w Niemcach
Nagroda Specjalna Marszałka Lubelskiego – WOJCIECH CZUBACKI ze Szkoły Podstawowej 
w Wilczopolu Kolonii
Nagroda Specjalna Starosty Lubelskiego – KORNELIA DOBOSZ ze Szkoły Podstawowej w Rudce 
Kozłowieckiej
Nagroda Specjalna Wójta Gminy Niemce – BARTŁOMIEJ GAWROŃSKI ze Szkoły Podstawowej 
w Ciecierzynie
Kategoria: Szkoła Podstawowa Klasy IV-VI (ZESPOŁY)
I miejsce dla „Zespołu z Nasutowa” ze Szkoły Podstawowej w Nasutowie
II miejsce dla zespołu wokalnego „Madzimuzy” ze Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie
III miejsce dla zespołu wokalnego „Wesoły Kwartet” ze Szkoły Podstawowej w Krasieninie
Wyróżnienie dla zespołu wokalnego „Bemolki”  ze Szkoły Podstawowej w Niemcach

Kategoria: Klasy VII –VIII Szkoły Podstawowej( SOLIŚCI)
I miejsce i Nagroda Specjalna Marszałka Lubelskiego – ANNA PIOTROWSKA ze Szkoły Podstawowej 
w Ciecierzynie
II miejsce i Nagroda Specjalna Marszałka Lubelskiego – ALEKSANDRA KLIMEK ze Szkoły Podstawo-
wej w Nasutowie
III miejsce i Nagroda Specjalna Starosty Lubelskiego – OLIWIER LEŚNIAK ze Szkoły Podstawowej  
w Krasieninie
Wyróżnienie – IZABELA PODPORA ze Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej
Nagroda Specjalna Wójta Gminy Niemce – ANGELIKA IGNATIUK ze Szkoły Podstawowej 
w Niemcach

Kategoria: Klasy VII VIII Szkoły Podstawowej (ZESPOŁY)
I miejsce – dla tercetu wokalnego „Wiolinki” ze Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej
II miejsce – dla zespołu wokalnego „Madzimuzy” ze Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie
III miejsce – dla zespołu wokalnego „Cantabile” ze Szkoły Podstawowej w Niemcach
Wyróżnienie: dla DUETU WOKALNEGO ze Szkoły Podstawowej w Krasieninie

,,Niezapomniane melodie’’ 

Szkoła w Ciecierzynie świetnie się spisuje
Festiwal piętnaście lat organizuje,

Wszystko perfekcyjnie jest przygotowane
A przez dyrektora jest nadzorowane,

Dobre nagłośnienie, piękne dekoracje,
Zdjęcia uzupełniają dokumentację,

Pamiątki, gadżety, dyplomy, nagrody - 
Potwierdzeniem artystycznej są przygody.

Blisko dwa tysiące artystów tu było,
Ich umiejętności jury oceniło,

Różne wykonania, ciekawe pomysły,
A czasem na scenę talenty też wyszły.

Konkursy w tłusty czwartek się odbywają,
Gospodarze zawsze o tradycje dbają,
Więc po staropolsku gości podejmują,

Wszystkich uczestników pączkami częstują.
Projekt z sukcesami realizowany,

Przez nauczycieli jest przygotowany,
Do młodzieży szkolnej jest adresowany,
Na stałe w kalendarz powiatu wpisany.

Organizatorki bardzo się starają, 
Tematy konkursów, co roku zmieniają,
Władze te działania chętnie doceniają,
Sponsorzy artystów hojnie nagradzają.
Za te wszystkie lata szacun się należy

Dla nauczycieli oraz dla młodzieży,
Jubileuszowe składam Wam życzenia

Niech się wszystkim spełnią  
najskrytsze marzenia.

J. Kicińska, M. Wójtowicz
Fotorelacja z Festiwalu na str.16
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Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom” pod honorowym patronatem Wójta 
Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia odbyły się w Szkole Podstawowej 
im. Marty z Budnych Łosiowej 6.03.2020 r. W eliminacjach brało 
udział w II grupach wiekowych 21 uczniów z 5 szkół naszej gminy.

Uczniów powitał  Dyrektor SP im. Marty z Budnych Łosiowej  
w Niemcach – Jerzy Wójcik oraz w imieniu pana wójta Kierownik Re-
feratu Organizacyjnego – Iwona Prażmo. Wszyscy uczestnicy musieli 
zmierzyć swoje siły rozwiązując test wiedzy zbudowany z 60 pytań 
dla każdej kategorii wiekowej. Oczekując na wyniki jury uczniowie 
mieli czas na słodki poczęstunek oraz spotkanie z druhami OSP Niem-
ce, którzy zaprezentowali swój wóz bojowy i jego wyposażenie. 

Jury w składzie: Zastępca Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśni-
czej nr 4 w Lublinie – st. kap. Grzegorz Koziński, Komendant Gminny 
ZOSPRP w Niemcach – Dariusz  Paradziński, Wiceprezes ZG ZOSPRP 
w Niemcach jednocześnie Naczelnik OSP Niemce – Wojciech  De-
leżuch  oraz pracownik UG Niemce obsługujący OSP –  Michał  My-
tyk  bardzo wnikliwie ocenili testy i wskazali laureatów w każdej 
kategorii wiekowej: 

I grupa wiekowa (kl.1-6 SP)
1 miejsce Michał Kubiak – SP Krasienin, 
2 miejsce Patryk Suduł – SP Krasienin, 
3 miejsce Oliwia Urban- SP Nasutów; 

II grupa wiekowa (kl.7,8)
1 miejsce Oliwia Borys SP Niemce, 
2 miejsce Bartosz Drozd- SP Nasutów, 
3 miejsce Krzysztof Babiarz – SP Rudka Kozłowiecka. 

Michał Kubiak i Oliwia Borys będą reprezentować naszą gminę  
w eliminacjach powiatowych. Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
i trzymamy kciuki za reprezentację gminy w turnieju na szczeblu 
powiatowym. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplo-
my i upominki, a laureaci nagrody rzeczowe ufundowane przez  
Wójta Gminy Krzysztofa Urbasia oraz Przedsiębiorstwo STANCHEM  
w Niemcach, Bank Spółdzielczy w Niemcach, Radę Rodziców  
SP Niemce, GS Niemce – którym serdecznie dziękujemy. 

Organizator : Elżbieta Bartosik
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VII Gminny  
Konkurs Ortograficzny

7 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Marty z Budnych 
Łosiowej w Niemcach odbył się VII Gminny Konkurs Ortograficzny 
„I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii” pod Honorowym Patrona-
tem Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia. Wzięło w nim udział 
27 uczestników z klas 4,5, 6 ,7 i 8 ze szkół podstawowych z terenu 
Gminy Niemce. Uczniowie napisali dyktando i rozwiązali test or-
tograficzny.W skład komisji wchodzili nauczyciele – opiekunowie 
uczniów, którzy przyjechali na konkurs.

Laureatami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali 
następujący uczniowie:

Klasy 4: 
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii: Karol Kubiak SP w Krasieninie
II miejsce: Mateusz Ćwikła SP w Nasutowie
II miejsce:  Benedykt Trąbka SP w Niemcach

Klasy 5: 
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii: Hanna Białek SP w Niemcach
II miejsce: Klaudia Barczak SP w Nasutowie
III miejsce: Daria Gawrońska SP w Ciecierzynie

Klasy 6: 
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii: Gabriela Zgierska SP w Krasieninie
II miejsce : Amelia Stachura SP w Niemcach
III miejsce: Tomasz Trojnar SP w Jakubowicach Konińskich

Klasy 7: 
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii: Emilia Domonik SP w Nasutowie
II miejsce: Natalia Domownik SP w Niemcach
III miejsce: Karolina Pomorska SP w Jakubowicach Konińskich

Walentynki 
w Bibliotece

Z okazji Walentynek 13 lutego 2020 r . w Gminnej Bibliotece  
Publicznej w Niemcach odbyły się Warsztaty Walentynkowe,  
a 14 lutego 2020 r . biblioteka przygotowała dla czytelników niespo-
dziankę ,,Randkę w ciemno z książką” - ,, Wypożycz daj się zaskoczyć” .

Konkurs Plastyczny 
„Święty Jan Paweł II - 

papież w oczach dzieci”

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach zaprasza dzieci do udziału  
w konkursie plastycznym „Święty Jan Paweł II - papież w oczach dzieci” - 
100 rocznica urodzin. Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej 
o Św. Janie Pawle II - papieżu.  Technika prac - dowolna 

Z uwagi na obecną sytuację prace prosimy przesyłać w formie zdjęcia  
e-mailem na adres biblioteka@niemce.pl do końca kwietnia 2020 r.

Klasy 8: 
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii: Dominik Nastaj SP w Jakubo-
wicach Konińskich
II miejsce: Anna Syta SP w Niemcach
III miejsce: Kamil Baranowski SP w Nasutowie

W kategorii drużynowej:
I miejsce: SP w Niemcach
II miejsce: SP w Krasieninie
III miejsce: SP w Nasutowie

Laureaci oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Niemce oraz Radę Ro-
dziców Szkoły Podstawowej w Niemcach. Wręczyli je pan dyrektor 
Jerzy Wójcik oraz panie wicedyrektor: Beata Gajuś i Barbara Józefac-
ka. Zdjęcia wykonała Oliwia Borys uczennica kl. 8c, która jest repor-
terką szkolnej gazetki „Kleks” prowadzonej z przez panią Agnieszkę 
Bogutę.

Zwycięzcom gratulujemy.
Organizatorzy:  

Mariola Sidor, Marzena Włodarczyk

11



TAKA GMINA – Gazeta Lokalna Gminy Niemce  

EDUKACJA

Lubelska kuźnia talentów
„Lubelska kuźnia talentów2019-2021” – to program stypendial-
ny skierowany do najzdolniejszych  uczniów techników, szkół 
branżowych i policealnych województwa lubelskiego . W tym 
roku przyznano  500 stypendiów . Do punktacji liczyły się oceny 
z przedmiotów zawodowych, a także uczestniczenie w dodatko-
wych zajęciach, konkursach .

Wśród beneficjentów znalazła się trójka naszych uczniów:
Wiktoria Matyjaszczyk uczennica IV kl. Technikum Architektury 
Krajobrazu,
Sandra Jeżewska uczennica III kl. Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych,
Patryk Dymucha uczeń IV kl. Technikum Agrobiznesu.

Sandra i Patryk  otrzymali to stypendium po raz drugi.
Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w pięknej oprawie 

Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

„Zawód z przyszłością – Twoją mądrością” – pod takim hasłem  
27 lutego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach, 
odbyła się VIII Powiatowa Konferencja Szkół Branżowych - w 
ramach kampanii Lubelskiego Kuratorium Oświaty - „Zawodowy 
strzał w 10” . 

Celem konferencji było przybliżenie uczniom szkół podstawowych 
umiejętności zawodowych, które mogą nabyć wybierając dany za-
wód jako dalszą drogę kształcenia. Spotkanie umożliwiło również 
zapoznanie młodzieży z ofertą edukacyjną szkół Powiatu Lubelskie-
go na rok szkolny 2020/2021.

Zebranych uczestników powitała dyrektor ZSP w Niemcach pani 
Elżbieta Rudnicka jako gospodarz konferencji. Następnie przekazała 
głos panu Zdzisławowi Antoniowi – Staroście Lubelskiemu, który 
otwierając spotkanie, mówił o potrzebie mądrych wyborów przez 
młodzież, które zaowocują w przyszłości. Kolejnymi prelegentami 
byli: pan Eugeniusz Pelak – Wicekurator Oświaty w Lublinie, pani 
Bożena Ćwiek - Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzic-
twa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz Pan 
Krzysztof Urbaś – wójt Gminy Niemce. Swoją obecnością zaszczycili 
nas również pan Andrzej Chrząstowski – Wicestarosta Lubelski, pani 
Anna Matraszek-Furtak zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Pro-
mocji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Lublinie, 
Radni Rady Powiatu Lubelskiego, dyrektorzy szkół i placówek pro-
wadzonych przez Powiat Lubelski.

Głównym odbiorcą konferencji byli oczywiście uczniowie szkół 
podstawowych, którzy przybyli do nas bardzo licznie z wielu pla-
cówek wraz ze swymi dyrektorami, nauczycielami i doradcami za-
wodowymi. Mieli oni okazję poznać wiodące kierunki w szkołach 
Powiatu Lubelskiego, zaprezentowane przez uczniów tych placó-
wek, a uatrakcyjnione przez konkursy, w których każdy z uczestni-
ków otrzymał atrakcyjne nagrody ufundowane przez poszczególne 
szkoły i Starostwo Powiatowe w Lublinie.

Po sprawnym zarejestrowaniu, udaliśmy się na zwiedzanie. 
Chcieliśmy zacząć od ogrodu na dachu gmachu i podziwiania pa-
noramy Lublina, niestety tarasów zewnętrznych  zimą zwiedzać 
nie można. Zobaczyliśmy dekoracje wewnątrz budynku, zacieka-
wiła nas wystawa Teatru im. Andersena, co udokumentowaliśmy 
na zdjęciach.

Wręczenie nagród odbyło się bardzo sprawnie, chociaż reprezen-
towane były chyba wszystkie szkoły województwa. Reprezentacje 
niektórych zespołów szkół były bardzo imponujące, po 60 czy 40 
uczniów. W naszej szkole uczy się nas mniej, ale i tak mogłoby być 
co najmniej 20 stypendiów, zabrakło przedstawicieli Technikum In-
formatycznego. Mam nadzieję, ze w przyszłym roku szkoła będzie 
reprezentowana przez większą ilość uczniów.

Marek Och
ZSP Niemce

Interesującym uzupełnieniem każdego pokazu były wystąpienia 
pracodawców współpracujących z daną szkołą. To ważny głos na-
szej konferencji, który wzbudził zainteresowanie słuchających, gdyż 
dowiedzieli się o sytuacji na rynku pracy, o wymaganiach z jakimi 
może się spotkać absolwent szkoły średniej podejmujący pracę, o 
szansach rozwoju osobistego, a także o wysokości zarobków w danej 
branży zawodowej. Doradztwo zawodowe to niezbędny element 
kształtowania młodego człowieka, to drogowskazy na drodze zwa-
nej edukacją, to zasady mądrego wyboru ścieżki kształcenia ucznia 
po szkole podstawowej, o czym mówił pan Piotr Dziurda - doradca 
zawodowy z wieloletnim stażem.

Na konferencji branżowej nie mogło zabraknąć przedstawicieli 
szkolnictwa wyższego. Swoje stanowiska zaprezentowali: Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie i Politechnika Lubelska. Instytucje takie jak: 
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie oraz Narodowy Bank Polski Odział 
w Lublinie, także wsparły swoją obecnością nasze przedsięwzięcie.

Na zakończenie konferencji pani Elżbieta Denejko – Dyrektor 
Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego –Kuratorium 

Stypendystki z ZSP Niemce
Uczennice Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

w Niemcach - Julia Jaszcz (klasa II LO) i Sandra  
Jeżewska (klasa III TŻ) otrzymały w dniu 10 
stycznia Stypendium Prezesa Rady Ministrów za 

wysokie wyniki w nauce. Uroczystość, której prze-
wodniczyli pani Kurator Oświaty Teresa Misiak i 
pan Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, odbyła się  
w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 

Obydwu dziewczętom serdecznie gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów.

Marek Och  
ZSP Niemce

Oświaty w Lublinie, zaprezentowała zebranym Informator – Kształ-
cenie w zawodach na rok szkolny 2020/2021, który jest dedykowa-
ny uczniom szkół podstawowych, rodzicom i wszystkim zaintereso-
wanym, jako kompendium wiedzy na temat kierunków kształcenia 
zawodowego w szkołach.

Serdeczne podziękowania składamy pracownikom Wydziału Eduka-
cji, Promocji i Spraw Społecznych za pomoc w organizacji konferencji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność na kon-
ferencji.  Do zobaczenia w naszej szkole!

Marek Och

„Zawód z przyszłością – Twoją mądrością”
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RYTHM-X na turnieju w Firleju
Pierwszy tegoroczny turniej tańca, w jakim uczestniczyli tancerze 
Studia Tańca RYTHM-X odbył się 29 .02 .2020 r . w Firleju . 

W I OTWARTYCH MISTRZOSTWACH TAŃCA O PUCHAR GMI-
NY FIRLEJ organizowanych przez lubelską Szkołę Tańca DANCE MA-
NIA wzięło udział kilkadziesiąt grup z całego województwa oraz setki 

tancerzy startujących w kategoriach solo i duety. Pośród blisko tysią-
ca tancerzy startujących w turnieju, Studio Tańca RYTHM-X posiadało 
swoją reprezentację w kategorii HIP HOP Formacje 12-15 lat – grupa  
RTX BEVY i w kategorii HIP HOP Formacje 16+ – grupa RTX TEAM.

Turniej Tańca w Firleju, organizowany po raz pierwszy, przyciągnął 

ZAPROSZENIE do udziału  
w konkursie planistycznym 

dla dzieci i młodzieży szkolnej
Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś zaprasza uczniów klas 4-8 
Szkół Podstawowych z terenu gminy Niemce do wzięcia udziału 
w konkursie pn . „Jak wyobrażasz sobie w przyszłości zagospoda-
rowanie terenów Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce?” . 

Jest to konkurs planistyczny w  ramach działania „Future City 
Game” realizowanego w  ramach projektu „Partycypacja w  plano-
waniu przestrzennym – edycja II” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

By utrzymać dobrą formę...
Gokowy Poradnik Ruchowy oraz Taneczne 

Internetowe Warsztaty Międzynarodowe to 
dwie propozycje aktywnego spędzania czasu jakie 
proponuje Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach. 

W  obliczu braku możliwości prowadzenia sta-
łych form zajęć fitness oraz zajęć tanecznych, 
a  w  trosce o  kondycję oraz zdrowie uczestników 
tych zajęć, a  także wszystkich chętnych, którzy 
chcieliby wykorzystać te propozycje do zadbania 
o formę fizyczną, na fanpage’u Gminnego Ośrod-

ka Kultury na Facebooku można znaleźć linki do 
filmików, wraz z  opisami, wyselekcjonowane 
przez instruktora tańca i fitness Magdalenę Bujak.

W  każdy wtorek i  czwartek ćwiczmy wspólnie 
w  domach z  Gokowym Poradnikiem Ruchowym, 
o  zwyczajowej porze zajęć fitness albo w  innej 
przez Was wybranej. Poradnik podzielony jest 
na dwie części, Gimnastyka 50+ i  Aerobik, tak 
aby każdy z Was bez względu na wiek i kondycję 
mógł przeprowadzić odpowiedni dla siebie tre-

ning. W poniedziałki , środy i piątki doskonalimy 
umiejętności taneczne, zdobywamy wiedzę, in-
spirujemy się, ćwicząc i  bawiąc się z  tancerzami, 
choreografami i  szkołami tańca z  całego świata. 
Na Tanecznych Internetowych Warsztatach Mię-
dzynarodowych znajdziecie nie tylko linki do 
filmików ale także krótkie opisy prezentowanych 
osób czy szkół tańca. Zachęcamy do korzystania 
z  obydwu poradników. Dbajcie o  swoją formę, 
zdrowie i dobry humor!

Wystawa prac z pierwszej edycji konkursu w 2017 roku

Celem konkursu jest zaangażowanie młodzieży szkolnej w  pro-
ces kreowania polityki przestrzennej poprzez wykonanie pracy 
plastycznej. Praca konkursowa przedstawiać ma wymarzoną wizję 
zagospodarowania terenów w  naszej Gminie, na których znajdują 
się różnego rodzaju obiekty usługowe, przemysłowe, hale, stacje 
paliw itp. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, 
w  dowolnej technice płaskiej (rysunek, pastele, farby plakatowe, 
tempera, pisaki, grafika, wyklejanka, kolaż, itp.) z  wyłączeniem 

technik nietrwałych (np. materiałów sypkich) na papierze typu 
brystol. Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody. Więcej 
informacji w  regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronie 
internetowej gminy Niemce.

rzesze wspaniałych tancerzy Lubelszczyzny i był niesamowitą okazją 
do wymiany doświadczeń, koncepcji artystycznych oraz mobilizacją 
do wytężonej pracy nad doskonaleniem umiejętności tanecznych, 
ale przede wszystkim do zacieśniania tanecznych więzi w środowi-
sku tanecznym Lubelszczyzny.

Nasi tancerze rywalizując na parkiecie z kilkudziesięcioma 
grupami, wrócili z laurem – III MIEJSCE w kategorii HIP HOP 
Formacje 16+ wywalczyła grupa RTX TEAM.

zdjęcia: Natalia Dudek
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5 złotych 3 srebrne i 1 brązowy!
To dorobek medalowy sztangistów GULKS Niemce na rozegra-
nych w Biłgoraju, Otwartych Mistrzostwach Województwa LZS  
w podnoszeniu ciężarów . Turniej, w którym wzięło udział 90 
zawodników z 10 klubów województwa, odbył się w dniach 7-8 
luty w hali sportowej OSiR w Biłgoraju .

W kategorii junior złoty medal wywalczyła Karolina Targoń-
ska ZSP Niemce, która w kategorii wagowej do 71 kg ustanowiła 
swój rekord życiowy - 113 kg. Jej koleżanki klubowe również po-
wróciły z medalami. Magda Targońska (ZSP Niemce) w kategorii 
wagowej do 55 kg wywalczyła medal srebrny, ustanawiając swój 
rekord 73 kg. Również srebro wywalczyła Natalia Wypart (ZSP 
Niemce), startując w kategorii do 64 kg, uzyskała wynik w dwu-
boju 106 kg. Junior Medalista Mistrzostw Polski Patryk Dziuba 
(ZSP Niemce) wywalczył medal srebrny. W kategorii wagowej 
do 102 kg uzyskał wynik w dwuboju 256 kg. W kategorii wiekowej 
junior młodszy klub reprezentowało 4 zawodników. Złote medale 

V Gminny Turniej Unihokeja w Dysie
14 lutego 2020 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Dysie im. 

Lotników polskich odbył się V Gminny Turniej Unihokeja. W turnie-
ju pod honorowym patronatem Wójta Gminy Niemce Krzysztofa 
Urbasia wzięło udział 49 uczniów z kl. IV - VI ze wszystkich szkół 
podstawowych Gminy Niemce. Uroczystego otwarcia dokonali Wójt 
Krzysztof Urbaś i Jolanta Sołtys Dyrektor ZPO w Dysie.

Mecze rozgrywano systemem ligowym, każdy trwał 10 min. 
Sędziował p. Marcin Anyszek. Rozgrywki przebiegały w przyjaznej 
atmosferze zgodnie z zasadą fair play, nie zabrakło jednak emocji, 
szczególnie w końcówce.

III miejsce zdobyła drużyna ZPO Ciecierzyn, która w zaciętym 
pojedynku pokonała SP w Niemcach 2:0. W meczu finałowym mię-
dzy ZPO Dys a SP w Rudce Kozłowieckiej napięcie sięgnęło zenitu. 
Było w nim wszystko – bramki, świetne zagrania, poświęcenie za-
wodników i głośny doping kibiców. Niemalże do końca prowadziła 
drużyna gości. Gospodarzom w ostatniej chwili udało się wyrównać 
i w regulaminowym czasie mecz zakończył się wynikiem 1:1. Zade-
cydowały rzuty karne, w których lepsza okazała się drużyna ZPO w 
Dysie, dzięki czemu zdobyła I miejsce.

WYNIKI:
I miejsce ZPO w Dysie
II miejsce SP w Rudce Kozłowieckiej
III miejsce ZPO w Ciecierzynie
Najlepszym drużynom puchary i pamiątkowe dyplomy wręczyły 

Ewa Saba – Radna Gminy Niemce i gospodyni spotkania Dyrektor 
Jolanta Sołtys. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety.

Organizacja turnieju była możliwa dzięki hojności sponsorów, który-
mi byli: Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Ewa Saba, Radna Gminy 
Niemce, Rada Rodziców ZPO w Dysie, Sunrise Chess & Games.

wywalczyli: Konrad Budzyński (ZSP Niemce), który w kategorii 
wagowej do 73 kg ustanowił swój nowy rekord 133 kg, oraz Michał 
Tomczak (ZSP Niemce), w kategorii wagowej 81 kg w dwuboju 
osiągnął wynik 130 kg. 

Medal brązowy wywalczył Igor Gąsior (LCKZiU), który w ka-
tegorii wagowej +102 kg z wynikiem 173 kg, ustanowił swój nowy 
rekord życiowy. W tej samej kategorii wagowej i wiekowej miejsce 
V z wynikiem 135 kg zajął Kacper Grabowski (ZSP Niemce). 
Wspaniały występ odnotowały również młodziczki GULKS Niemce. 
Natalia Warsz (ZSP Niemce) i jej siostra Klaudia Warsz (z klasy 
6 SP w Ostrówku), stanęły na najwyższym stopniu podium. Natalia, 
startując w kategorii wiekowej do lat 15 oraz w kategorii wagowej 
do 49 kg, uzyskała w dwuboju rekord życiowy - 70 kg. Natomiast 
Klaudia w kategorii wagowej 55 kg uzyskała wynik 50 kg (rekord 
życiowy). Gratulujemy!

Ryszard Sosnowski
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Mistrzynie w Szkole Podstawowej w Niemcach
Nie ma to jak trening pod okiem Mistrzyń, zwłaszcza jeśli są to 
21-krotne Mistrzynie Polski w piłce ręcznej kobiet . 

Z  takiej niecodziennej okazji skorzystali uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach, którzy mieli 
okazję wziąć udział w  nietypowej lekcji wychowania fizycznego. 
Prowadziły ją bowiem zawodniczki MKS Lublin: Aneta Łabuda, Ga-
briela Beśen, Aleksandra Olek oraz Natalia Nosek. Spotkanie odbyło 
się 11 lutego 2020 roku w ramach akcji „Zaproś MKS”.

Warto dodać, że MKS Lublin to 21-krotny mistrz Polski i jedena-
stokrotny zdobywca Pucharu Polski. Zwycięzca Pucharu EHF w sezo-
nie 2000/2001, ćwierćfinalista Ligi Mistrzyń w sezonach 1999/2000 
i 2001/2002, zwycięzca EHF Challenge Cup w sezonie 2017/2018. 
Lubelskie mistrzynie są przykładem, że talent to zaledwie jeden 
procent sukcesu, a  reszta to ciężka praca. Spotkanie miało na celu 
propagowanie wśród młodzieży sportu i  pozytywnych wzorców, 
a także popularyzację piłki ręcznej. Jego celem było zachęcenie do 
aktywności fizycznej, uprawiania sportu i rozwijania pasji.

Uczestnicy spotkania mieli okazję porozmawiać z  Mistrzyniami, 
odbyć trening, a także zdobyć autograf.

9 lutego 2020 r . podczas turnieju MMA Almma w Lublinie po raz 
trzeci wystapił Krystian Kasperek . . Był brąz, było srebro . Brako-
wało złota . I marzenia się spełniły . W półfinale znokautował 
przeciwnika w 9 sekund, a w finale wygrał jednogłośną decyzją 
sędziów .

Tego samego dnia zadebiutowała w klatce Angelika Małyska, 
która stanęła na przeciwko zawodniczki o 8 kg cięższej i wyższej ale 
pięknie sprowadziła walkę do parteru i skończyła szybko duszeniem 

Kolejne sukcesy 
Gladio Niemce

zza pleców. 4 tygodnie później w Pucharze Polski MMA Angelika 
zdobyła srebrny medal, co jest naszym najlepszym osiągnięciem 
jako klubu na arenie ogólnopolskiej. W finale przegrała minimalnie 
tylko z dwukrotną mistrzynią świata w jiu jitsu Sarą Jóźwiak z Anko-
su Poznań klubu, który w tamtym roku został wybrany najlepszym 
klubem MMA w Polsce. Ale to tylko świadczy o wielkim potencjale 
małych Niemiec.

Michał Baran
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