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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

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce
– projekt do publicznego wglądu
Od 10 maja do 9 czerwca w siedzibie
Urzędu Gminy Niemce jest wyłożony
do publicznego wglądu projekt zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Niemce” wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami odbędzie się 31 maja 2016
roku w siedzibie Urzędu Gminy Niemce, ul.
Lubelska 121, pok. nr 03 (sala konferencyjna)
o godz. 10.00.
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

mogą wnosić uwagi do projektu studium.
Uwagi należy składać na piśmie, do Wojta
Gminy Niemce, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości (której
uwaga dotyczy) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2016 r.
(tg.)

XVIII Sesja Rady Gminy Niemce
27 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niemce odbyła się
XVIII Sesja Rady Gminy Niemce podczas której Rada Gminy Niemce podjęła
m.in. uchwałę o zamiarze połączenia
samorządowych instytucji kultury –
Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach. Na sesji, w krótkim wystąpieniu,
zaprezentowała się również nowa dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w
Niemcach - pani Renata Antoszek, która
przedstawiła obecnym na sali przebieg
swojej dotychczasowej kariery zawodowej oraz plany dalszej działalności
Gminnej Biblioteki. Dotychczasowy
dyrektor - pan Grzegorz Niećko został
odwołany z pełnienia swojej funkcji
z dniem 1.04.2016 r.
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Dotacje dla przedsiębiorczych
7 kwietnia, w Gminnym Ośrodku Kultury w
Niemcach, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, na czele z panią dyrektor Grażyną Gwiazdą, oraz przy współpracy
Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia
zrealizowali seminarium pt. „Dotacje dla
przedsiębiorczych”.
Po gminie Zakrzew i Wysokie było to już
trzecie spotkanie pracowników PUP w Lublinie z mieszkańcami powiatu lubelskiego. W
seminarium wzięło udział ponad 50 osób zainteresowanych różnymi formami wsparcia dla
bezrobotnych i poszukujących pracy. Jednym z

dominujących tematów spotkania były dotacje
dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Pracownicy
Urzędu tłumaczyli jak wypełnić wniosek, na
co zwrócić szczególną uwagę, a przedsiębiorca
z terenu Gminy Niemce, który skorzystał już z
dotacji zapoznał zgromadzonych z praktyczną
stroną prowadzenia własnej firmy.
Ważne informacje na temat prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby ubezpieczone w KRUS przekazał również Kierownik
Wydziału Ubezpieczeń pan Artur Komor.
(tg.)

Spotkanie Partnerów projektu MOBILNY LOF - ZIT
11 maja w Urzędzie Gminy Niemce odbyło
się spotkanie partnerów projektu „Mobilny LOF” zaplanowanego do realizacji w
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Spotkanie zainicjowane zostało przez Wójta
Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia jako Lidera
projektu, a poprowadzone przez Michała Suchodolskiego inspektora w Referacie Inwestycji odpowiedzialnego za realizację projektów
ZIT na terenie Gminy Niemce.
Celem spotkania było omówienie spraw
organizacyjno-prawnych mających wpływ na
prawidłowe przygotowanie, a następnie realizację przedmiotowego projektu. Głównym
założeniem przedsięwzięcia będzie poprawa
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mobilności transportowej i niskoemisyjności
w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym m.in.
poprzez rozbudowę sieci komunikacji publicznej połączonej z budową węzłów przesiadkowych i infrastruktury im towarzyszącej.
Całkowita wartość projektu to 21 429 921,55
euro w tym kwota dofinansowania z RPO WL
18 215 433,32 euro.

„Mobilny LOF” to największy projekt zaplanowany do realizacji poza miastem Lublin,
skupiający 12 gmin: Niemce – Lider Projektu,
Świdnik, Głusk, Jastków, Konopnica, Lubartów, Miasto Lubartów, Mełgiew, Nałęczów,
Niedrzwica Duża, Piaski, Wólka.
(tg.)
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Stypendia Starosty Lubelskiego dla najlepszych
Podczas XX sesji Rady Powiatu w Lublinie w
dniu 21 kwietnia 2016 r. zostały wręczone
Stypendia Starosty Lubelskiego za bardzo
dobre wyniki w nauce w I semestrze roku
szkolnego 2015/2016, oraz za szczególne
osiągnięcia sportowe i artystyczne.
Pośród 10 uczniów Powiatu Lubelskiego
wyróżnionych za bardzo dobre wyniki w
nauce, nagrodę otrzymała Agata Brzozowska
uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Niemcach. Stypendia za osiągnięcia sportowe
otrzymali: Wiktor Skrzypiec I klasa Technikum
Usług Gastronomicznych i Żywienia, oraz
Mateusz Wypart uczeń III klasy Technikum
Architektury Krajobrazu obaj także z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach.
W gronie 5 najlepszych sportowców roku

2015 Powiatu Lubelskiego, znalazł się Patryk
Dziuba uczeń III klasy Gimnazjum nr 1 w
Niemcach, a zarazem zawodnik Gminnego
Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Niemce. W 2015 roku zdobył złoty medal
w dwuboju w podnoszeniu ciężarów na Mistrzostwach Polski Młodzików do lat 15 oraz
srebrny medal na Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS Młodzików do lat 15, uzyskując
tytuł Wicemistrza Krajowego Zrzeszenia LZS
w podnoszeniu ciężarów na rok 2015.
Wręczone zostały również nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury. Wśród
nagrodzonych stypendium otrzymała Agata
Mroczek – uczennica klasy maturalnej XXIV
Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, która
zajmuje się fotografią artystyczną i ma na

swoim koncie imponujące sukcesy w ogólnopolskich i ogólnoświatowych konkursach fotograficznych m.in. w 2013 r. zajęła I miejsce,
w 2014 roku II miejsce, a w 2015 została finalistką ogólnoświatowego konkursu Adobe
Youth Voices Aspire Awards. W 2014 i w 2015
r. była również finalistką ogólnoświatowego
konkursu Sony Word Photography Awards.
Wszystkim stypendystom serdecznie
gratulujemy.
(tg.)

Rozstrzygnięcie konkursu dla
przedszkolaków w Bibliotece
w Niemcach

11.05.2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Niemcach odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego na najładniejszą zakładkę do książki, adresowanego do przedszkolaków z Przedszkola Publicznego
w Niemcach. Do konkursu zgłoszonych zostało 107 prac.
Jury uwzględniając bardzo wysoki poziom artystyczny

zgłoszonych prac, wszystkim małym uczestnikom przyznało nagrody książkowe, które wręczył Wójt Gminy
Niemce Pan Krzysztof Urbaś i Dyrektor GBP w Niemcach
Pani Renata Antoszek.
(tg.)
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Kozłówka

Zaproś mnie do
swojej bajki
Praca 9-letniej Kasi Nosal z pracowni plastycznej
GOK została nagrodzona w konkursie pt. „Zaproś
mnie do swojej bajki“ – zorganizowanym przez
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
Na konkurs wpłynęło blisko tysiąc prac ze szkół i placówek kultury z województwa lubelskiego.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie zilustrować wybraną przez siebie bajkę, legendę lub podanie.
Kasia wybrała BAJKĘ O ZŁOTEJ RYBCE. Nagrodzoną
pracę Kasi będzie można oglądać do końca czerwca na
wystawie w „Galerii z Ogrodu” Muzeum Zamoyskich
w Kozłówce. Na konkurs z naszej pracowni wysłaliśmy
ogólem 13 prac.
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Wybory nowych władz Gminnego Związku OSP RP
15 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury
w Niemcach, odbył się X Zjazd Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
W tym dniu zakończyła się kadencja Zarządu
Gminnego wybranego 5 lat temu. Była więc to
okazja do oceny 5 letniej działalności jak również wytyczenia kierunków i zadań na następną
kadencję. Jednym z najważniejszych punktów
porządku obrad był wybór nowych władz.
W obradach, oprócz delegatów z jednostek
wybranych na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, uczestniczyli przedstawiciele
wyższych szczebli władz związkowych, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz
zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili
nas między innymi Sekretarz Zarządu Oddziału
Powiatowego – druh Mieczysław Dziura, dowódca JRG 4 – mł. bryg. Zbigniew Kotłowski,
dyżurny z MSK Lublin – kpt. Grzegorz Knap,
były zastępca JRG 4 – kpt. Piotr Rudaś.
Obecne były również władze naszej gminy:
Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, z-ca
Wójta Iwona Pulińska, Przewodniczący Rady
Gminy Sławomir Mroczek.
Wśród zaproszonych gości byli także: doradca Marszałka Województwa Lubelskiego

– Henryk Smolarz, Prezes Zarządu Banku
Spółdzielczego w Niemcach – Zdzisław Siwek, Wójt Gminy Wólka – Edwin Gortat oraz
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach - Bożena Stępień.

Podczas zjazdu, po wysłuchaniu sprawozdań z działalności, ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy,
a nowo wybrany Zarząd Oddziału Gminnego
ukonstytuował się następująco:

Prezes - Marek Porzak
Wiceprezes - Krzysztof Urbaś
Wiceprezes - Wojciech Deleżuch
Komendant Gminny - Dariusz Paradziński
Sekretarz - Michał Mytyk
Członek Prezydium - Marek Gąska
Członek Zarządu - Leszek Ziębowicz
Członek Zarządu - Marcin Maj
Członek Zarządu - Jerzy Woźniak
Członek Zarządu - Waldemar Szymański
Członek Zarządu - Mariusz Pawłowski
Członek Zarządu - Jarosław Jaśkowski
Gratulujemy i życzymy sukcesów.
Sekretarz Oddziału
Gminnego Związku OSP RP
Michał Mytyk

XII Gminny Konkurs Pięknego Czytania
13 maja 2016 r. pod honorowym patronatem Wójta
Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia odbyła się XII edycja
Gminnego Konkursu Pięknego Czytania.
W tym roku organizatorzy zachęcali do sięgnięcia po literaturę detektywistyczną związaną z odkrywaniem tajemnic
i zagadek na miarę Sherlocka Holmesa. Piękne czytanie to
przecież umiejętność i pasja, którą należy rozwijać od najmłodszych lat.
Podczas konkursu swój talent czytelniczy zaprezentowało
20 uczestników z Gminy Niemce.
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Komisja konkursowa w składzie: Renata Antoszek- Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach, Irena Aftyka - Instruktor GOK w Niemcach, Krystyna Dalczyńska - pracownik
Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach przyznała następujące nagrody:
I miejsce - Michał Kubiak SP Krasienin
II miejsce - Dominika Prokop i Adam Rudzki ZPO Ciecierzyn
III miejsce - Julia Stefaniak ZS Niemce, Aleksandra Florek
SP Jakubowice i Nina Caban ZS Niemce

Wyróżnienia: Emilia Domonik SP Nasutów, Arleta Małek
SP Dys, Iza Podpora SP Rudka Kozłowiecka.
Nagrody zostały ufundowane przez Wójta Gminy Niemce, Gminną Bibliotekę Publiczną w Niemcach oraz Dyrekcję
ZS w Krasieninie. Słodki poczęstunek zawdzięczamy Radzie
Rodziców ZS w Krasieninie. Wszystkim sponsorom serdecznie
dziękujemy. Gratulujemy nagrodzonym!!!
Organizatorzy: Jolanta Popłońska, Ewa Rabos
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Puchar Starosty w podnoszeniu ciężarów
W dniach 9-10 kwietnia w hali sportowej ZSTR w Piotrowicach odbyły się
zawody o Puchar Starosty Lubelskiego w
Podnoszeniu Ciężarów Juniorek i Juniorów
Województwa Lubelskiego.
W sportowej rywalizacji wzięło udział
140 zawodniczek i zawodników z klubów
województwa lubelskiego takich jak: MKS
„Unia”Hrubieszów, LUKS Chełm, LKS „Znicz”
Biłgoraj, AZS-UMCS Lublin, GOK Koroszczyn,
AZS-AWF Biała Podlaska, ŁKS „Orlęta” Łuków,
KS „Orlęta” Łuków, KS „Agros” Zamość, MULKS
„Zirve” Terespol, KS „Wisła” Puławy, GULKS
Niemce, GLKS „POM-ISKRA” Piotrowice.

Nasz Klub GULKS Niemce reprezentowali:
Karolina Skrzypiec, Patryk Dziuba, Wojtek Buczek, Adaś Urban z ZS w Niemcach, Patrycja
Powroźnik z ZS w Niedźwiadzie, Damian Bagijew z ZSE w Lublinie, Lidka Różyk i Mateusz
Wypart z ZSP w Niemcach.
Wśród juniorów do 17 lat drugie miejsce zajęli
Patrycja Powroźnik w kategorii 53 kilogramów
i Patryk Dziuba w kategorii 94 kilogramów. Na
trzecim stopniu podium stanęli Karolina Skrzypiec, która walczyła w kategorii 69 kilogramów
i Damian Bagijew w kategorii 94 kilogramów.
Mateusz Wypart startując w kategorii wiekowej
do lat 20 zajął miejsce pierwsze.

Wyniki:
Karolina Skrzypiec - III m. kat. wag. 69 kg. wynik 71 kg.
Patryk Dziuba
- II m. kat. wag. 94 kg. wynik 245 kg.
- III m. w punktacji Sinclaira do lat 17 – 292,6 pkt.
Adam Urban
- VIII m. kat. wag. 85 kg. wynik 100 kg.
Wojciech Buczek - IV m. kat. wag. 94kg. wynik 150 kg.
Patrycja Powroźnik - II m. kat. wag. 53 kg. wynik 111 kg.
- I m. w punktacji Sinclaira do lat 15 –168,5 pkt.
Damian Bagijew - III m. kat. wag. 94 kg. wynik 185 kg.
Lidia Różyk
- IV m. kat. wag. 63 kg. wynik 92 kg.
Mateusz Wypart - I m. kat. wag. 94 kg. wynik 246 kg.
Ryszard Sosnowski prezes GULKS Niemce

Wielki sukces sztangistów GULKS Niemce
Ponad 230 zawodników i zawodniczek z
całej Polski zmagało się w Mistrzostwach
Polski Zrzeszenia LZS w Podnoszeniu
Ciężarów do 15 i 17 lat, które od 5 do 8
maja odbywały się w hali sportowej przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w
Zamościu.
GULKS Niemce pod opieką trenera Zbigniewa Cękały reprezentowali: Patrycja
Powroźnik, Karolina Skrzypiec, Lidka Różyk, Adaś Urban, Wojtek Buczek, Patryk
Dziuba i Damian Bagijew.
Reprezentanci klubu wywalczyli 3 medale, w tym 1 srebrny i 2 brązowe. Wśród
młodzików do lat 15 trzecie miejsce zajęła
Patrycja Powroźnik w kategorii 53 kilogramy. Spośród sztangistów w wieku do
lat 17 najlepiej zaprezentował się Patryk
Dziuba , który w kategorii 94 kilogramów
6

zajął miejsce drugie, oraz Damian Bagijew
w kategorii 105 kg zajął miejsce trzecie.
Spośród 41 Klubów biorących udział
w Mistrzostwach Polski, GULKS Niemce,
dzięki osiągniętym sukcesom, został skla-

syfikowany na miejscu 12, uzyskując 32
pkt. w klasyfikacji klubowej.
Serdecznie gratulujemy naszym sportowcom!
Ryszard Sosnowski
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IV Gminny Turniej Rycerski klas piątych

5 maja w Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach
już po raz czwarty odbył się Gminny Turniej Rycerski Klas
5 „O Miecz Grunwaldzki Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach”. W zmaganiach turniejowych wzięło
udział sześć szkół podstawowych z terenu naszej gminy,
które wystawiły drużyny rycerskie składające się z sześciorga uczniów klas piątych. Cała impreza odbywała się
pod honorowym patronatem i przy wsparciu finansowym
Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia.
Pytania i konkurencje sportowe, którym sprostać musieli
uczestnicy rywalizacji, przygotował Mirosław Choina, a zmagania oceniało trzyosobowe jury pod przewodnictwem Bożeny Stępień, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach.
Dopisali również goście honorowi, którzy przypatrywali się
konkurencjom i dopingowali startujących. Byli wśród nich
Zastępca Wójta Gminy Niemce Iwona Pulińska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Administracji Szkół Anna Studzińska, proboszcz
parafii św. Ignacego Loyoli, ks. Krzysztof Galewski , Dyrektorzy
szkół z Niemiec, Ciecierzyna, Krasienina, Dysa i Nasutowa oraz
nauczyciele szkół z terenu naszej gminy.
Nie zabrakło również zaprzyjaźnionego Bractwa Rycerskiego
Ziemi Lubelskiej z Lublina, które barwnymi pokazami walk i ciekawymi opowieściami o dawnych czasach, rycerskim ekwipunku
i sposobie walki, uatrakcyjniło i bardzo wzbogaciło to spotkanie.
Wszystkie zespoły zaprezentowały się w pięknych strojach
stylizowanych na średniowieczne ubiory i rynsztunek bojowy,
przedstawiły swoje herby i zawołania, a przede wszystkim wykazały się ogromną wiedzą historyczną, sprytem i sprawnością
fizyczną oraz talentem aktorskim.
Ostatecznie rywalizację wygrała, doskonale przygotowana
przez Mariolę Sidor, Małgorzatę Kot i Mirosława Choinę, drużyna rycerska z Zespołu Szkół w Niemcach. Była to pierwsza
i zarazem długo oczekiwana wygrana tej drużyny w dziejach
Turnieju. Na drugim miejscu uplasowała się reprezentacja z
Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie przed Rudką
Kozłowiecką na trzecim miejscu.
Wszystkie drużyny otrzymały od organizatorów Turnieju nagrody rzeczowe i dyplomy, a ich opiekunowie podziękowania
za przygotowanie zespołów. Zaś zwycięska drużyna cieszyć się
mogła nie lada trofeum w postaci repliki miecza grunwaldzkiego naturalnych rozmiarów.
Mirosław Choina
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INWESTYCJE

Jak co roku okres wiosenny przynosi
kolejne inwestycje

Schetynówka Stoczek
Schetynówka Stoczek

Oświetlenie Wola Niemiecka

Zatoka Niemce

Wiosna w naszej gminie w pełni, a razem z nią pojawiły się, bądź
pojawią w najbliższym czasie, utrudnienia na kilku naszych drogach. Jest to efekt rozpoczętych prac modernizacyjnych.
Jak już można było zauważyć od dobrych kilku lat, wraz z
nadejściem cieplejszych dni na
terenie Gminy Niemce ruszają
prace przy nowych inwestycjach.
Niestety w tym roku budżet na
gminne inwestycje nie jest imponujący ale Wójt Krzysztof Urbaś
razem z naszymi Radnymi jeszcze
pod koniec ubiegłego roku po
burzliwych debatach wypracowali zadowalający wszystkie
strony plan działania.
I tak początek 2016 roku w
gminnych inwestycjach przedstawia się następująco:
W miejscowości Niemce przy
drodze krajowej nr 19 (ul. LuOświetlenie Boduszyn

belska) do użytku została oddana długo oczekiwana dodatkowa
zatoka autobusowa z barierkami i wiatą dla pasażerów, której
całkowity koszt wyniósł ok. 150 tys. zł.
W miejscowościach Wola Niemiecka i Boduszyn pojawiły się
nowe lampy oświetlenia drogowego. Koszt 45 tys. zł.
Pod koniec kwietnia rozpoczęły się prace nad przebudową
drogi gminnej nr 103358L w Stoczku i Stoczku Kolonii oraz drogi
gminnej 106035L Stoczek Kolonia – Majdan Krasieniński. Będzie
to jedna z większych inwestycji drogowych w naszej gminie w
tym roku. Całkowita długość nowego odcinka asfaltowego wyniesie blisko 3,5 km. Gmina na realizację tego zadania otrzyma
dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
(tzw. Schetynówki). Przewidywany całkowity koszt przebudowy
to ok. 750 tys. zł.
Również w trakcie realizacji jest modernizacja kotłowni z oleju
opałowego na gaz ziemny w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina”
w Niemcach. Obecnie jest już wykonane przyłącze gazu reszta
robót rozpocznie się lada chwila. Przewidywany koszt to 40 tys. zł.
W kolejce do realizacji czekają kolejne inwestycje. Po przetargach są następujące projekty:
Modernizacja 800 m drogi gminnej nr 106043 L będącej dojazdem do gruntów rolnych znajdującej się na działce nr 1569 w
miejscowości Nasutów.
Przebudowa 150 m ulicy Brzozowej w Jakubowicach Konińskich.
Modernizacja 800 m drogi gminnej nr 106082 L będącej
dojazdem do gruntów rolnych znajdującej się na działkach nr
1572,1573 oraz 1607/2 w miejscowości Nasutów.
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu
drogi gminnej nr 112535L w Dysie oraz przebudowa ciągu dróg
gminnych o numerach: 106071L i 112535L.
W planach na ten rok jest jeszcze rozpoczęcie budowy sali
sportowej w Jakubowicach Konińskich ale o tej inwestycji poinformujemy w późniejszym terminie.
(tg.)

Wiosenna akcja sprzątania Gminy Niemce

Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś
składa serdeczne podziękowania wszystkim strażakom ochotnikom z Gminnych
Jednostek OSP oraz mieszkańcom Woli
Niemieckiej za nieocenioną pomoc i zaangażowanie podczas akcji wiosennego
sprzątania Gminy Niemce.
W sobotę 23 kwietnia 2016 roku 8 jednostek OSP przystąpiło do pracy dzięki czemu
miejscowości: Niemce, Dys, Majdan Krasieniński, Nasutów, Krasienin, Krasienin Kolonia,
Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie
Kolonia i Stoczek Kolonia zostały gruntownie
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wysprzątane. Do akcji zainicjowanej przez naszego Wójta dołączyli także mieszkańcy Woli
Niemieckiej, a strażakom w Jakubowicach
pomagali ministranci z miejscowej parafii.
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu naszych
mieszkańców część terenów Gminy Niemce
jest już wolna od zalegających odpadów. Natomiast reszta miejscowości dzięki współpracy
naszych władz z Powiatowym Urzędem Pracy
w Lublinie od 18 kwietnia jest sukcesywnie
oczyszczana przez zatrudnionych w tym celu
bezrobotnych.
(tg.)
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SPOŁECZEŃSTWO

Sukcesy karateków z Gminy Niemce
Miło nam poinformować o sukcesach naszych karateków, którzy na co dzień ćwiczą w Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach w Klubie Karate Tradycyjnego
BUSHI.
Dnia 21 maja br. w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego
w Lublinie odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego
w Karate Tradycyjnym’2016.
Gminę Niemce reprezentowało trzech zawodników: Iga Czechowska, Maciej Kurant oraz Dawid Grela, którzy ćwiczą pod
okiem trenera Roberta Malca 2 dan. Wszyscy spisali się bardzo
dobrze zdobywając medale w swojej grupie wiekowej 14-15
lat, w kategorii junior młodszy. W konkurencji kata indywidualne (układ formalny) Iga Czechowska zdobyła złoty medal,
zaś Dawid Grela zajął drugie miejsce tym samym zdobywając
srebrny krążek. Na podium nie zabrakło także Macieja Kuranta,

który w fuku-go (konkurencja, w której zawodnik na przemian
startuje w walce bezpośredniej oraz pokazach technicznych)
zdobył srebrny medal, zaś w kata (układ formalny) i kumite

Konkurencja kumite. Po lewej Maciej Kurant KKT BUSHI

Reprezentacja Klubu Karate Tradycyjnego BUSHI z trenerem
Robertem Malcem 2 dan
Konkurencja fuku-go. Na zdjęciu ze srebrnym medalem
zawodnik KKT BUSHI Maciej Kurant

Zawodnicy Mistrzostw Województwa Lubelskiego
w Karate Tradycyjnym’2016

Zawodniczka KKT BUSHI Iga Czechowska
złoty medal w konkurencji kata

(bezpośrednia walka) zajął czwarte miejsca.
Mistrzostwa Województwa Lubelskiego to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Polski w Karate Tradycyjnym, które
w tym roku odbędą się w dniach 17-19 czerwca w Sopocie.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy odwagi oraz ducha walki i życzymy sukcesów na arenie ogólnopolskiej.
W imieniu Zarządu Klubu Karate Tradycyjnego BUSHI
Prezes Magda Malec

KILKA SŁÓW O UKS DYS

Uczniowski Klub Sportowy DYS istnieje od ponad roku. Piłka nożna nie jest dla nas tylko rozrywką. Stała się nie tylko
sposobem na życie i odnalezienie się w naszej społeczności,
ale również szansą na pokazanie, że nawet w małej miejscowości możliwa jest pasja na tyle silna, by stawić czoła przeciwnościom losu.
Uczymy przede wszystkim przyjaźni i szacunku dla drugiego
człowieka. Wspieramy aktywność sportową, która jednocześnie
integruje, wychowuje oraz bawi. UKS DYS obecnie ma ponad 70
wspaniałych dzieciaków z roczników 2002-2010, które kochają
grę w piłkę nożną. Ta forma spędzania czasu pozwala im rozwijać
swoją pasję, uczy pracy zespołowej, koleżeństwa, odpowiedzialności, sumienności, pracowitości i umiejętności organizowania
czasu a dla dzieci niepełnosprawnych, które są w naszym Klubie,
pełni również funkcje terapeutyczną i rehabilitacyjną.
Mimo krótkiego stażu Klubu UKS DYS aktywnie uczestniczył w
organizowanych jesienią przez LZPN Turniejach: Trampkarzy, Młodzików i Orlików. Cztery nasze drużyny brały udział w Pucharze
Tymbarku. Najmłodsza z nich odniosła sukces i zakwalifikowała
się do rozgrywek wojewódzkich, w których na wiosnę w finale
ostatecznie zajęła 4 miejsce w województwie lubelskim.
Mieliśmy też przyjemność zorganizować I Turniej Mikołajkowy
dla dzieci z naszego Klubu i drużyn z najbliższej okolicy. Wszystkim dzieciom wręczyliśmy mikołajkowe paczki (słodycze i gadżety). Nowy rok rozpoczęliśmy również na sportowo w formie
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integracyjnej czyli Miniturniejem dzieci kontra dorośli (rodzina i
sympatycy). Integracja taka jest możliwa dzięki zaangażowaniu
rodziców, których zawodnicy należą do Klubu. UKS DYS przeprowadził także akcję Ferie ze sportem 2016 zagospodarowującą
dzieciom wolny czas w przerwie zimowej. Klub wówczas organizował sportowe zajęcia ogólnodostępne dla dzieci z Gminy
Niemce, które przez cały tydzień odbywały się w sali sportowej w
Ciecierzynie. Akcję tą mogliśmy przeprowadzić dzięki społecznemu zaangażowaniu naszych trenerów.
W okresie zimowym nasze drużyny brały udział w wielu
rozgrywkach halowych, w tym również w Dziecięcej Halowej
Lidze Mistrzów Akademos. Byliśmy organizatorem Turnieju UKS
DYS CUP dla rocznika 2006, w którym chętnie wzięły udział inne
drużyny lubelskie i nie tylko. Oprócz dobrej zabawy gwarantowaliśmy: puchary, pamiątkowe medale dla wszystkich, dyplomy i
koszulki dla wyróżniających się zawodników.
Sezon wiosenny właśnie trwa. Rozpoczęliśmy go udanym wyjazdem rocznika 2006 na Turniej Międzynarodowy API Cup 2016
do Zakopanego. Obecnie nasi chłopcy uczestniczą w kolejnych
Turniejach LZPN: Trampkarzy, Młodzików i Orlików. Mamy też
reprezentantów w Dziecięcych Minimistrzostwach Deichmann w
kategoriach U7, U9 i U11. Życzcie nam powodzenia i trzymajcie
za nas kciuki!
Uczniowski Klub Sportowy DYS wciąż się rozwija. Nowe inicjatywy owocują m.in. organizowanymi obozami sportowymi w

dniach 1-16 sierpnia 2016 w Ludwinie k/Łęcznej. Jaki jest nasz
przepis na sukces? Współpraca, szacunek, wzajemne zaufanie
i wytrwałość w realizacji wyznaczonych celów. Z tego miejsca
głębokie podziękowania dla: Prezes Zarządu Małgorzaty Leśnik
oraz Wiceprezes Zarządu: Magdaleny Adamczyk-Goleń i Katarzyny Pańczuk-Drozd za zaangażowanie i koordynację prac Klubu;
także dla trenerów za ich profesjonalizm, upór, zaangażowanie,
ciężką pracę, wytrwałość i cierpliwość: Marka Wrony (inicjatora
naszego Klubu), Wojciecha Gizickiego oraz Tomasza Krachanowskiego; oraz wszystkich Rodziców i osoby wspierające, za okazaną
pomoc i dobre słowo.
Jeśli chcecie nas bardziej poznać, zapraszamy na naszą
stronę www.uksdys.pl oraz na nasz profil na Facebooku lub
kanał Youtube.
Opracowała: Magdalena Adamczyk-Goleń
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Sprawdzian
Szóstoklasisty
5 kwietnia 2016 r. uczniowie klas szóstych
szkoły podstawowej po raz ostatni przystąpili do ogólnopolskiego sprawdzianu,
który miał na celu ocenienie umiejętności
czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywanie wiedzy
w praktyce. Pomysł likwidacji egzaminu
popierają dyrektorzy szkół podstawowych
i gimnazjów.

Rudka

Nasutów

W naszej gminie do swojego pierwszego, tak
poważnego egzaminu przystąpiło 153 uczniów.
Sprawdzian składał się z dwóch części, pierwszej obejmującej zadania z języka polskiego
i matematyki oraz drugiej z języka obcego nowożytnego. Swoje wyniki uczniowie poznają
pod koniec maja, a zaświadczenia o wynikach
otrzymają razem ze świadectwem na zakończenie roku szkolnego.
(tg.)

???

Egzamin gimnazjalny 2016 w naszej gminie
18 kwietnia, punktualnie o godzinie
9.00, testem z historii i WOS rozpoczął się
Egzamin gimnazjalny 2016. Następnie o
11-tej uczniowie zmierzyli się z językiem
polskim. W sumie egzamin gimnazjalny
potrwał trzy dni, podczas których odbyły
się jeszcze testy z: biologii, chemii, fizyki,
geografii, matematyki oraz języka obcego.
W naszej gminie do egzaminu przystąpiło
143 uczniów z trzech gimnazjów. Centralna
Komisja Egzaminacyjna zdecydowała, że tegoroczne prace będą sprawdzane nową metodą.
W ramach e-oceniania testy gimnazjalne będą
skanowane i wysyłane do egzaminatorów.
Wszystkim naszym gimnazjalistom życzymy jak
najwyższej ilości punktów na testach. Wyniki
egzaminu gimnazjalnego 2016 z historii, WOS
i języka polskiego CKE opublikuje 17 czerwca.
(tg.)
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Matura 2016 w ZSP Niemce

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Niemcach do obowiązkowego pisemnego
egzaminu z języka polskiego przystąpiło
36 absolwentów. Maturzyści mieli do wyboru dwa tematy. Jeden z nich brzmiał:
„Czy warto kochać, jeśli miłość może być
źródłem cierpienia? Rozważ problem
i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując
się do fragmentu „Dziadów cz. IV” Adama
Mickiewicza i do innych tekstów kultury
oraz „Zinterpretuj podany utwór. Postaw
tezę interpretacyjną i ją uzasadnij”. Chodziło o cytowany w arkuszu wiersz „Dałem
słowo” Zbigniewa Herberta.
W sumie egzaminy maturalne trwały do
27 maja.
(tg.)

Gry i zabawy na majówce Woli Niemieckiej

II Piknik Majowy Woli Niemieckiej już za nami. 7 maja
2016 roku na terenie Mini ZOO w Leonowie odbyła się impreza integracyjna mieszkańców Woli Niemieckiej oraz jej
sympatyków.
W tym roku piknik został zorganizowany przez Stowarzyszenie
„Wspólna Wola”, które dzięki wsparciu swoich wolontariuszy,
okolicznych firm oraz dotacji z Gminy Niemce stworzyło piękny
punkt na mapie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych gminy. W
imprezie udział wzięło prawie 300 osób w tym 130 dzieci. Oprócz
zabaw, konkursów i zawodów prowadzonych przez trójkę profesjonalnych animatorów można było polepić w glinie, poskakać na
dmuchańcach oraz zwiedzić ZOO. Miłym urozmaiceniem spotkania był również występ z gitarą i śpiewem Jerzego Gromka, który
od ubiegłego roku posiada już dużą grupę entuzjastów.
Piknik poprowadził Radny naszej gminy Kamil Rarak przy nieocenionej pomocy pani Sołtys Krystyny Wójtowicz. Wśród mieszkańców Woli Niemieckiej pojawili się również sympatyzujący
z miejscowością Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Doradca
Marszałka Województwa Lubelskiego Henryk Smolarz, Przewodniczący Rady Gminy Niemce Sławomir Mroczek oraz Radni Piotr
Pankowski i Władysław Maszkowski.
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O godzinie 16.00 dzieci otrzymały dyplomy za uczestnictwo
w pikniku oraz opaski odblaskowe – drobny gadżet, który czasem może uratować życie lub zdrowie na drodze. Rozdane zostały również broszury informacyjne na temat przeprowadzania
pierwszej pomocy.
Impreza zakończyła się w późnych godzinach wieczornych i
mimo lekkiego załamania pogody pod koniec pikniku, wszyscy
jego uczestnicy wracali do domów z uśmiechem na ustach.
(tg.)
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16 marca 2016 w Zespole Szkół im. Ziemi
Lubelskiej w Niemcach odbyły się II Gminne
Prezentacje Teatralne „Niemce 2016” pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Niemce
Krzysztofa Urbasia. Zaprezentowano 8 przedstawień ze szkół podstawowych z terenu gminy
Niemce.
Jury, w składzie Grzegorz Niećko - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach, Irena Aftykainstruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach
oraz Stanisław Zgierski - polonista, wyłoniło dwóch
laureatów oraz przyznało dwa wyróżnienia:
Laureaci:
- grupa Raz-dwa-trzy-My z Zespołu Placówek
Oświatowych w Ciecierzynie za sztukę „Pięć dni
w tygodniu”(opiekun Grażyna Wojtowicz, Katarzyna Wieczorek)
- grupa Amapki z Zespołu Szkół w Krasieninie za
spektakl „Nikt z nas nie jest doskonały” (opiekun
Izabela Sałuch)
Wyróżnienia:
- grupa Wesołe Dzieciaki (kl. 5b) z Zespołu

Szkół w Niemcach za przedstawienie „Legenda
o Czarciej Łapie” (opiekun Mariola Sidor)
- Kółko Teatralne ze Szkoły Podstawowej
w Nasutowie za spektakl pt. „Czerwony Kapturek
szuka” (opiekun Lidia Szuberska, Grażyna Gliwka)
Wszystkie zespoły otrzymały podziękowania,
natomiast laureaci dyplomy oraz drobne nagrody.
Występujący mali artyści w trakcie przerwy mogli
skorzystać ze słodkiego poczęstunku. Laureatom
gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za bardzo wysoki poziom przedstawień
i wspaniałą zabawę.
Fundatorami nagród oraz poczęstunku byli:
Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Prezes
Zarządu Banku Spółdzielczego w Niemcach
Zdzisław Siwek, Gminna Spółdzielnia Rolniczo
– Handlowa w Niemcach oraz Rada Rodziców
Zespołu Szkół w Niemcach. Dziękujemy także
Dyrekcji Zespołu Szkół w Niemcach za wsparcie i
pomoc w organizacji.
Organizatorki: Barbara Roziewicz,
Mariola Sidor

XI Międzyszkolny
Konkurs Recytatorski
Poezji Religijnej
26 kwietnia młodzież z gimnazjów w Krasieninie,
Spiczynie i Niemcach oraz ze szkoły ponadgimnazjalnej w Niemcach spotkała się na Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej
„W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II”.
Konkurs odbył się w Zespole Szkół im. Ziemi
Lubelskiej w Niemcach, który wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Niemcach jest organizatorem
tegorocznych zmagań. Młodzi recytatorzy już po
raz jedenasty uczcili pamięć papieża Jana Pawła II.
W konkursie wzięło udział 18 recytatorów. Zgodnie z regulaminem uczestnicy prezentowali utwór
Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II oraz wybrany wiersz ks. Jerzego Szymika.
Spotkanie otworzyła pani dyrektor Barbara Józefacka, która ciepło powitała recytatorów, ich opiekunów oraz gości: panią wójt Iwonę Pulińską, panią
dyrektor GBP w Niemcach Renatę Antoszek oraz
przewodniczącego Rady Rodziców ZS w Niemcach
pana Kazimierza Nosala.
Recytacjom z uwagą przysłuchiwało się jury w
składzie: pan Stanisław Zgierski (przewodniczący),
pani Irena Aftyka oraz ks. Mariusz Szymaniak. Ju12

rorzy przyznali następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii gimnazjum:
I miejsce – Michał Kowalik (Gimnazjum nr 1
w Niemcach)
II miejsce – Kinga Jasińska (Gimnazjum nr 1
w Niemcach)
III miejsce – Paulina Adamczyk (Gimnazjum
nr 1 w Niemcach), Paulina Ćwikła
(Gimnazjum nr 1 w Niemcach)
Wyróżnienia – Julia Drzymała (Gimnazjum
nr 3 w Krasieninie), Marta Stefaniak (Gimnazjum nr 3 w Krasieninie), Mateusz Tarnas
(Gimnazjum nr 1 w Niemcach)
W kategorii szkoła ponadgimnazjalna:
I miejsce – Lidia Różyk (ZSP w Niemcach)
II miejsce – Katarzyna Domin
(ZSP w Niemcach)

Wszyscy recytatorzy otrzymali dyplomy, podziękowania oraz atrakcyjne nagrody książkowe
przygotowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Niemcach.
Gratulujemy laureatom oraz wszystkim recytatorom!
Anna Zgierska

Taka Gmina – Gazeta Lokalna Gminy Niemce

edukacja

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju BRD
22 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej w
Niemcach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowane pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Niemce.
Głównym organizatorem i pomysłodawcą Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym jest Polski
Związek Motorowy. W rywalizacji można brać udział w dwóch
kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja. Turniej w głównej
mierze ma na celu działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży szkolnej. XXXIX Finał Krajowy Turnieju odbędzie się
w dniach 06/08 czerwca 2016 r. (poniedziałek wtorek, środa)
w ZSGI – PSP w Krośnicy. Aby wziąć w nim udział drużyny
muszą przejść poprzez eliminacje gminne, powiatowe oraz
wojewódzkie.
W imprezie startowały drużyny z wszystkich szkół z terenu
gminy Niemce. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła
drużyna ze Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich w
składzie (Julia Ciuraj, Adrian Grzesiuk, Anna Jaśkowska, Łukasz
Mogielnicki). Pierwsze miejsce indywidualnie zajął Dawid Walczewski ze Szkoły Podstawowej w Nasutowie. Pierwsze miejsce
w kategorii szkół gimnazjalnych zajęła drużyna z Gimnazjum
nr 1 w Niemcach w składzie (Jakub Babiarz, Jędrzej Grzelak,
Kacper Żeleźnik), a indywidualnie zwyciężyła Julia Ochal
z Gimnazjum nr 2 w Ciecierzynie.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w eliminacjach powiatowych.
(tg.)

VI Gminny Turniej Szóstych Klas
o Puchar im. Bł. Bpa Władysława Gorala
13 maja 2016 roku w Zespole Placówek Oświatowych
w Ciecierzynie już po raz szósty odbył się Gminny Turniej Klas Szóstych o Puchar im. Bł. Bpa Władysława Gorala. Honorowy patronat nad imprezą objęli Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś i Proboszcz Parafii pw. św.
Jana Chciciela w Dysie ks. kanonik Robert Brzozowski.
Do rywalizacji przystąpiły drużyny ze wszystkich szkół
podstawowych z naszej gminy wraz z opiekunami, wspierane przez pięcioosobowe grupy kibiców. Wśród gości
obecni byli między innymi: ks. kanonik Robert Brzozowski,
dyrektor Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół Anna
Studzińska, dr hab. Cezary Taracha z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dyrektor Zespołu Szkół w Niemcach
Jerzy Wójcik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasutowie
Ewa Godlewska, wicedyrektor Zespołu Szkół w Krasieninie
Elżbieta Fim oraz Lidia Olszewska-Pietras przedstawicielka
rodziców kl. VI.
Po zaciętej walce zakończonej niewielką różnicą w punktacji, Puchar im. Bł. Bpa Władysława Gorala zdobyli ucznio-
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wie z Krasienina, przed Szkołą Podstawową w Dysie. Kolejne
miejsca plasują się następująco:
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Niemcach
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Ciecierzynie
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Nasutowie
VI miejsce – Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckie
VII miejsce – Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich
(tg.)
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Primus Inter Pares 2016 –
Pierwszy wśród równych sobie
28 kwietnia 2016 roku odbył się już IV Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy Primus Inter Pares objęty Honorowym
Patronatem przez Wójta Gminy Niemce - Pana Krzysztofa Urbasia. Do Zespołu Szkół w Krasieninie przybyło 51
uczniów z 7 szkół Gminy Niemce. O miano najlepszego rywalizowali uczniowie z klas trzecich szkół podstawowych
– 15 uczestników, z klas IV – VI szkół podstawowych – 21
uczestników oraz z klas I – III gimnazjum – 15 uczestników. Każdy z zawodników przeżywał wiele emocji, wykazując się wiedzą z wielu dziedzin. Publiczność dopingowała uczniów do rywalizacji i żywiołowo nagradzała brawami wszystkich, czekając w napięciu na efekty zmagań.
Wysiłek włożony w zdobywanie wiedzy zawsze promują
dorośli, którzy przybywają na konkurs. W bieżącej edycji mieliśmy przyjemność gościć Panią Wicewójt - Iwonę Pulińską,
Panią Dyrektor Gminnego Ośrodka Administracji Szkół - Annę
Studzińską, Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Podstawowych i
Gimnazjów naszej gminy oraz przedstawicieli Rady Rodziców
ZS w Krasieninie.
Od I edycji ideą konkursu jest docenianie ambitnych, mądrych i pracowitych uczniów. Organizatorzy dbają o to, by
dzieci i młodzież obdarować cennymi nagrodami. Laureaci
zostali uhonorowani wartościowym sprzętem elektronicznym.
Cieszyli się z nagród głównych w postaci: tabletu, telefonów
komórkowych, głośników, słuchawek czy nośników pamięci
ufundowanych przez Wójta Gminy Niemce. Dzięki ofiarności innych sponsorów mogliśmy również nagrodzić półfinalistów. W
roku 2016 do grona osób wspierających konkurs dołączył Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Sławomir Sosnowski,
który ufundował dla zwycięzców interesujące i efektowne nagrody książkowe.
Jak co roku nasi goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, za który dziękujemy niezawodnej Radzie Rodziców. O
wspaniałą atmosferę konkursu oraz o to, by każdy gość czuł
się w naszej szkole dobrze zadbały Panie Dyrektor – Elżbieta
Michalczuk i Elżbieta Fim.
Za wsparcie finansowe i ufundowanie nagród dziękujemy
też pozostałym darczyńcom, którymi są: Bank Spółdzielczy w
Niemcach, Krzysztof Rachańczyk – Auto Serwis, Tomasz Wejman – Delta, Roman Ziębowicz – Radny Gminy Niemce, Stanisław Sikora – Kowalstwo Artystyczne, Tomasz Dudek – Studio
Reklamy i Sitodruku.
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu!
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Lista Laureatów:
Kategoria Klas III Szkół Podstawowych
I miejsce – Dominik Muzyka – Zespół Szkół w Krasieninie
II miejsce – Jerzy Gizicki –Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
III miejsce – Katarzyna Krocz – Zespół Placówek Oświatowych w Dysie
Kategoria Klas IV – VI Szkół Podstawowych
I miejsce – Antoni Joński – Zespół Szkół w Krasieninie
II miejsce – Marcin Barczak –Szkoła Podstawowa
w Nasutowie
III miejsce – Patryk Wójtowicz - Zespół Placówek
Oświatowych w Ciecierzynie
Kategoria Klas I – III Gimnazjum
I miejsce – Weronika Jamróz – Zespół Placówek
Oświatowych w Ciecierzynie
II miejsce – Andrzej Błaszczyk – Zespół Placówek
Oświatowych w Ciecierzynie
III miejsce – Aleksandra Wójtowicz – Zespół Szkół
w Niemcach
Gratulujemy!!!
Beata Preidl
Katarzyna Pietrzak

Taka Gmina – Gazeta Lokalna Gminy Niemce

SPOŁECZEŃSTWO

KGW Niemce - 55 lat...
Tyle wspomnień...
Szkolenia, kursy kroju i szycia, gotowania, pieczenia, szydełkowania, wycieczki, zabawy – Koło Gospodyń Wiejskich w
Niemcach wspomina 55 lat swojej działalności.
Inicjatorką powstania koła KGW w Niemcach i jego pierwszą przewodniczącą była Antonina Kłos. Po niej obowiązki przewodniczącej
przejęła Maria Kowalik, a następnie Stefania Czyżyk, Stefania Kowalik, Czesława Kuchciak i Zofia Lis. Na początku funkcjonowania Koła
przewodniczące zmieniały się często. Kiedy wybór padł na Genowefę Włodarczyk - została na stałe. Swoją funkcję pełni nieprzerwanie
od 35 lat. Tyle lat, tyle wspomnień...
Polskę zjeździły wzdłuż i wszerz – organizacja wycieczek była
ważną częścią działalności Koła. Podobnie jak szkolenia rolnicze,
kursy: kroju i szycia, gotowania, pieczenia czy szydełkowania... W
czasach, kiedy wiedza była trudno osiągalna (nie było Internetu!)

udział w takich szkoleniach był na wagę złota! Współpracowano,
bardzo intensywnie, z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w organizacji tych szkoleń. Były też zabawy w tzw. „Ludowcu”
(budynek obok Urzędu Gminy, w którym mieści się obecnie sklep
GS i fryzjer), z orkiestrą, przy sali wypełnionej po brzegi. Lata sześćdziesiąte, siedemdziesiąte... Piękne wspomnienia, tyle lat...
W późniejszych latach dalej organizowano różnorodne kursy
oraz podejmowano ciekawe inicjatywy kulturalne. Przy realizacji
tych ostatnich szczególnie owocna okazała się współpraca z kołem
z Brzostówki i Krzczonowa. Dzięki niej mieszkańcy Niemiec mieli
okazję obejrzeć widowisko obrzędowe „Wesele krzczonowskie” oraz
występ kabaretu „Brzostowiacy”.
Przez wszystkie lata swojej działalności KGW Niemce bardzo
aktywnie włączało się w życie swojej społeczności lokalnej, będąc
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jego integralną i bardzo ważną częścią. Stojąc na straży tradycji
i w poszanowaniu dla kultury przodków, rokrocznie gospodynie
z KGW Niemce reprezentują swoją miejscowość na Dożynkach
Gminy Niemce i co roku niosą dożynkowy wieniec.
Drogim Jubilatkom składamy najserdeczniejsze życzenia dużo
zdrowia oraz siły i zapału do pracy na następne lata.
(tg.)

Jubileusz 55-lecia
działalności Koła Gospodyń
Wiejskich w Niemcach
21 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Niemcach miała miejsce wyjątkowa
uroczystość. Tego dnia panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Niemcach obchodziły jubileusz
55-lecia swojej działalności.
Z tej okazji w Gminnym Ośrodku Kultury zgromadziło się wielu znamienitych gości, wśród których
znalazły się także władze naszej gminy w osobach
Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia, Przewodniczącego Rady Gminy Niemce Sławomira Mroczka
oraz Zastępcy Wójta Iwony Pulińskiej.
Wszystkich zgromadzonych powitała wieloletnia
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Niemcach pani Genowefa Włodarczyk, na której ręce za-

proszeni goście złożyli gratulacje, kwiaty i prezenty.
Przy tak pięknym jubileuszu nie mogło również
zabraknąć toastu z odśpiewaniem tradycyjnego
„100 lat ...”
W części artystycznej czwartkowego spotkania
na scenie zaprezentowała się grupa „Biedronki”
z Przedszkola w Niemcach. Dzieci podbiły serca publiczności wspaniałymi strojami, piosenkami i tańcami. Po przedszkolakach ze specjalnym koncertem
przygotowanym na tę szczególną okazję wystąpił
Chór Męski„Bas Canto”, któremu towarzyszyli młodzi
recytatorzy z Zespołu Szkół w Niemcach.
Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Niemcach
życzymy kolejnych tak wspaniałych jubileuszy.

ECZK

WE MIAST

FUTBOLO

’roll
raky - folk’n
20.00 Hoy
usic 2016”
M
e
th
– ”Must be
ru

zda Wieczo
21.30 Gwiaół „B-QLL”
zesp

Atrakcje towarzyszące: Wesołe miasteczko, gastronomia, stoiska wystawiennicze
Sponsorzy:

Bank Spółdzielczy
w Niemcach
Spółdzielnia Usług Rolniczych
Elizówka 42
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Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa
„Samopomoc Chłopska” w Niemcach

PPHU Krzysztof Smolarz
Ciecierzyn
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55-lecie

KGW

w Niemcach

