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Wszystkich naszych mieszkańców 
oraz sympatyków Szkoły Podstawowej 
w Nasutowie serdecznie zapraszamy do 
zarejestrowania się na stronie NIVEA.PL i 
głosowania w akcji „Podwórko Talentów 
Nivea” na szkołę w Nasutowie.

Po ogromnych sukcesach akcji Po-
dwórka NIVEA w poprzednich latach, w 
tym roku po raz kolejny firma pragnie 

Szkoła Podstawowa 
w Nasutowie prosi o głosy!

rozwijać talenty dzieci oraz zachęcać je do 
ruchu i integracji. Właśnie dlatego zarówno 
w dużych miastach, jak i mniejszych miej-
scowościach, NIVEA wybuduje kolejne 20 
Podwórek Talentów NIVEA, łącząc w niepo-
wtarzalny sposób zabawę z nauką.

W 2015 roku Szkoła Podstawowa w Krasie-
ninie brała udział w programie „Podwórko 
NIVEA”. Wtedy niestety nie udało się zebrać 

odpowiedniej liczby głosów. Może tym ra-
zem uda nam się wspólnie wygrać Podwór-
ko dla szkoły w Nasutowie.

Żeby oddać głos należy zarejestrować 
się podając swój adres e-mail, następnie 
potwierdzić link aktywacyjny znajdujący 
się na skrzynce e-mail i głosować. TO NIC 
TRUDNEGO !!!  Dziennie można oddać tylko 
jeden głos  dlatego też prosimy o wsparcie.

Poniżej zamieszczamy link  
do strony z głosowaniem:

https://podworko.nivea.pl/glosuj 

BARDZOOO prosimy o wsparcie :)

ogłoszenie

PRACA DODATKOWA OPIEKA NAD DZIECKIEM
Zatrudnię Panią do opieki nad rocznym 
dzieckiem w godzinach popołudniowych  
od 15:00 do 18:00 trzy razy w tygodniu. 
Wymagania: doświadczenie, odpowiedzial-
ność, zaangażowanie, pozytywne nastawie-
nie do dzieci. 
Wynagrodzenie:  stawka godzinowa. 
Numer kontaktowy: 503 858 637 
Miejsce pracy: Wólka Krasienińska
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INWESTYCJE

nr 02/131/2018

Modernizacja boisk sportowych

Gmina Niemce laureatem 
konkursu Kuriera  

Lubelskiego „Gmina na 6”

Najnowsze inwestycje  
w Gminie Niemce

Dzięki uruchomionym środkom pienięż-
nym z  różnych programów unijnych, za-
kres tegorocznych inwestycji zapowiada 
się imponująco.

Od 26 marca br. nasi mieszkańcy podpisują 
umowy dotyczące montażu instalacji solarnych 
na budynkach mieszkalnych, które są dofinan-
sowane z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego w  85% od kwoty 
netto. Całość przedsięwzięcia opiewa na blisko 
9,2 mln zł. 

Ukończona jest już modernizacja kompleksu 
boisk sportowych przy ul. Różanej w Niemcach, 
z  których korzysta między innymi GKS Niemce. 
W  ramach inwestycji o  wartości blisko 0,5 mln 
zł zakupiono nowe kontenery dla drużyn piłkar-
skich oraz sędziów, które usytuowano na placu 
utwardzonym kostką brukową. Wykonano do 
nich przyłącze elektryczne i wodno-kanalizacyj-
ne. Wewnątrz kontenery wyposażono w  nowe 
instalacje sanitarne i  elektryczne oraz zakupio-
no szafki dla piłkarzy. Dojazd na teren boiska  
został utwardzony.

Również w  miejscowości Niemce rozpoczęła 
się rewitalizacja budynku użyteczności publicznej 
przy ul. Parkowej. W ubiegłym tygodniu wyko-
nano rozbiórkę dawnej stołówki pracowniczej, 
w  miejsce której ma powstać Gminne Centrum 
Szkoleniowe z  salą widowiskową na około 300 
osób. Na taki budynek, w którym będzie można 

24 maja 2018 r. Wójt Gminy Niemce Krzysztof 
Urbaś odebrał z rąk Wicemarszałka Wojewódz-
twa Lubelskiego Grzegorza Kapusty i Redaktor 
Naczelnej Kuriera Lubelskiego Sylwii Szewc-
-Koryszko wyróżnienie i nagrodę główną w 
konkursie „Gmina na 6” w kategorii: Gmina 
przyjazna mieszkańcom.

Celem konkursu organizowanego przez redak-
cję w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Lubelskiego było wyłonienie i wy-
różnienie najlepszych gmin na Lubelszczyźnie – 
najbardziej przyjaznych mieszkańcom, turystom, 

inwestorom oraz środowisku. Kapituła złożona z 
ekspertów, przedstawicieli urzędu marszałkow-
skiego, organizacji otoczenia biznesu i mediów 
przyznała w czterech kategoriach w sumie 6 na-
gród głównych. Wśród najlepszych znalazła się 
także Gmina Niemce.

Podczas czwartkowej, uroczystej gali, która 
odbyła się w Dworze Anna w Jakubowicach Ko-
nińskich Kolonii, statuetkę z tytułem „Gmina na 6” 
w kategorii  Gmina przyjazna mieszkańcom  oraz 
voucher na kampanię promocyjną gminy w me-
diach, Wójt Krzysztof Urbaś odebrał osobiście.

Przebudowa drogi powiatowej 1546L

Przebudowa drogi powiatowej nr 2216L

Rewitalizacja budynku w Parku

zorganizować między innymi wiele wspaniałych 
wydarzeń kulturalnych, nasza gmina czekała od 
lat. Centrum, o powierzchni użytkowej 664,68 m2 
ma kosztować ok. 4 mln zł z  czego 92% kwoty 
otrzymamy w  sumie z  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego i budże-
tu państwa.

W  ramach projektu Mobilny LOF rozpoczęto 
budowę ponad 4 kilometrowej drogi rowero-
wej z  chodnikiem z  Nasutowa do Pólka w  ciągu 
drogi powiatowej nr 1546L. Wartość inwestycji  
to ok. 1,7 mln zł z czego 85% otrzymamy z RPO WL.

W trakcie realizacji jest także przebudowa drogi 
powiatowej nr 2216L z  Elizówki do Dysa. Około  
3 kilometrowy odcinek drogi zostanie poszerzo-
ny do zasadniczej szerokości 6 m, a w jego ciągu 
zostanie wykonany chodnik ze ścieżką rowerową 
i  energooszczędnym oświetleniem. Wartość in-
westycji to ok. 3,4 mln zł. Tutaj również otrzymamy 
85% dofinansowania z RPO WL.
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WYDARZENIA

20 maja 2018 r. na płycie boiska w Krasieninie Kolonii odbyły 
się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze zorganizowane przez 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Niemcach. W zmaganiach 
wzięło udział 17 drużyn z gminy Niemce i Wólka. Naszą gminę 
reprezentowało osiem drużyn męskich, trzy żeńskie oraz dwie 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

Rywalizację rozpoczęła sztafeta pożarnicza 7x50, w której naj-
lepszy czas  w grupie A uzyskała  jednostka OSP Krasienin,  zaś  
w grupie C druhny z OSP Kawka. Jednak różnice punktowe 
między drużynami były niewielkie co gwarantowało emocje  
w kolejnej konkurencji.

Następnie strażacy ochotnicy przystąpili do   najtrudniejszej 
części zmagań - ćwiczenia bojowego,   podczas którego ośmio-
osobowe drużyny musiały zbudować jak najszybciej linię ssawną,  
linię główną oraz dwie linie gaśnicze,  a następnie obrócić tarcze 
i przewrócić pachołki przy pomocy strumienia wody. W tej kon-
kurencji   najlepszy wynik uzyskali druhowie z OSP Kawka oraz 
druhny z OSP Majdan Krasieniński.

Po bardzo emocjonującej i wyrównanej rywalizacji najlepszą 
jednostką w grupie A została Ochotnicza Straż Pożarna z Kawki, 
zaś w grupie C Ochotnicza Straż Pożarna z Majdanu Krasieniń-
skiego. Uznanie należy się również dziewczęcej i chłopięcej MDP 

Gminne zawody OSP w Krasieninie Kolonii

z Krasienina, za udział w zawodach. W gminie Wólka zwyciężyli 
druhowie ze Świdnika Dużego.   Nad poprawnością przeprowa-
dzonych zawodów czuwała komisja sędziowska złożona ze stra-
żaków z Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie pod przewodnic-
twem mł. bryg. Dariusza Pietrasa.  Wręczenia nagród uczestnikom 
zawodów dokonał Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś oraz  
Komendant Gminny Dariusz Paradziński. 

Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy Wszystkim za udział 
oraz sprawne i bezpieczne przeprowadzenie zawodów.
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SPOŁECZEŃSTWO

nr 02/131/2018

Kolejna jednostka OSP z naszej gminy może się pochwa-
lić nowoczesnym wozem strażackim. 6 maja br. odbyło 
się uroczyste przekazanie strażakom z  Jakubowic Koniń-
skich Kolonii nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.  
Zastąpi on wysłużonego, prawie 40-letniego Stara.

W nawiązaniu do zawołania wszystkich strażaków, widnieją-
cego na sztandarach - „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – 
uroczystość rozpoczęła się  mszą świętą w kościele parafialnym 
w  Jakubowicach Konińskich, celebrowaną przez proboszcza  
ks. kanonika Janusza Latocha.

Rangę tego wydarzenia podkreśliła obecność znamienitych 
gości, wśród których byli między innymi: Wojewoda Lubelski 
Przemysław Czarnek, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP  
st. bryg. Grzegorz Alinowski, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami i Skarbu Państwa w Urzędzie Wojewódzkim Artur 
Jaśkowski, Członek Zarządu Powiatu Lubelskiego Dariusz Gajo, 
Komendant Miejski PSP w Lublinie mł. bryg. Marek Fiutka, Wójt 
Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Zastępca Wójta Iwona Pulińska, 
ks. prof. dr hab. Jerzy Misiurek, ks. dr hab. Jarosław Popławski, 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP Marek Pożak, przedsta-
wiciele Rady Gminy Niemce w  osobach Wiceprzewodniczącej 
Beaty Zgierskiej, Grażyny Gliwki, Henryka Ziębowicza, Józefa  
Wysokińskiego i  Marka Podstawki oraz Sołtys Jakubowic Ko-

OSP Jakubowice Konińskie Kolonia  
ma nowy wóz strażacki

nińskich Krystyna Pulińska. Nie zabrakło również delegacji ze 
wszystkich gminnych jednostek OSP. O  oprawę artystyczną 
święta zadbała Gminna Orkiestra Dęta przy Szkole Podstawowej 
w Niemcach.

Tuż po liturgii, na placu kościelnym odbyła się część oficjalna 
z apelem, podczas której druhowie z  jednostki OSP Jakubowice 
Konińskie Kolonia odebrali z rąk Wojewody Lubelskiego Przemy-
sława Czarnka oraz Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego 
PSP Grzegorza Alinowskiego, kluczyki i dowód rejestracyjny no-
wego wozu. Po ceremonii głos zabrali zaproszeni goście.

Auto kosztowało ponad 780 tysięcy złotych i  zostało zaku-
pione przy udziale dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Komendy Głównej PSP. Po-
zostałe środki to wkład Gminy Niemce, darowizny Nadleśnictw 
w Świdniku, Puławach, Lubartowie oraz środki własne OSP w Ja-
kubowicach Konińskich Kolonii.

Niedzielna uroczystość była również okazją do uhonorowania   
ks. kanonika Janusza Latocha, proboszcza parafii pw. św. Fausty-
ny w Jakubowicach Konińskich. Wojewoda wręczył zasłużonemu 
dla społeczności duchownemu dyplom uznania wojewody lubel-
skiego z medalem.

Po odebraniu samochodu przez strażaków, wszyscy obecni 
podczas wydarzenia przemaszerowali ul. Lubelską, odprowadza-
jąc nowy nabytek do remizy.

Jak podkreślił Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, wymiana 
sprzętu w Jakubowicach przyniesie wymierne korzyści dla całej 
Gminy Niemce.
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SPORT

III Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne  
w Pszczelej Woli  

„Zdrowo bo Sportowo”

UKS DYS pierwszym finalistą 
Mundialu z Marszałkiem!

Nasze 
dziewczęta  
podbijają 
Zamość!

9 kwietnia 2018 r. najstarsza grupa UKS DYS 
rocznik 2003-2005 reprezentowała Gminę 
Niemce w „Turnieju na 100-lecie niepodległo-
ści - Mundial z Marszałkiem” w kategorii A (13-
15 lat) i wygrała eliminacje w swojej strefie!

Rozgrywki strefy III odbywały się w Piaskach 
w systemie każdy z każdym. W grupie młodzie-
żowej UKS Dys wygrał trzy spotkania po 1:0  
z SP 7 Świdnik, Czarnymi Pliszczyn oraz Pia-
skovią i jedno 2:0 z drużyną Służby Liturgicznej 
Ołtarza z parafii Świętej Rodziny z Chełma. 

Gratulacje dla całej drużyny w składzie:
1. Choinacki Jarosław
2. Juszczyszyn Dominik
3. Kuliński Wiktor
4. Mogielnicki Łukasz – kapitan
5. Mrozek Konrad

Na hali OSIR w Zamościu w dn. 10-13 maja 
odbyły się Mistrzostwa Polski LZS w podno-
szeniu ciężarów do lat 17. Nasz Klub GULKS 
Niemce w kategorii wagowej 58 kg repre-
zentowały Patrycja Powroźnik i Karolina 
Targońska.

Patrycja uzyskując wynik w dwuboju 130 kg 
wywalczyła medal srebrny a Karolina z wynikiem 

20 maja na obiektach sportowych Zespołu 
Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycz-
nego w Pszczelej Woli odbyły się III Powiatowe 
Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne pod hasłem: 
„ZDROWO BO SPORTOWO” zorganizowane 
przez Powiat Lubelski oraz Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy.

Uroczystego otwarcia Spartakiady dokonał Pan Pa-
weł Pikula – Starosta Lubelski, który bardzo serdecz-
nie powitał wszystkich zawodników oraz przybyłych 
gości. W  rozgrywkach, którym towarzyszyła piękna 
słoneczna pogoda wzięło udział ponad 280 zawodni-
ków, z 9 gmin powiatu lubelskiego: Bełżyce, Bychawa, 
Jastków, Wojciechów, Strzyżewice, Krzczonów, Ja-
błonna, Niedrzwica Duża, Niemce oraz reprezentanci 
Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Gminę Niemce reprezentowała grupa 21 za-
wodników – dzieci i  młodzież wraz z  nauczy-

cielami w-f z  Zespołu Placówek Oświatowych  
w Ciecierzynie (nauczyciel - Jacek Dmowski), Szkoły 
Podstawowej w  Niemcach (nauczyciel – Bartosz 
Jesień) oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w  Niemcach (nauczyciel – Ryszard Sosnowski).    
Naszym sportowcom dopingowały obecne podczas 
rozgrywek dyrektor ZSP w  Niemcach – Elżbieta 
Rudnicka oraz dyrektor GOASz w Niemcach – Anna 
Studzińska. Uczestnicy brali udział we wszystkich 
indywidualnych konkurencjach lekkoatletycznych 
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
i  szkół ponadgimnazjalnych, sztafecie szwedzkiej 
- szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych oraz 
w rozgrywkach triobasket dla dziewcząt i chłopców 
w  wieku 14-16 lat. Podczas rywalizacji nasi spor-
towcy wykazali się nie tylko dużymi umiejętno-
ściami  ale także niezłomną wolą walki zdobywając  
9 medali, w tym: 4 złote, 3 srebrne i 2 brązowe.

6. Osiński Rafał
7. Piskorski Szymon
8. Pukaluk Michał
9. Rojek Karol
10. Saletnik Daniel – bramkarz
11. Soja Jakub
12. Supryn Krzysztof
oraz trenera Marka Wrony
Teraz czekają zawodników rozgrywki finałowe 

naszego województwa, gdzie spotkają się już 
tylko cztery najlepsze drużyny województwa 
lubelskiego.

Nagrodą dla zwycięzcy turnieju jest wyjazd 
dla zawodników, rodziców/opiekunów i trenera 
na Mundial 2018 – mecz Polska-Japonia.

Serdecznie gratulujemy naszym młodym 
sportowcom i życzymy dalszych sukcesów.

SZKOŁA PODSTAWOWA
• bieg na 60 m dziewcząt: II miejsce - Oliwia Kotowska – ZPO w Ciecierzynie
GIMNAZJUM
• bieg na 100 m dziewcząt: III miejsce – Marta Pakaluk – ZPO w Ciecierzynie
• skok w dal dziewcząt: II miejsce  - Bożena Kłos – ZPO w Ciecierzynie
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
• bieg na 400 m dziewcząt : I miejsce   Natalia Wypart – ZSP w  Niemcach
• bieg na 400 m chłopców: III miejsce Sylwester Bordzoł - ZSP w  Niemcach
•  skok w dal dziewcząt: I miejsce  - Aleksandra  Studzińska - absolwentka ZPO w Ciecierzynie/ZS nr 5 

w Lublinie
• skok w dal chłopców: I miejsce  - Kamil Prażmo - ZSP w  Niemcach
•  sztafeta szwedzka dziewcząt:  I  miejsce - Kamila Baran, Karolina Targońska, Natalia Wypart, Ola  

Walasek -  ZSP w Niemcach
•  sztafeta szwedzka chłopców:  II miejsce Damian Piesta, Sylwester Bordzoł, Filip Fus, Kamil Prażmo   

- ZSP w Niemcach.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale oraz 
nagrody. Wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za udział i  godne reprezentowanie gminy oraz 
serdecznie gratulujemy nagrodzonym życząc ko-
lejnych sukcesów!!!

83 kg zajęła miejsce tuż za podium – czwarte. Natalka  
Wypart startując w kategorii 63 kg zajęła miejsce pią-
te. Ich kolega klubowy z SP w Niemcach Adam Urban 
w kategorii wagowej do 94 kg zajął miejsce 8.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
Ryszard Sosnowski
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VIII Gminny Turniej Klas Szóstych  
o Puchar im. bł. bpa Władysława Gorala

18 maja 2018 r. już po raz ósmy w Szkole Pod-
stawowej w  Ciecierzynie odbył się turniej in-
terdyscyplinarny pod honorowym patronatem 
Wójta Gminy Niemce – Krzysztofa Urbasia oraz 
Proboszcza Parafii w  Dysie – Ks. Kan. Roberta 
Brzozowskiego.

Turniej odbywa się od roku 2009 i  skierowany   
jest do uczniów klas VI z Krasienina, Dysa, Jakubo-
wic Konińskich, Rudki Kozłowieckiej, Nasutowa, 
Niemiec i Ciecierzyna. W rywalizacji uczestniczyło 
70 osób: pięcioosobowe drużyny uczniów i kibice.

Wyniki ósmej edycji Turnieju:
I miejsce –  drużyna ze Szkoły Podstawowej 

w Niemcach
II miejsce –  drużyna ze Szkoły Podstawowej 

w Jakubowicach Konińskich
III miejsce –  drużyna ze Szkoły Podstawowej 

w Krasieninie
IV miejsce –  drużyna ze Szkoły Podstawowej 

w Ciecierzynie
V miejsce  –  drużyna ze Szkoły Podstawowej 

w Nasutowie
VI miejsce –  drużyna ze Szkoły Podstawowej 

w Rudce Kozłowieckiej

również kibice, którzy mogą zdobywać dodat-
kowe punkty dla swoich drużyn za ciekawe do-
pingowanie swoich kolegów oraz za wykonanie 
plakatu związanego z patronem szkoły.

Podczas takich spotkań uczniowie, poprzez 
zabawę, uczą się współdziałania  w grupie, umie-
jętności podejmowania decyzji, kreatywności 
i odpowiedzialności. Poznają swoich rówieśników 
z innych szkół naszej gminy, co na pewno będzie 
procentować w przyszłości, gdy staną się dorosły-
mi członkami naszej gminy.

Organizatorzy składają serdeczne podzięko-
wania wszystkim osobom zaangażowanym 
w  organizację i  przeprowadzenie Turnieju oraz 
sponsorom, a w szczególności:

Księdzu Robertowi Brzozowskiemu,
Wójtowi Gminy Niemce Krzysztofowi Urbasiowi
Dyrektor Gminnego Ośrodka Administracji 

Szkół Annie Studzińskiej
Podziękowania należą się również Rodzicom 

klasy szóstej z  Ciecierzyna za przygotowanie 
wspaniałych ciast, owoców i kanapek dla uczest-
ników.

Zapraszamy za rok.

Wycieczka do Sachsenhausen - w hołdzie bł. bp. Władysławowi Goralowi
W dniach 29.04. – 02.05.2018 r. Młodzież, Dyrek-
cja i Nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych 
w Ciecierzynie udali się na wycieczkę do Sachsen-
hausen, Berlina i Poczdamu, którym towarzyszyli 
przedstawiciele organu prowadzącego w  oso-
bach Krzysztofa Urbasia – Wójta Gminy Niemce, 
Anny Studzińskiej – Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Administracyjnego Szkół w  Niemcach oraz Gra-
żyny Gliwki – Radnej Gminy Niemce - Przewod-
niczącej Komisja Oświaty i  Kultury, a  także ks. 
kanonik Robert Brzozowski – proboszcz Parafii 
p.w. św. Jana Chrzciciela w Dysie.

Podróż miała charakter edukacyjny i krajoznawczy. 
Nadrzędnym celem wycieczki było pielęgnowanie 
pamięci ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego 
i zagłady Sachsenhausen m.in. oddanie hołdu ku czci 
Patrona SP w Ciecierzynie -  bł. Biskupa Władysława 
Gorala ur. w Stoczku (Gmina Niemce) oraz wszystkich 
ofiar Holokaustu.

Oprócz poznawania miejsc pamięci analizowania 
prawdy historycznej uczestnicy mieli możliwość  od-
krywania uroków: Berlina, Poczdamu, Oranienburga. 
W  drodze zatrzymaliśmy się na chwilę w  Poznaniu, 

gdzie mogliśmy podziwiać uroczą, pięknie odnowio-
ną  starówkę.

Zwiedzając Berlin widzieliśmy dawny posterunek 
wojskowy byłego przejścia granicznego pomiędzy 
wschodnią i zachodnią częścią Berlina oraz fragmenty 
muru berlińskiego, Bramę Brandenburską, Reichtag, 
Podziwialiśmy Plac Poczdamski i najnowocześniejszy 
dworzec kolejowy w Europie. Spacerując po Alexan-
derplatz   zobaczyliśmy Wieżę TV, Kościół Mariacki, 
Fontannę Neptuna. Na trasie zwiedzania znalazły się 
także Aqua Dom (największe cylindryczne akwa-
rium świata) - Wyspa Muzeów i  Katedra Berlińska. 
W Poczdamie podziwialiśmy znajdujący się na liście 
światowego dziedzictwa UNESCO Rokokowy pałac 
Hohenzollernów, spacerowaliśmy po ogrodach Sans-
souci i zachwycaliśmy się malowniczymi budynkami 
w Dzielnicy Holenderskiej.

Dla uczczenia pamięci błogosławionego męczennika 
biskupa Władysława Gorala, w dniu 1 maja - dokładnie 
w  120 rocznicę urodzin – udaliśmy się do Muzeum 
w Sachsenhausen (Brandenburgii, w granicach miasta 
Oranienburg), gdzie w latach 1936  - 1945 mieścił się 
niemiecki obóz koncentracyjny, w którym zginął śmier-

cią męczeńską Błogosławiony biskup Władysław Goral. 
Zmarł prawdopodobnie wiosną 1945 r. (dokładna data 
jego śmierci nie jest znana) – gdzie przebywał od jesieni 
1939 roku, dokąd trafił po aresztowaniu wraz z bisku-
pem lubelskim Marianem L. Fulmanem oraz  innymi 
osobami i pobycie na Zamku Lubelskim.

Przez obóz Sachsenhausen przewinęło się około 
200 tysięcy osób, które wykorzystywane były do 
ciężkiej, niewolniczej pracy. Byli to obywatele wielu 
narodowości, w  tym Polacy. Dziesiątki tysięcy ludzi 
umierało tutaj z  głodu i  wycieńczenia oraz wskutek 
nietypowych eksperymentów medycznych. Przez 
Zellenbau przeszli również tak niezwykli ludzie jak 
gen. Stefan Rowecki „Grot” – dowódca Armii Krajowej 
czy luterański biskup z Lublina Juliusz Bursche, zamor-
dowany za wierność Chrystusowi i polskiej ojczyźnie.

Wejście do obozu otwierała brama, na której wid-
nieje dobrze nam Polakom znany napis „Arbeit macht 
frei”, czyli „Praca czyni wolnym”. Przemierzając teren 
obozu, widzieliśmy zachowane i  zrekonstruowane 
strefy obozowe, takie jak barak mieszkalny, szpital 
z prosektorium i kostnicą, budynek pojedynczych cel, 
w  którym za pomocą tortur przesłuchiwano więź-

niów, muzeum, pralnię, kuchnię oraz monument 
upamiętniający wszystkie ofiary Sachsenhausen.

W miejscu gdzie zachowały się jedynie resztki po-
sadzki celi nr 11 byłego bunkra, w którym przez około 
5 lat przebywał Biskup złożyliśmy wieniec i zapalili-
śmy znicze. W warunkach polowych uczestniczyliśmy 
w Mszy Świętej  ku czci Męczennika – posługę odpra-
wił ks. kanonik Robert Brzozowski – proboszcz Parafii 
p.w. św. Jana Chrzciciela w Dysie.

Wycieczka była niezwykłą lekcją historii, któ-
ra wspaniale wpisuje się w  tegoroczne obchody 
100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Wiedza o  zbrodniach nazizmu zdobywana podczas 
konfrontacji z autentycznymi dokumentami i pomni-
kami przeszłości, połączyła w  sobie poznawanie hi-
storii z autorefleksją emocjonalną, która z pewnością 
wszystkim uczestnikom projektu na długo pozostanie 
w pamięci. 

VII miejsce –  drużyna ze Szkoły Podstawowej 
w Dysie

Zmaganiom przyglądali się Wychowawcy oraz   
Rodzice klas szóstych.

Wśród gości turniej zaszczycili między innymi 
proboszcz parafii Dys ks. kan. Robert Brzozowski, 
Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, dyrektorzy 
szkół oraz sponsorzy.

Głównym założeniem turnieju jest pokazanie 
młodym ludziom, jak aktywnie i  twórczo moż-
na spędzać wolny czas, rywalizować w  zdrowej 
i  honorowej atmosferze oraz jak poprzez zabawę 
można rozwijać swoje zainteresowania czy wiedzę.

Ważnym punktem jest zapoznanie zebranych 
z  sylwetką, życiem, ideałami i  wyznawanymi 
wartościami patrona szkoły –   bł. bpa Włady-
sława Gorala. Organizatorzy wskazują autorytet, 
który można naśladować. Odbywa się to w formie 
zadań wykonywanych przez rywalizujące drużyny 
i kibiców.

Turniej składa się z  11 konkurencji, wśród 
których są zadania integracyjne, sportowe, kon-
kurencje powiązane z  wiedzą zdobytą w  szkole 
oraz   zadania logiczne. W  zabawie biorą udział 

7



Taka Gmina – Gazeta Lokalna Gminy niemce  

EDUKACJA

Jubileusz Stulecia Szkoły Podstawowej  
Historia Szkoły Podstawowej im. J. Lelewela w Jakubowicach 
Konińskich jest długa, bogata, skomplikowana, czasami drama-
tyczna, a zawsze wyjątkowo ściśle związana z dziejami naszej 
ojczyzny. Razem z nią dzieliła dole i niedole, a także polityczne 
zawirowania i huśtawki. Na pożółkłych kartkach kroniki prowa-
dzonej anonimową, ale skrupulatną ręką nauczycieli odczytać 
można jej dzieje. Anonimowy historyk stwierdza, że szkoła za-
łożona w 1917 roku mieściła się na początku w budynku wyna-
jętym u prywatnego właściciela i była placówką jednoklasową o 
czterech oddziałach.

Obchody stulecia zostały rozłożone na wiele miesięcy, a kulminacyj-
nym punktem stała się impreza jubileuszowa, która odbyła się w piątek 
25 maja z udziałem wielu znakomitych gości, wśród których znaleźli 
się między innymi:
•  Poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Krzysztof Hetman,
•  Wojewoda Lubelski, pan Przemysław Czarnek,
•  Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa 

w Urzędzie Wojewódzkim, pan Artur Jaśkowski,
•  Dyrektor Biura Energii przy Urzędzie Marszałkowskim, pan Henryk 

Smolarz,
•  Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Staro-

stwa Powiatowego, pani Beata Janiszewska – Brudzisz,
•  Wicekurator Oświaty w Lublinie, pan Eugeniusz Pelak,
•  Wójt Gminy Niemce, pan Krzysztof Urbaś,
•  Zastępca Wójta Gminy Niemce, pani Iwona Pulińska,
•  Przewodniczący Rady Gminy Niemce, pan Sławomir Mroczek,
•  Wiceprzewodniczący Rady, pp. Roman Wysocki oraz Beata Zgierska,
•  Radni Gminy Niemce, pp. Józef Wysokiński – absolwent szkoły, Ma-

rek Podstawka – absolwent szkoły, Henryk Ziębowicz, Anna Berej, 
Grażyna Gliwka, Ewa Pitura, Wiesław Kasperek, Władysław Masz-
kowski, Piotr Pankowski, Kamil Rarak, Roman Ziębowicz,

•  Dyrektor Gminnego Ośrodka Adm. Szkół w Niemcach, pani Anna 
Studzińska,

•  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie, pan Miro-
sław Studniewski,

•  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie, pani Jolanta 
Sołtys,

•  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej, pani Barbara 
Jaszczuk,

•  Dyrektor Przedszkola w Niemcach, pani Elżbieta Topyła,
•  Dyrektor Biblioteki Publicznej w Niemcach, pani Renata Antoszek,
•  Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie, pani 

Alina Gromaszek,
•  Wicedyrektorzy Szkoły Podstawowej w  Niemcach, pp. Barbara  

Józefacka oraz Jadwiga Łucka –Drozd,

•  Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w  Krasieninie, pani Barbara  
Kasperek,

•  Przewodnicząca Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidar-
ność Regionu Środkowowschodniego, pani Wiesława Steć,

•  Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Pra-
cowników Oświaty i Wychowania Gminy Niemce, pani Emilia Białek,

•  Ksiądz Kanonik Janusz Latoch – proboszcz parafii pod wezwaniem 
Św. Faustyny w Jakubowicach Konińskich,

•  Sołtys wsi Jakubowice Konińskie, pani Krystyna Pulińska, absol-
wentka szkoły,

•  Komendant Komisariatu Policji w Niemcach, pan Mariusz Szadurski,
•  Prezes OSP w  Jakubowicach Kon., pan Marcin Mogielnicki, absol-

went szkoły,
Emerytowani dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogicz-
ni Szkoły Podstawowej im. J. Lelewela w Jakubowicach Konińskich, 
pp. Krystyna Adamczyk, Zofia Pastwa, Halina Krasucka, Janina Królik, 
Lucyna Krasucka, Marianna Brzezina,
•  Przedstawiciele lokalnego biznesu, pp. Kaziemierz Gajek, absolwent 

szkoły, Grzegorz Dębiec, Jan Stefaniak, Eugeniusz Woźniak,
•  uczniowie wraz z rodzinami i opiekunami, grono pedagogiczne, 

licznie przybyli absolwenci szkoły, społeczeństwo Jakubowic oraz 
bliższego i dalszego regionu oraz wielu P.T. gości.
Powitania dokonała dyrektor szkoły, pani Emilia Kowalska wraz z wi-

cedyrektor, panią Jolantą Zabielską.
Po okolicznościowym przemówieniu pani dyrektor, głos zabrali go-

ście, którzy skierowali pod adresem szacownej jubilatki wiele ciepłych 
słów, gratulacji i  wyrazów szacunku. Przywieźli też piękne prezenty. 
Bez najmniejszej przesady należy stwierdzić, że stuletnia jubilatka 
została wprost obsypana pięknymi dyplomami uznania.

Następnie goście mieli okazję obejrzeć interesujący film zrealizowa-
ny przez zespół nauczycieli. Z konieczności w skrócie opowiadał on o 
dziejach jakubowickiej placówki, o zmaganiach z niełatwą rzeczywi-
stością, długim czekaniu na nowy budynek, o zmianach dokonujących 
się na wsi, które odciskały swe piętno na losach szkoły, wreszcie o 
powolnym budowaniu autorytetu szkoły w środowisku, o sukcesach 
i osiągnięciach.

Stulecie szkoły stało się okazją do podjęcia w roku szkolnym 
2017/2018 wielu inicjatyw, które były realizowane już od września. Ich 
największym sukcesem stała się konsolidacja wielu osób i środowisk, 
żywo zainteresowanych sprawami szkoły, co zaowocowało zdobyciem 
środków na wyposażenie szkoły i przygotowanie imponującego pro-
gramu artystycznego. Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców przy 
wsparciu miejscowej parafii i księdza kanonika Janusza Latocha zor-
ganizowały kiermasze, które dzięki ofiarności mieszkańców Jakubowic 
Konińskich pozwoliły zgromadzić całkiem spore fundusze. Nieustannie 

trwało poszukiwanie i pozyskiwanie sponsorów, uaktywnianie dzia-
łań lokalnego biznesu na rzecz szkoły i jej uczniów. Obydwa sołectwa 
przychylnie odpowiedziały na potrzeby szkoły, przeznaczając na jej 
rzecz znaczące sumy.

Dzięki temu łańcuchowi społecznej aktywności udało się zakupić 
dla szkoły profesjonalną scenę teatralną, całkiem nieźle wyposażyć 
widownię, zadbać o  trwałe elementy scenografii, kostiumy oraz re-
kwizyty dla młodych artystów.

Osłonięcie sceny odbyło się podczas uroczystości jubileuszowych. 
Zaproszono te osoby, których aktywne działanie przyczyniły się do za-
kupu sceny. Z otrzymanych ogniw zbudowali oni łańcuch, symbolizu-
jący zespołowe działanie. Poprzez rozpięcie łańcucha odsłonili teatral-
ne deski, a z ogniw utworzyli biało – czerwony kwiat, co oznaczało, 
że energia społecznej aktywności została przeniesiona gdzie indziej. 
Konferansjerka stwierdziła wówczas: „Zawsze i wszędzie potrzebna 
jest wrażliwość na potrzeby, społeczna aktywność i współdziałanie na 
rzecz wspólnego dobra.

Następnym punktem obchodów było uhonorowanie najbardziej za-
służonych pracowników. Kilka miesięcy wcześniej została w szkole po-
wołana Kapituła Medalu Stulecia, która zdecydowała, że nauczyciele i 
pracownicy, którzy przepracowali w szkole co najmniej 25 lat zostaną 
nagrodzeni Medalem Stulecia. Zaszczytu tego dostąpili:

emerytowane dyrektorki, pani Władysława Fedoruk oraz pani Kry-
styna Adamczyk,

emerytowani nauczyciele, panie Zofia Pastwa, Elżbieta Oleszek, Ire-
na Jaśkowska, Halina Krasucka, Janina Królik, Lucyna Krasucka,

emerytowane pracownice niepedagogiczne, panie Marianna Brze-
zina oraz Halina Goral,

czynni nauczyciele – pani Jolanta Zabielska oraz pan Jerzy Samoń.
Medale były zaskakującą i niezmiernie miłą niespodzianką, szcze-

gólnie dla pracowników emerytowanych. Ze łzami wzruszenia stwier-
dzali, iż nie przypuszczali, że spotka ich takie piękne podziękowanie 
i uhonorowanie po wielu już latach przebywania poza aktywnością 
zawodową. Ich radość i wzruszenie były najpiękniejszym podziękowa-
niem dla pomysłodawców akcji.

Kolejny punkt programu należał do absolwentów.
Wicedyrektor szkoły, pani Jolancie Zabielskiej udało się zaprosić na 

jubileuszowe święto absolwentów z przestrzeni 80 lat.
Grupę najstarszych byłych uczniów reprezentował pan Józef Nie-

wiadomski, który jakubowicką szkołę ukończył w roku 1938. Choć 
ma 93 lata, trzyma się dziarsko, nie opuszcza go dobre samopoczucie 
i humor. Imponuje doskonałą pamięcią. Pytany o przepis na dobrą 
kondycję oraz o najważniejszą wartość życia, odpowiada krótko: praca. 
Zaraz potem dodaje, że kto rzetelnie pracuje, ten też dobrze sypia, a to 
gwarantuje dobre zdrowie, sprawność i dobrą kondycję. Pan Józef całe 
swoje życie poświęcił rolnictwu, jest wzorem pracowitości i wytrwa-
łości, tym może prawdziwie zaimponować współczesnej młodzieży.

Absolwentów lat czterdziestych XX wieku reprezentował 
pan  Edward Niewiadomski, absolwent prawa KUL, wieloletni 
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prezes Banku Spółdzielczego w Lublinie, człowiek aktywny, działacz 
wielu różnych organizacji, z oddaniem służący przez całe swoje życie 
ludziom i krajowi.

W imieniu roczników z lat pięćdziesiątych wystąpiło aż trzech pa-
nów. Jednym z nich był doktor  Franciszek Jaśkowski, absolwent 
Wydziału Fizyki na UMCS, emerytowany pracownik naukowy tegoż 
wydziału.

Z kolejnymi dwoma przedstawicielami tej dekady związana jest 
piękna historia. Do kompletu zabrakło trzeciego, którego kontakty 
naukowe wezwały w tych dniach do Londynu na kongres. Otóż trzech 
kolegów z jakubowickiej podstawówki, którą ukończyli przeszło 6o lat 
temu, wciąż się przyjaźni. Razem spędzali czas w szkole i poza nią, ra-
zem poszli do szkoły zawodowej, razem ruszyli potem do niełatwego 
technikum chemicznego. Z pewnością łączył ich głód wiedzy i chęć 
zdobycia wykształcenia. Po maturze rozeszli się w różnych kierunkach. 
Ale ich przyjaźń trwa do dzisiaj.

Mowa tu o panu Janie Wojciechu Krzyszczaku, aktorze filmo-
wym i  teatralnym, związanym z wieloma scenami polskimi, m. in. 
w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku, z  Wrocławskim Teatrem 
Współczesnym, Teatrem Muzycznym w Lublinie, Teatrem im. J. Oster-
wy w  Lublinie, założycielu, aktorze i dyrektorze Teatru Kameralnego 
w Lublinie.

Drugi z przyjaciół to pan Tadeusz Królik, absolwent Politechniki 
Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, informatyk Central-
nego Ośrodka Badawczo – Projektowego Poltegor we Wrocławiu,  
a następnie instruktor programowania oraz nauczyciel przedmiotów 
matematycznych w  Indiana Vocational Technical College, przybyły 
wprost z Phoenix, ze słonecznej, amerykańskiej Arizony.

Trzeci przyjaciel, którego zabrakło podczas uroczystości, to profesor 
zwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego, dawniej Akademii Rolniczej, 
w Lublinie, pan Wacław Krasucki.

W imieniu absolwentów lat sześćdziesiątych głos zabrał pan   
Kazimierz Gajek, przedstawiciel lokalnego biznesu, właściciel dwo-
ru Anna. Brat – zwierzchnik Lubelskiego Bractwa Kurkowego, uhono-
rowany orderem św. Andrzeja Boboli.

Absolwentów lat siedemdziesiątych reprezentował pan  Marek 
Podstawka, radny gminy Niemce, lokalny biznesmen, właściciel 
Zakładu Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego w Dysie, właściciel 
sali bankietowej, człowiek przedsiębiorczy i energiczny, wrażliwy 
na potrzeby innych.

Jako przedstawiciel absolwentów lat osiemdziesiątych wystąpił 
pan  Grzegorz Sztal  – pasjonat historii, zaangażowany strażnik  
i wielbiciel tradycji, w tym tradycji kawaleryjskich, ich spadkobier-
ca – jak sam o sobie mówi. Założyciel prywatnego muzeum Znaki 
Czasu, członek Stowarzyszenia Konnej Roztoczańskiej Straży Ochrony 
Przyrody, szeroko znany kolekcjoner m. in. zegarów, organizator wielu 
wystaw i prelekcji, człowiek wielowymiarowy.

W wielopokoleniowej sztafecie absolwenckiej w imieniu absol-
wentów lat dziewięćdziesiątych wystąpiła pani  Agnieszka Gołąb, 

dokładnie rocznik 1999. Magister administracji KUL, absolwentka 
studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. 
Przedstawicielka pierwszego rocznika, który po reformie oświaty za-
kończył edukację na VI klasie i poszedł do gimnazjum.

Pierwszą dekadę XIX wieku reprezentowała Marlena Panek. Jesz-
cze niedawno bardzo dobra uczennica, obecnie studentka psychologii 
KUL, koordynatorka sekcji psychologii klinicznej w  Kole Naukowym 
oraz wolontariatu „Misericordia”, studentka podyplomowa z terapii 
uzależnień, uczestniczka licznych projektów badawczych.

W imieniu absolwentów drugiej dekady XXI wieku wystąpił Maciej 
Samczuk. Absolwent I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie, student 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przyszły lekarz, dusza społecz-
nikowska, harcerz oraz strażak OSP w Jakubowicach Konińskich.

W stulecie szkoły w roku 2017 nikt nie został absolwentem z powo-
du wydłużenia nauki do ośmiu klas. Jak wiadomo kolejni absolwenci 
pojawią się w roku 2019. Dlatego do ostatniego odcinka jakubowickiej 
sztafety pokoleń zostali zaproszeni uczniowie klasy VII. Przejęli symbo-
liczny klucz do wiedzy, który przekazywali sobie kolejni absolwenci, 
dzieląc się swoimi refleksjami i  przesłaniami. Siódmoklasiści zostali 
zobowiązani do strzeżenia klucza oraz do przekazania go młodszym 
kolegom w momencie, gdy sami będą opuszczać szkołę. Sztafeta po-
koleń w jakubowickiej szkole trwa i trwać będzie.

Po uroczystości można było w kuluarach usłyszeć, że szkoła w Jaku-
bowicach Konińskich posiada wyjątkowych absolwentów. W pełni się 
z tym zgadzamy. Uważamy jednak, że każda szkoła ich posiada, tylko 
trzeba zadać sobie naprawdę dużo trudu, by ich odszukać.

Drugą część uroczystości stanowiły występy artystyczne. Młodzi 
artyści pod okiem swoich wychowawców i nauczycieli przygotowali 
imponujące widowisko według scenariusza i w reżyserii pani Jolanty 
Zabielskiej.

Na początek stu wykonawców weszło w rytmie „Marsza Radec-
kiego” na scenę, która ożyła wielobarwnymi kostiumami, sukniami, 
spódniczkami, kapeluszami, wiankami i innymi artystycznymi akce-
soriami. Kolejne występy stanowiły artystyczne prezenty dla szkoły 
jubilatki – taki był zamysł programu.

Uczniowie klas czwartych zaśpiewali piosenkę „W polu szero-
kim”, chłopcy wystąpili w strojach rycerzy, dziewczęta w sukniach  
księżniczek.

Prezentem chóru była piosenka o szkole, która „Nie liczy godzin i lat. 
Choć życie przemija, to trwa”.

Dzieci z oddziału zerowego oraz klas pierwszych zatańczyły „Taniec 
tulipanów”, nawiązując tym do jednej z jubileuszowych inicjatyw, jaką 
była „Rabatka stulecia”. Uczniowie oraz ich rodzice przynieśli wczesną 
jesienią setki tulipanowych cebulek, które zostały zasadzone w kształ-
cie liczby 100 i wiosną zdobiły szkolną rabatę.

Inną inicjatywą było zasadzenie dębu stulecia. Otrzymał imię 
Joachim. Wiadomo, po Joachimie Lelewelu. Ale nie jest to zwyczaj-
ny dąb. Jednej z mam udało się pozyskać z Nadleśnictwa Zagnańsk 
oryginalną sadzonkę, potomka najsłynniejszego w Polsce pomnika 

przyrody – dębu Bartek. Taki wyjątkowy rodowód ma jakubowicki 
Joachim, o czym zaświadcza stosowny certyfikat.

A wracając do artystycznych prezentów dla szkoły...
Przedszkolaki przygotowały „Taniec jakubowickich żabek znad Cie-

mięgi”, zaś uczniowie klasy III taniec z tkaninami zatytułowany „Jaku-
bowickie pola i wąwozy”. Inspirowali się strofami o uroku Jakubowic, 
malowniczych polach i wąwozach, łanach zbóż i rzepaków. Widzom 
aż trudno było uwierzyć, że z taką łatwością można operować długimi 
tkaninami i wyczarowywać z nich wciąż nowe kształty i obrazy. Trze-
cioklasistom się udało.

Klasa V przygotowała wzruszający taniec z szarfami „Biało – czer-
wone barwy niepodległej ojczyzny”. Z tancerkami wystąpiły dwie 
utalentowane gimnastyczki, których niezwykłe ewolucje zapierały 
widzom dech w piersiach. Jeden z gości powiedział, że na zawsze 
zostanie mu w pamięci widok dziewcząt dzierżących w wyciągniętych 
dłoniach dziesiątki biało – czerwonych szarf.

Uczniowie klas szóstych ofiarowali szkole dwa prezenty wokalne – 
piękną piosenkę w wyjątkowym wykonaniu Mai „Warto dobrym być, 
cenić ludzi i marzenia gonić” oraz utwór „Każde pokolenie ma własny 
czas”.

Siódma klasa swój dar wyrecytowała. Był to tekst „Polska pokole-
niowa droga krzyżowa”.

Druga klasa przygotowała brawurowy taniec w kapeluszach przy-
wracając nastrój beztroskiej radości, który nastąpił po występach peł-
nych patriotycznej zadumy i refleksji.

Tuż przed finałem uhonorowano dyrektorów szkoły, zarówno byłych 
jak i obecnych. Otrzymali stosowne podziękowania z rąk Wójta Gminy 
Niemce.

Finał był wspaniały. Cała setka wykonawców zaśpiewała żywiołową 
piosnkę „Och, przeżyć wszystko jeszcze raz” rytmicznie kołysząc biało 
– czerwonymi balonami. Wraz z ukłonem wypuścili helowe baloniki, 
które uwolnione z uścisku poczuły powiew wolności i  poszybowały 
wysoko do sufitu, a ten zabłysnął biało – czerwonymi, narodowymi 
barwami.

Na zakończenie goście zostali zaproszeni na imponujący tort  
i smaczny poczęstunek. Dzieci nie odstępowały od czekoladowej fon-
tanny.

Jubileusz udał się nadzwyczajnie. Dopisali goście, udały się wszyst-
kie punkty programu i występu, pogoda była piękna.

Obchody wyzwoliły moc społecznej energii i zespołowego dzia-
łania. Zyskali na tym uczniowie jakubowickiej szkoły. To, co udało się 
kupić i pozyskać, pozostanie w szkole na długie lata.

Organizatorzy jeszcze raz dziękują wszystkim za pomoc, wsparcie, 
życzliwość i wrażliwość na potrzeby szkoły.

W sposób szczególny chcą podziękować absolwentowi, aktorowi 
Janowi Wojciechowi Krzyszczakowi za pomoc w organizacji jubi-
leuszu – nagranie narracji do filmu oraz współprowadzenie części 
artystycznej. To była wyjątkowa konferansjerka. Mówiąc potocznie: 
„pełna profeska”.

im. J. Lelewela w Jakubowicach Konińskich
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XIII Międzyszkolny Konkurs  
Recytatorski Poezji Religijnej

Święto Dobrego Słowa- tak, nawiązując do wypowiedzi jednego 
z jurorów, można określić uroczystość, która miała miejsce w Szko-
le Podstawowej w Niemcach w piątek 18 maja 2018 r. Tego dnia 
odbył się XIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej 
„W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II”. Młodzi recytatorzy z gim-
nazjów w Spiczynie i w Niemcach oraz ze szkoły ponadgimnazjalnej 
w Niemcach uczcili pamięć papieża Jana Pawła II.

Organizatorem zmagań konkursowych jest SP w Niemcach wraz 
z  Gminną Biblioteką Publiczną w  Niemcach. Zgodnie z  regulami-
nem uczestnicy prezentowali utwór Karola Wojtyły – papieża Jana 
Pawła II oraz wybrany wiersz o tematyce religijnej.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor Szkoły Podstawowej w  Niemcach 
Jerzy Wójcik, który powitał uczestników, ich opiekunów oraz gości: 
Iwonę Pulińską – Zastępcę Wójta Gminy Niemce i Renatę Antoszek 
Dyrektora GBP   w Niemcach. Recytacjom z uwagą przysłuchiwało 
się jury w składzie: pan Stanisław Zgierski (przewodniczący), pani 
Renata Antoszek i ks. Mariusz Szymaniak.

Jurorzy  przyznali następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce – Karolina Polkowska (Gimnazjum w Niemcach)
II miejsce – Paulina Adamczyk (Gimnazjum w  Niemcach),  

Gabriela Przypis (Gimnazjum w Niemcach)
III miejsce – Agata Ogrodnik (Gimnazjum w  Spiczynie),  
Kamila Lewicka (Gimnazjum w Niemcach)
Wyróżnienia – Lidia Różyk (ZSP w  Niemcach), Natalia  
Chudzik  (Gimnazjum w Spiczynie)

Wszyscy recytatorzy otrzymali dyplomy, podziękowania oraz 
atrakcyjne nagrody książkowe ufundowane przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Niemcach, która patronuje konkursowi.

Piątkowe spotkanie było szczególne ponieważ konkurs recyta-
torski został połączony z  podsumowaniem Międzynarodowego 
Konkursu Literackiego „Z  orędziem fatimskiego zawierzenia”,  który 
zorganizowała parafia NMP Matki Kościoła w  Świdniku. Inspira-
cją była setna rocznica objawień w  Fatimie. Jury przewodniczył    
p. Waldemar Michalski – krytyk, poeta, redaktor „Akcentu”. Ponadto 
w skład komisji oceniającej weszli: p.  Małgorzata Latoch – Zielińska 
(dr hab. nauk humanistycznych IFP UMCS), p. Magdalena Dyndur  
i ks. Janusz Kozłowski (poeta, krytyk).  Na konkurs napłynęło 136 prac 
literackich. Jury nagrodziło i wyróżniło 26 utworów, wśród których są 
wiersze czterech uczennic klas gimnazjalnych i SP w Niemcach.
NAGRODY  zdobyły: Kamila Lewicka (kl. III C), Magdalena 
Skolska (kl. IIIc)
WYRÓŻNIENIA otrzymały:   Anna Baranowska (kl. IIIC), 
Martyna Stefaniak (kl. 7c).

Nagodzone i wyróżnione utwory znalazły się w pamiątkowej pu-
blikacji – antologii wierszy pt. „Z orędziem fatimskiego zawierzenia”.

Poezja jest dawaniem myśli, przeżyć, słów… Oba konkursy ob-
darowały nas obficie głęboką refleksją, wzruszeniem oraz dobrym 
i pięknym słowem. Było to prawdziwe święto słowa. Dziękujemy za 
to recytatorom i literatom oraz gratulujemy sukcesów.

Spotkanie z dr Markiem Łosiem  
w Szkole Podstawowej w Niemcach

W ramach przygotowań do obchodów 90-lecia 
Szkoły Podstawowej w Niemcach uczniowie 
wraz z nauczycielami oraz zaproszonymi gość-
mi mieli sposobność odbycia niezwykłej podró-
ży w czasie. 24 kwietnia 2018 roku odbyło się 
spotkanie z synem Marty Łosiowej zd. Budny 
- Markiem Łosiem, w którym udział wzięli: 
ks. kan. Krzysztof Galewski - Proboszcz Parafii  
w Niemcach, Krzysztof Urbaś - Wójt Gminy 
Niemce, Dyrekcja Szkoły, oraz przedstawiciele 
klas i redakcja Kleksa.

Po krótkim wstępie wicedyrektor Barbary Józe-
fackiej oraz powitaniu gości przez dyrektora Jerzego 
Wójcika, recytatorzy zaprezentowali fragmenty  
z Dzienniczka Marty Łosiowej, współfundatorki szko-
ły w Niemcach. Najważniejszą jednak częścią spo-
tkania było wystąpienie pana Marka Łosia oraz jego 
odpowiedzi na pytania uczniów i nauczycieli, który 
przybliżył  postać swojej matki jako osoby niezwykle 
pracowitej i empatycznej, radzącej sobie i niezapo-

minającej o innych ludziach nawet w najcięższych 
czasach. Ciekawym fragmentem opowieści były też 
wspomnienia pana Łosia z czasów, gdy mieszkał  
w Niemcach. Pan Marek Łoś stwierdził, że jedyną 
niezmienioną rzeczą w Niemcach pozostał kościół.

Pod koniec spotkania dr Robert Jop, pracownik 
Archiwum Państwowego w Lublinie, zaprezen-
tował zebranym informacje na temat 650 teczek 
z dokumentami o rodzinie Łosiów, wśród których 
znajdują się: legitymacje, paszporty, zaproszenia na 
ślub, akt zawarcia związku małżeńskiego, ogromne 
ilości listów Marty Łosiowej, a także liczne doku-
menty związane z zarządzaniem miejscowością 
Niemce oraz działalnością społeczną w różnych 
organizacjach takich jak: Powiatowa Rada Szkolnic-
twa, Rada Główna Opiekuńcza i inne.

Po zakończeniu spotkania honorowi goście uroczy-
ście otworzyli wystawę, prezentującą konkursowe por-
trety hrabiny Marty  Łosiowej, powstałe na podstawie 
fotografii legitymacyjnych oraz wyobraźni uczniów i 

liczne kopie archiwaliów, a wśród 
nich kopie: legitymacji, paszpor-
tów, zaproszenia na ślub, aktu 
zawarcia związku małżeńskiego, 
część kopii z jej listów, notatek. Na podstawie zgroma-
dzonych dokumentów można wywnioskować, że pani 
Marta Łosiowa była osobą niezwykle zorganizowaną 
i dokładną, układała plany dnia, tworzyła dokładne 
spisy sprzedawanych do apteki ziół. Dbała o rozwój 
swego majątku, ale też o rozwój miejscowości Niemce. 
Szczególnie ciekawe są dokumenty poświadczające 
jej działalność społeczną oraz charytatywną. Bardzo 
ważny dla szkoły jest list kierowany do Marty Łosiowej 
od Inspektora Oświaty w Lubartowie, w którym odpo-
wiada na jej interpelacje w sprawie warunków założe-
nia siedmioklasowej szkoły powszechnej w Niemcach, 
po ukończeniu której młodzież mogłaby się edukować 
bezpośrednio w 4 klasie gimnazjum lub w seminarium 
nauczycielskim. W liście zostały omówione dokładnie 
wymagania lokalowe, skład kadry nauczycielskiej 

oraz konieczność zapewnienia dla niej lokum. List jest 
datowany na 1921 rok, a więc został napisany siedem 
lat przed otwarciem   obecnej „starej”   szkoły. Z pism 
zgromadzonych na wystawie można się dowiedzieć, 
że pani Marta Łosiowa zabiegała również o pomoc 
finansową dla innych szkół oraz sama takiej pomocy 
udzielała, np. szkole w Dysie. Była również zapraszana 
i uczestniczyła w otwarciach nowopowstałych szkół. 
O przyjętych normach zachowania w towarzystwie 
świadczy list adresowany do narzeczonego Stanisława 
Łosia od pani Marty jeszcze Budny, z którego wynika, 
że narzeczonym tuż po zaręczynach nie wypada udać 
się z wizytą do krewnych bez obecności rodziców na-
rzeczonej. 

Spotkanie można uznać za niezwykle 
udane i pouczające.
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OJCZYŹNIE NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA POŻYTEK

Projekt edukacyjny finansowany ze środków EFS  
w Szkole Podstawowej w Krasieninie

W dniu 8 maja 2018 w Szkole Podstawowej w Krasieninie cele-
browaliśmy szkolne obchody 227 rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 maja. Naszą uroczystość uświetnili swą obecnością Wójt 
Gminy Niemce Pan Krzysztof Urbaś, Wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy Niemce Pani Beata Zgierska, Wiceprzewodnicząca Rady 
Rodziców przy SP w Krasieninie Pani Małgorzata Rachańczyk oraz 
wychowawczyni wielu pokoleń naszej społeczności Pani Janina 
Jurkowska. W podniosłą atmosferę uroczystości wprowadziła nas 
dekoracja, której głównymi elementami były nasze barwy naro-
dowe przygotowana przez Panie Marzenę Drozd, Annę Guz oraz 
Aldonę Putek.

W pierwszej części naszego spotkania uczniowie kl. VII zapre-
zentowali autorskie widowisko związane z genezą naszego święta, 
wplatając wątki współczesne podkreślające fundamenty konstytucji 
oraz opisane w niej prawa i obowiązki. Uczestnicy akademii: goście, 
uczniowie kl. V-VI SP oraz II i III gimnazjum oraz nauczyciele aktyw-
nie w niej uczestniczyli poprzez wspólny śpiew Hymnu oraz Roty. 
Uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem wy-
chowawczyni Pani Barbary Dudek oraz nauczyciela 
muzyki Pana Piotra Preidla.

Druga część uroczystości odbyła się na szkolnym 
placu, gdzie Przewodniczący Samorządu SP Filip Ku-
siak, Przewodnicząca Samorządu Gimnazjum Gabriela 
Paradzińska, Pan Wójt Krzysztof Urbaś, Pani Wiceprze-

Szkoła Podstawowa w  Krasieninie realizuje projekt: „Rynek pra-
cy zawojuję! Programuję, językami władam, eksperymentuję” 
o  wartości 490 894,11 złotych. Projekt ten został opracowany 
przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w  Krasieninie przy współ-
pracy z  nauczycielami. Przedsięwzięcie będzie realizowane  
od 2 stycznia 2018 do 31 lipca 2020.

Dzięki dofinansowaniu z  EFS do szkoły zakupione zostaną nowo-
czesne tablice multimedialne, 24 stanowiskowa pracownia do zajęć 
programowania, tablety do nauki języków z  pomocą nowoczesnych 
aplikacji, długoterminowe licencje na programy służące do nauki ma-
tematyki, języków obcych oraz wyrównywania deficytów rozwojowych 
uczniów. W  ramach działań projektowych wzbogacone zostanę pra-
cownie matematyczna, językowa, nauk przyrodniczych oraz sale edu-
kacji wczesnoszkolnej. Nasi uczniowie korzystać będą z nowoczesnych 
mikroskopów, które można połączyć z komputerem czy wizualizerów, 

które pozwalają nagrać eksperyment czy doświadczenie i wielokrotnie 
do niego powracać. Nasi uczniowie dostaną do rąk narzędzia służące 
eksperymentowaniu takie jak lupy, zestawy do badania wody i  wie-
le, wiele innych. Łączna wartość pozyskanych pomocy przekroczy  
150 000,00 złotych. Nie to jest jednak najważniejsze…

Nasi uczniowie będą mieli dostęp do zajęć dodatkowych z zakre-

su kompetencji kluczowych tj. matematyki, przyrody, chemii, fizyki, 
biologii, języków obcych oraz programowania, wielu z nich skorzysta 
także ze wsparcia w ramach zajęć logopedycznych, korekcyjno-kom-
pensacyjnych czy gimnastyki sensorycznej. Mamy nadzieję, że dzięki 
realizacji projektu nasi uczniowie będą w przyszłości wysokiej klasy 
specjalistami, co zapewni im sukces na rynku pracy!

wodnicząca Rady Gminy Beata Zgierska oraz Pani Wiceprzewod-
nicząca Rady Rodziców Małgorzata Rachańczyk wspólnie zasadzili 
DĄB STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI. Jak podkreślił w swoim słowie Pan 
Wójt ma on upamiętniać na szacunek dla przeszłych pokoleń, które 
wiele poświęciły dla Ojczyzny, ma nam przypominać, że gwarancją 
bezpieczeństwa i dobrobytu jest odpowiedzialne przygotowanie się 
do trudów oraz gotowość do poświęceń. Nawet do ofiary z życia.  
Ma przynosić nam nadzieję na spełnienie pragnień, uczyć, że każdy 
z nas ma wpływ na kształtowanie naszej przyszłości ku wspólnemu 

dobru. Jako żywy pomnik ma swym cieniem służyć przy-
szłym pokoleniom.

W trzeciej części uroczystości wzięli udział Goście oraz 
uczniowie klas 0 – 4. W prostych, zrozumiałych słowach 
poznawali Święto Konstytucji 3 Maja oraz najistotniejsze 
informacje o naszej Ojczyźnie. Była to piękna opowieść 
przygotowana przez uczniów kl. 3 b pod kierunkiem 

Wychowawczyni Pani Bożeny Gajos. W uroczystość włączyła się także 
publiczność poprzez wspólne wykonanie Hymnu, w szczególności zaś 
oddział 02, którego uczniowie przygotowali wspólnie z Wychowaw-
czynią Mirosławą Szubielą piękne biało – czerwone chorągiewki.
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VI Gminny Konkurs 
„Mistrz Matematyki”

11 maja 2018 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie 
odbył się VI Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrz matematy-
ki”. Wzięło w nim udział 20 uczniów klas trzecich z pięciu szkół 
podstawowych z terenu Gminy Niemce wyłonionych podczas 
eliminacji wewnątrzszkolnych.
Celem konkursu było:
•  ukazanie użyteczności matematyki w życiu codziennym,
•  przybliżenie uczniom wiedzy i umiejętności matematycznych,
•  zachęcenie dzieci do podejmowania i rozwiązywania zadań i pro-

blemów w oparciu o programowe wiadomości i umiejętności z 
zakresu edukacji matematycznej,

•  dostarczenie radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukce-
su, zachęcenie uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji.
Uczniowie rozwiązywali  test zawierający 30 zadań  sprawdzający 

umiejętność logicznego myślenia. Czas przeznaczony na rozwiąza-
nie wszystkich zadań  wynosił 60 minut.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:
Pani Grażyna Oszwa– nauczycielka matematyki ZPO w Ciecie-
rzynie – przewodnicząca.
Pani Urszula Zielonka– nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej 
ZPO w Ciecierzynie.
Pani Barbara Roziewicz – nauczycielka edukacji wczesnoszkol-
nej Szkoły Podstawowej w Niemcach
Pani Ewa Rabos – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Szkoły 
Podstawowej w Krasieninie.

Wyniki konkursu:
W tym roku komisja konkursowa wyłoniła dwóch mistrzów ma-

tematyki:
I miejsce – Mistrzami  matematyki klas III zostali: Patryk Kozieł ze 
Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie – opiekun p. Monika Siegieda, oraz 
Julian Wołoszyn ze Szkoły Podstawowej w Niemcach – opiekun p. 
Barbara Roziewicz. Uczniowie uzyskali 51pkt. na 60 możliwych.

III Przedszkolny Turniej o Puchar Kubusia Puchatka
18 maja 2018 r. w ZPO w Dysie pod hono-
rowym patronatem Wójta Gminy Niemce 
Krzysztofa Urbasia odbył się III Przedszkolny 
Turniej o Puchar Kubusia Puchatka, przezna-
czony dla Przedszkoli z terenu gminy Niemce.

W rywalizacji wzięło udział 18 dzieci z 6 pla-
cówek: ZPO w Ciecierzynie, Oddział Przedszkolny  
w Rudce Kozłowieckiej, Oddział Przedszkolny  
w Jakubowicach Konińskich, Oddział Przedszkol-
ny w Krasieninie, ZPO w Dysie z oddziałem za-
miejscowym w Nasutowie. Całą uroczystość roz-
poczęło oficjalne przywitanie gości przez Wójta 
Gminy Niemce oraz Panią Dyrektor ZPO w Dysie.

II miejsce zajął   Dominik Piekarczyk ze Szkoły Podstawowej w 
Niemcach, uzyskawszy 45pkt. – opiekun p. Barbara Roziewicz
III miejsce zajął Hieronim Siedlecki ze Szkoły Podstawowej w Dysie 
uzyskawszy 39pkt. – opiekun p. Barbara Fifowska

Pozostali uczestnicy:
•  Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich: Krzysztof Danic-

ki, Bartosz Krokowski
•  Szkoła Podstawowa w Niemcach: Piekarczyk Dominik, Poniewozik 

Eryka,  Smolińska Laura, Wołoszyn Julian
•  Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej: Malicki Marcin, Ka-

sperek Fabian
•  Szkoła Podstawowa w Krasieninie: Janiak Zuzanna, Główka Nicola, 

Kucharzyk Natalia, Dąbrowska Aleksandra
•  Szkoła Podstawowa w Dysie: Łuka Adrian, Siedlecki Hieronim, 

Wrona Wiktoria, Krzyżanowski Jakub
•  Szkoła Podstawowa w Ciecierzynie: Kozieł   Patryk, Jakubaszek 

Wiktoria, Hunek Weronika, Patyra  Wojciech
Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, dyrektor Zespołu Placówek 

Oświatowych w Ciecierzynie Mirosław Studniewski oraz dyrektor 
Alina Gromaszek zwycięzcom konkursu wręczyli dyplomy i nagrody 
a pozostałym uczestnikom konkursu - podziękowania i upominki. 
Nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów do konkursu otrzymali 
podziękowania za rozbudzanie zainteresowań uczniów i inspiro-
wanie do zgłębiania wiedzy matematycznej. Podziękowania oraz 
drobne upominki otrzymali także członkowie komisji konkursowej 
Wszystkim uczestnikom VI Gminnego Konkursu Matematycznego 
„Mistrz Matematyki” oraz ich nauczycielom gratulujemy.

Główny patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Niemce 
Krzysztof Urbaś.

Nagrody główne dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze 
wyniki zostały zakupione z funduszu wsparcia Wójta Gminy 
Niemce w ramach „Lokalnego programu wspierania eduka-

cji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce”
Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorom: Wójtowi Gminy Niem-

ce za objęcie konkursu honorowym patronatem oraz przekazanie 
funduszy na zakup nagród, Instytutowi Sądecko – Lubelskiemu za 
ufundowanie nagród głównych,   oraz upominków dla wszystkich 
uczestników, Dyrekcji ZPO w Ciecierzynie za zakup niezbędnych 
artykułów na potrzeby konkursu oraz wszystkim, którzy pomagali 
w organizacji konkursu.

Organizatorzy: Z. Wróbel i B. Poździk

smakołyki. Turniej zwieńczyło rozdanie pucha-
rów, dyplomów i upominków dla wszystkich 
uczestników. Wynik nie był ważny, liczyła się 
dobra zabawa. Radosna atmosfera panowała 
przez cały dzień.

Zapraszamy za rok!

Wszystkie drużyny uczestniczyły w sześciu cie-
kawych konkurencjach, w których dzieci musiały 
wykazać się różnymi umiejętnościami. Następnie 
odbyła się wspólna zabawa taneczno – ruchowa 
ze wszystkimi dziećmi, ich opiekunami i rodzi-
cami. Podczas przerwy dzieci otrzymały różne 
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II Święto Kwitnących Sadów w Dziuchowie już za nami

 13 maja 2018 r. na placu przy świetlicy wiejskiej w Dziuchowie 
już po raz drugi odbył się festyn rodzinny pt. „Święto Kwitnących 
Sadów”. W tym roku połączony był z inauguracją Gminnych Obcho-
dów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Wydarzenie o  charakterze lokalnym cieszy się dużym zaintere-
sowaniem wszystkich mieszkańców naszej gminy. W tym roku na 
wspólne piknikowanie przybyło blisko 500 osób.

Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś witając zaproszonych gości 
oraz licznie przybyłych mieszkańców oficjalnie otworzył festyn.

Jako pierwsi na scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież z Ze-
społu Placówek Oświatowych w  Ciecierzynie, po których laureaci 
konkursu plastycznego na kartkę okolicznościową „100-lecie Nie-
podległości Polski 2018”, odebrali z  rąk Wójta wspaniałe nagrody. 
Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Natalia Ćwikła - uczennica kl. 6 
Szkoły Podstawowej w Nasutowie. Zdjęcie zwycięskiej pracy zostało 
umieszczone na pocztówce z harmonogramem gminnych Obcho-
dów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, którą 
wysłano do wszystkich mieszkańców gminy.

Aby uroczyście zainaugurować cykl imprez i  wydarzeń, które 
planowane są na ten rok w  hołdzie Niepodległej, punktualnie 
o godzinie 15.00 zostało wypuszczonych 100 białych i czerwonych 
balonów z helem przez 100 mieszkańców naszej gminy.

Każdy podczas festynu mógł znaleźć coś dla siebie. Dzieci mo-
gły skorzystać z  darmowych zjeżdżalni, malowania twarzy oraz 
profesjonalnych animatorów gier i  zabaw. Na placu nie zabrakło 
stoisk z  zabawkami, watą cukrową i  popcornem, a  całości dopeł-
niały prezentacje taneczne i wokalne uczniów z ZPO w Ciecierzynie,  
ZPO w Dysie i SP w Niemcach.

Podczas trwania pikniku został przeprowadzony Konkurs Kulinar-
ny dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy na najlepsze 
ciasto. Wszyscy uczestnicy festynu mieli możliwość degustacji 
konkursowych wypieków. Po rozstrzygnięciu konkursu 
Wójt Gminy wręczył wszystkim Paniom pamiątkowe 
dyplomy.

Sporą dawkę humoru dostarczył widowni wy-
stęp kabaretu Szara Eminencja. Artyści zaprezen-
towali się w kilku skeczach rozbawiając widownię 
do łez. Na scenie wystąpiły również lokalne zespo-
ły ludowe ,,Ciecierzyn” i ,,Dysowiacy” oraz zaproszo-
ny na tę okazję zespół ,,Lubelskie Babie Lato” z Lublina, 
który swoim talentem i humorem wprowadził wszystkich uczest-
ników festynu we wspaniały nastrój.

Już teraz zapraszamy naszych mieszkańców na kolejne święto do 
Dziuchowa za rok, gdzie na przybyłych oprócz sceny i  miasteczka 
festynowego będzie czekała również nowa świetlica.
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Jubileusz XXV lecia Działalności Studia Tańca RYTHM-X
27 maja, przepięknym, plenerowym widowiskiem tanecznym na 
Skateparku w Niemcach, Studio Tańca RYTHM – X uczciło 25 lecie 
swojej działalności artystycznej. W przedstawieniu, obok wszyst-
kich tancerzy, wzięli udział specjalnie na tę okazję zaproszeni go-
ście: Sebastian Tkaczyk, Dawid Wójcik, Wojciech Tkaczyk, Michał 
Szymańskiego oraz Gość Specjalny, tancerz i   choreograf Studia 
Tańca NEW WAVE TWO – NORBERT KOWALCZUK.

Nowoczesne aranżacje muzyczne, surowa scenografia /skatepark/ 
współgrająca ze stylem tanecznym hip – hop sprawiły, że było to 
oryginalne i unikatowe wydarzenie kulturalne.

Na widowisku obecni byli:
Henryk Smolarz – Poseł na Sejm V i VII kadencji, dyrektor Biura 
Energii Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie; 
Dariusz Gajo – Członek Zarządu Powiatu Lubelskiego;
Krzysztof Urbaś – Wójt Gminy Niemce;
Iwona Pulińska – Zastępca Wójta Gminy Niemce;
Sławomir Mroczek – Przewodniczący Rady Gminy Niemce;
Piotr Pankowski – Radny Gminy Niemce;
Aneta Chałupczak – Skarbnik Gminy Niemce;
Iwona Prażmo – Sekretarz Gminy Niemce;
Renata Antoszek – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Niemcach;
Jerzy Wójcik – dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemcach;
Barbara Jaszczuk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudce 
Kozłowieckiej; 
Elżbieta Topyła – dyrektor Przedszkola Publicznego w Niemcach;
Andrzej Małek – Sołtys Niemiec.

Tancerze odebrali okolicznościowe dyplomy szczególnego uzna-
nia, kwiaty, słodycze, a  od Wójta naszej gminy pana Krzysztofa 
Urbasia dodatkowo czek na tysiąc złotych z  przeznaczeniem na 
realizację potrzeb studia. Wśród licznie przybyłej publiczności 
znaleźli się również byli tancerze, którzy współtworzyli histo-
rię Zespołu, będąc jego niegasnąca ozdobą.

Studio Tańca RYTHM-X powstało w 1992 (przez wiele lat dzia-
łające jako Zespół Tańca Nowoczesnego RYTMIX).

Pierwszymi instruktorami zespołu były Agnieszka Walkiewicz – 
Puła oraz Beata Nakonieczna. 

W roku 2000 pracę artystyczną z Zespołem rozpoczęła Magdalena 
Bujak wprowadzając kolejne style i  techniki tańca nowoczesnego, 
zgodne z nowymi trendami współczesnego świata tanecznego.

W roku 2013 do grona instruktorskiego dołączyła Marzena Ciołek, 
wychowanka Magdaleny Bujak i Studia Tańca RYTHM-X.

Obecnie tancerze Studia poruszają się w szerokiej przestrzeni stylu 
hip hop i street dance show.

Studio Tańca RYTHM-X działające w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Niemcach poprzez swoją wieloletnią działalność stało się am-
basadorem kultury tanecznej i  naszego środowiska. Nasi Tancerze 
odnoszą sukcesy w  turniejach i  konkursach tańca organizowanych 
na terenie naszego województwa, a także na arenie ogólnopolskiej 
i międzynarodowej.

Stale wysoki poziom edukacji tanecznej skutkuje nie tylko suk-
cesami Naszych Tancerzy, ale jest również doskonałą motywacją 
dla dzieci, młodzieży i  dorosłych do aktywnego spędzania czasu 
wolnego oraz zachętą do nieustannego rozwoju osobistego. Zajęcia 
w Studiu RYTHM-X cieszą się ogromną popularnością. Obecnie swe 
taneczne marzenia realizuje 97 osób w  różnych grupach wiekowych 
i poziomie zaawansowania : RTX FOR FUN - tancerze powyżej 30 lat, 
RTX KIDS i  RTX BEVY – grupy dziecięce (7-11 lat ), RTX JUNIORS 
i RTX TEAM – grupy juniorskie ( 12-15 lat ) oraz RTX SQUAD – tan-
cerze powyżej 16 lat.
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W  małej powierzchnią, ale wielkiej ta-
lentem Pracowni Plastycznej GOK sukces 
goni sukces. Nasi młodzi artyści zdobywają 
kolejne laury na prestiżowych konkursach 
plastycznych o zasięgu ogólnopolskim. 

Oliwia Dzirba została laureatką 33. Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego „ŚWIAT 
DZIECKA” zorganizowanego przez Galerię Sztuki 
im. Jana Tarasina w Kaliszu. Na konkurs nade-
słano 1454 prac i w każdej kategorii wiekowej 
przyznano 5 równorzędnych nagród. Oliwka 
dostała nagrodę w  kategorii dzieci 8-9 lat. To 
ogromny, nie do przecenienia, sukces naszej 
Młodej Artystki! Jesteśmy bardzo dumni! W VII 
Ogólnopolskim Biennale Malarstwa – Niech 
żyje kolor! zorganizowanym przez Galerię 
Twórczości Plastycznej Młodych działającą 
w Młodzieżowym Domu Kultury „Śródmieście“ 
we Wrocławiu wyróżnienia zdobyły 
Michalina Deleżuch i Natalia Ku-
tyna z  naszej pracowni plastycznej. 
Do konkursu przystąpiły 92 placówki 
oświatowe i  pracownie plastyczne 
z  całej Polski, nadsyłając 836 prac. 
Dużym sukcesem jest również fakt, że 
do wystawy pokonkursowej zostały 
zakwalifikowane wszystkie zgłoszo-
ne przez nas prace. 

W  XV Ogólnopolskiej Wiośnie Młodych Ta-
lentów Prezentacje 2018 pt. „Wszystkie kolory 
wiosny” w  kategorii indywidualnej – TALENT 
2018 – wygrała Hanna Taczalska! Do wy-
stawy pokonkursowej zakwalifikowały się 
ponadto prace: Oliwii Dzirby, Hanny Mytyk 
i Katarzyny Gosek. 

Ogromne gratulacje należą się też Hani 
Mytyk za zajęcie PIERWSZEGO MIEJSCA 
w  OGÓLNOPOLSKIM konkursie plastycznym 
„Moje Anioły”w  Chodzieży. Wyróżnione i  za-
kwalifikowane do wystawy zostały również 
prace: Julii Longosz, Paulinki Dzirby i Lau-
ry Smolińskiej. 

Ogromne wyrazy uznania dla naszej pani 
Instruktor Iwony Dudy! Ogromne gratulacje 
dla młodych artystek i życzenia dalszych sukce-
sów w pracy twórczej!                                         (tg.)

Ogólnopolskie 
sukcesy 

pracowni plastycznej GOK

MY, TANCERZE, świętując ten piękny Jubileusz otwieramy kolejne, nowe drzwi pro-
wadzące w niezwykłą taneczną przyszłość. 

Poprzez taniec i  muzykę chcieliśmy przekazać Wam historie o  różnych obliczach 
miłości, o  pozytywnym szaleństwie, które wnosi uśmiech w  naszą codzienność, czy 
jedną z piękniejszych, historię LAZARUSA, tancerza odradzającego się wraz z każdym 
wyjściem na scenę. 

Tym co łączy je w jedną całość jest nasza pasja i ogromna miłość do tańca. Mamy 
nadzieję, że wśród nich, Kochani, odnaleźliście cząstkę siebie …

Pragniemy gorąco podziękować Wszystkim wspaniałym ludziom, którzy pomogli 
nam przygotować to wydarzenie, a szczególnie rodzicom i dziadkom, którzy wspierali 
nas swoja siłą i  cierpliwością, wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury 
w Niemcach, wolontariuszom, oraz naszym wspaniałym Gościom: Patrykowi i Seba-
stianowi za widowiskowy przejazd motorami; Sebastianowi Tkaczykowi, Dawidowi 
Wójcikowi, Wojtkowi Tkaczykowi i Michałowi Szymańskiemu, za ewolucje na rolkach 
oraz naszemu Gościowi Specjalnemu, wspaniałemu tancerzowi, choreografowi Studia 
Tańca NEW WAVE TWO, ale przede wszystkim niezwykłemu człowiekowi - NORBERTO-
WI KOWALCZUKOWI. Szczególnie ciepło pozdrawiamy naszych byłych Tancerzy. Także 
dzięki Wam jesteśmy dziś na pięknej drodze do spełniania naszych tanecznych marzeń.
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100 lecie  
szkoły  

w Jakubowicach 
Konińskich


