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Sądowy podział majątku po rozwodzie 
– od czego zacząć

Gdy opadną emocje po rozwodzie trze-
ba podjąć decyzję o podziale majątku. 
Od czego zacząć ?

Zanim omówię ten problem, chcę zwrócić 
uwagę na podstawową zasadę, która mówi, 
że oboje małżonkowie mają równe udziały  
w majątku wspólnym. Są oczywiście odstęp-
stwa od tej zasady ale o tym innym razem.

Przechodząc do rzeczy; w pierwszym rzędzie 
trzeba się zastanowić i spisać co stanowi ma-
jątek wspólny. Majątek wspólny, to przedmioty 
majątkowe nabyte w czasie trwania małżeń-
stwa ,nabyte przez oboje małżonków lub przez 
jednego z nich. W tym momencie wiele osób 
może się zastanawiać czy mieszkanie albo 
działka letniskowa to rzecz, a w związku z tym 
czy podlega podziałowi. Tak, ustawodawca  
w cytowanym przepisie nie używa określenia 
nieruchomości, ruchomości czy pieniądze 
wszystko określa mianem rzeczy.

Im szybciej zabierzemy się za spisywanie 
składników majątkowych tym lepiej, bo pa-
mięć ludzka jest zawodna, a do sprawy po-
trzebne są konkretne informacje takie jak: co 
zostało kupione – czyli np. pralka marki…, 
za jaka kwotę i kiedy. I rzecz bardzo istotna – 
jaką wartość ta rzecz ma w chwili sporządzania 
wniosku, uwzględniając oczywiście stopień 
zużycia.

Po co to jest potrzebne? 
Otóż, nasz wniosek o podział majątku otrzy-

ma druga strona – były małżonek. Jeśli zgodzi 
się zarówno z podanymi przez nas składnika-
mi jak i ich wartością, to już mamy wspólny 
sukces, bo odpada konieczność powoływania 

biegłego do takiej wyceny. Tym samym oszczę-
dzamy poważne kwoty, którymi w końcowym 
rozliczeniu sąd obciążyłby obie strony. Trzeba 
pamiętać, że sąd nie zajmuje się sprawami za 
darmo i co do zasady wszelkie koszty ponoszą 
strony postępowania. Tak więc ważne jest aby 
dokonana przez nas wycena była realna. 

Sąd ustalając wartość składników mająt-
kowych bierze pod uwagę ich stan z chwili 
zniesienie wspólności (czyli z chwili rozwodu) 
a ich wartość z chwili orzekania. Tak więc jeśli 
w skład majątku wspólnego wchodzi samo-
chód osobowy, który w chwili rozwodu był np. 
rocznym Mercedesem, to pomimo tego, że od 
rozwodu upłynęło 7 lat, przez który to czas sa-
mochód użytkowany był wyłącznie przez jed-
nego z byłych małżonków, to sąd do podziału 
przyjmuje wartość rocznego Mercedesa, lecz 
cenę z roku wydawania orzeczenia. Ten zabieg 
urealnia wartość składników majątkowych któ-
rymi dzielą się strony, gdyż sprawa o podział 
majątku nie ulega przedawnieniu, tak więc 
można ją wnieść i po wielu latach od rozwodu.

Gdy już wiemy czym się dzielimy i o jakiej 
wartości, to następnie we wniosku wskazuje-
my co my chcemy otrzymać w wyniku podziału 
majątku, a co chcielibyśmy aby otrzymała dru-
ga strona. I tu kolejna generalna zasada: sąd, 
jeśli tylko to możliwe stara się w pierwszym 
rzędzie dzielić składniki majątkowe w naturze. 
Czyli jeśli jeden współmałżonek otrzyma pral-
kę, to drugi np. lodówkę, jeśli jeden były małżo-
nek otrzyma komplet mebli z sypialni, to drugi 
komplet mebli z salonu. Jeśli oczywiście tak się 
da. W przypadku gdy któryś z byłych małżon-

ków otrzymał składniki majątkowe, których 
wartość przekracza jego udział (wynoszący ½), 
to sąd zasądza spłatę na rzecz drugiego mał-
żonka. W myśl zasady, że udziały małżonków 
są równe , to wartości otrzymanych składników 
lub spłaty muszą być również równe.

Wiedząc już czym się dzielimy i jak to chce-
my podzielić pozostaje sporządzenie wniosku 
i złożenie go do sądu rejonowego . Składając 
wniosek uiszczamy opłatę w kwocie 1000 zł. 
lub czekamy na wezwanie sądu. Jeśli udałoby 
się byłym małżonkom dojść do porozumienia 
co do sposobu podziału wszystkich składników 
majątkowych i ich wartości, wówczas opłata 
wynosi 300 zł. Tak więc warto trochę wspólnie 
popracować by osiągnąć kompromis.

To co zawiera niniejszy wpis , to podstawo-
wa wiedza, by zacząć. Temat ten jest jednak 
znacznie rozleglejszy. Z rzeczy o które zawsze 
Państwo pytacie, to co z kredytem na miesz-
kanie po rozwodzie, kto go będzie spłacał  
a kto dostanie mieszkanie, rozliczenie nakładów  
i wiele innych. O tym możemy porozmawiać  
w ramach bezpłatnych porad prawnych udzie-
lanych w Gminie w każdą środę o 16.00. Ser-
decznie zapraszam. 

  Adwokat Maryla Kuna 
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Wizyta ukraińskiej delegacji  
z Gminy Sokolniki w naszej gminie

5 maja  w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny odbyła się XXIX sesja VII kadencji Rady 
Gminy Niemce.

Obrady rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy 
Niemce Sławomir Mroczek. W sesji, oprócz 13 
Radnych, co stanowiło quorum do podejmowania 
prawomocnych uchwał, uczestniczyli również: Wójt 
Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Zastępca Wójta 
Iwona Pulińska, Skarbnik Gminy Aneta Chałupczak, 
Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 
Urzędu Gminy, Kierownicy Referatów oraz Sołtysi. 
Oprócz wyżej wymienionych, na sali była również 
obecna siedmioosobowa delegacja z Ukraińskiej 
Gminy Sokolniki, którą w imieniu naszych miesz-
kańców serdecznie powitał Wójt Krzysztof Urbaś.

Na wstępie Przewodniczący przekazał głos Wój-
towi Gminy Sokolniki Tarasowi Sulimko, aby razem 
z członkami swojej delegacji przybliżyli naszym 

Radnym i Sołtysom swoją gminę. Goście z Ukrainy 
przyjechali na zaproszenie naszego Wójta z roboczą 
wizytą w celu nawiązania współpracy pomiędzy 
naszymi gminami.

W dalszej części obrad Rada Gminy Niemce 
zajęła się głównym punktem piątkowych obrad 
czyli udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy 
Niemce z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. 
Radni, po wysłuchaniu sprawozdania Wójta oraz po 
zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachun-
kowej i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niemce, 
jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy 
Niemce Krzysztofowi Urbasiowi. Tuż po głosowaniu 
Wójt przyjął gratulacje od członków Rady, a sam w 
kilku słowach podziękował Radnym za zaufanie i 
zaznaczył, że większości sukcesów naszej gminy nie 
byłoby bez zgody i jednomyślności przedstawicieli 
mieszkańców jakimi są Radni.

XXIX, Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Niemce

Pod koniec sesji na sali pojawił się Komendant 
Komisariatu Policji w Niemcach mł. insp. Mariusz 
Szadurski w towarzystwie dzielnicowego st. sierż. 
Marka Bokła. Komendant przekazał zgromadzo-
nym sprawozdanie z działania naszego komisariatu 
w przeciągu ostatniego roku.

Pierwsze spotkanie naszych samorządowców 
z gośćmi z Sokolnik odbyło się na XXIX Sesji Rady 
Gminy Niemce. 

Na wstępie Wójt Gminy Sokolniki Taras Sulim-
ko wraz z Radnymi i pracownikami swojej gmi-
ny, przybliżyli obecnym na sali tę podlwowską 
miejscowość. W dalszej części obrad delegacja z 
Ukrainy miała okazję obserwować naszych samo-
rządowców przy pracy. W przerwie, Wójt Gminy 
Niemce Krzysztof Urbaś zaprosił gości do swojego 
gabinetu.

Kolejne, już robocze spotkanie odbyło się w 
sobotnie przedpołudnie. W sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Niemce przedstawiciele Gminy 
Sokolniki omówili pomysły dotyczące współpracy 
naszych samorządów z władzami Gminy Niemce, 
dyrektorami jednostek samorządowych, oraz pra-
cownikami urzędu gminy. Po uzgodnieniu wstęp-
nych propozycji, delegacja z Ukrainy udała się na 
zwiedzanie naszej gminy.

W niedzielę, ostatniego dnia wizyty goście  
z Sokolnik bawili się wraz z naszymi mieszkańca-
mi na Święcie Kwitnących Sadów w Dziuchowie.

Mamy nadzieję, że uzgodnienie kierunków współ-
pracy pozwoli skutecznie wspierać rozwój gospodar-
czy, społeczny i kulturalny obydwu społeczności.

W związku z zainteresowaniem naszych władz 
nawiązaniem partnerstwa z Gminą Sokolniki, 
w dniach 5-7 maja 2017 r. gościliśmy w Gminie 
Niemce siedmioosobową delegację z Ukrainy.
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SPOŁECzEŃSTWO
`` 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Lublinie   
Ul. Mełgiewska 11/c, 20-209 Lublin 
Tel. 81 745 18 16 • urzad@puplublin.pl 
www.puplublin.pl 
 
 

Obsługa osób z poszczególnych gmin: 
Doposażenie stanowiska pracy,  
prace interwencyjne, roboty publiczne: 
Katarzyna Zabadała 
Tel. 81 745 18 16 wew. 259 
Tel. 506 910 109 
 

Staże: 
Monika Wach 
Tel. 81 745 18 16 wew. 277 
Tel. 501 870 907 

Garbów 
Głusk 
Jastków 
Konopnica 
Niemce 
Wólka 

Marek Tarnawski 
Magdalena Jezierska 
Marek Tarnowski 
Magdalena Jezierska 
Iwona Bednarczyk 
Karolina Malec 

Tel. 81 745 18 16  wew. 263 
Tel. 81 745 18 16  wew. 274 
Tel. 81 745 18 16  wew. 263 
Tel. 81 745 18 16  wew. 274 
Tel. 81 745 18 16  wew. 262 
Tel. 81 745 18 16  wew. 274 

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej:
Justyna Budzyńska wew.261 
Tel. 81 745 18 
Anna Miszczak 
Tel. 81 745 18 wew. 270 
Tel. 506 174 560 
Renata Łepek 
Tel. 81 745 18 wew. 270 

Refundacja do 30 r. ż.;  
bon na zasiedlenie: 
Magdalena Noszczyk 
Tel. 81 745 18 16 wew. 271 

 Szukasz pracy? 
 

Zaczynasz myśleć o zmianie branży?  
Chcesz zdobyć doświadczenie? 
 
ZACZNIJ OD STAŻU! 
 

 Zdobądź doświadczenie zawodowe; 
 Zdobądź nowe kompetencje; 
 Zadbaj o alternatywę dla siebie; 
 Poznaj specyfikę branży; 
 Dowiedz się nowych rzeczy; 
 Zaprezentuj się pracodawcy; 
 Poznaj nowych ludzi; 
 Otrzymasz stypendium stażowe; 
 Otrzymasz warunek zatrudnienia po odbytym stażu; 
 Zwrócimy Ci koszty dojazdu na staż.  

 

 
 
 
 

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? 
Chcesz być atrakcyjniejszy na rynku pracy? 
 
POMYŚL O SZKOLENIU! 
 

 Poznaj branże, w której chcesz pracować; 
 Dobrze jest robić specjalizację; 
 Zadbaj o alternatywę dla siebie; 
 Poznaj nowe metody, techniki; 
 Zdobądź nowe umiejętności; 
 Zdobądź nowe uprawnienia; 
 Zdobądź certyfikat; 
 Podnieść kwalifikacje, zdobądź nowe szanse zawodowe; 
 Stań się specjalistą na rynku pracy; 
 Otrzymasz stypendium szkoleniowe; 
 Zwrócimy Ci koszty dojazdu na szkolenie; 
 Pokryjemy koszt szkolenia. 

 

 
 
 
 

 

 
NIE BÓJ SIĘ CZEGOŚ 

NOWEGO! 

BĄDŹ OTWARTY NA 

ZMIANY! 

 
 

                                JAK ZNALEŹĆ STAŻ/SZKOLENIE?  
 
 
 

Sukces to nie kwestia wrodzonego 
talentu, błyskotliwej inteligencji ani 
szczęścia. Sukcesy odnoszą ludzie 
przekonani o tym, że wciąż mogą się 
wiele nauczyć.  

1. Przejrzyj stronę Powiatowego Urzędu Pracy z 
aktualnymi ofertami lub zgłoś się do swojego Doradcy 
Klienta; 

2. Idąc na rozmowę z potencjalnym pracodawcą uśmiechaj 
się i myśl pozytywnie; 

3. Zaprezentuj siebie jako osobę zdecydowaną i pewną 
siebie; 

4. Bądź dumny z siebie! 

 
 
      

1. Jeśli znalazłeś pracodawcę, u którego chcesz podjąć 
staż/zatrudnienie umów się z nim na spotkanie; 

2. Idąc na rozmowę myśl o swoich mocnych stronach; 
3. Powiedz o możliwości zorganizowania stażu lub 

sfinansowania szkolenia przez Powiatowy Urząd Pracy i 
uzyskaniu tam informacji w tej sprawie. 

4. Bądź dumny z siebie! 

 

OGŁOSZEniE OGŁOSZEniE

OGŁOSZEniE
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Najmłodsi tancerze ze Studia Tańca RYTHM-X za-
debiutowali w Turnieju Tańca HIP HOP i FREESTYLE 
w Jastkowie. Turniej odbył się 29 kwietnia i wzięło 
w nim udział ponad 700 tancerzy z terenu naszego 
województwa. Grupa RYTHM-X  K3  zdobyła w nim   

1 MIEJSCE  w kategorii  DEBIUTY 7-9 lat,  a grupa RYTHM-X   
J2 również 1 MIEJSCE w kategorii DEBIUTY 10-12 lat.

XIII TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO o Puchar Burmistrza 
Łęcznej przyniósł kolejne sukcesy. Grupa K3 zdobyła GRAND 
PRIX turnieju w kategorii FORMACJE HIP HOP DZIECI 7-10 

lat. Grupa J2 zajęła II MIEJSCE w kategorii FORMACJE HIP 
HOP JUNIORZY 11 - 13 lat. 

W turnieju brało udział kilkadziesiąt grup z terenu naszego woje-
wództwa. Trenerem i choreografem obydwu grup jest Pani Marze-
na Ciołek. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Debiutanci z RYTHM-X najlepsi w województwie!

27 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Lublinie przedstawicielki Studia Tańca RYTHM-X GOK Niemce, 
wraz z instruktorem i choreografem zespołu panią Magdaleną Bu-
jak, odebrały z rąk Starosty Lubelskiego pana Pawła Pikuli nagrodę 
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury, przyznaną Zespołowi decyzją 
Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2017 r.

   Nagroda została przyznana w związku z przypadającym w 
tym roku Jubileuszem 25-lecia  działalności  Zespołu, w uznaniu 
bogatego dorobku tancerzy Studia Tańca RYTHM-X, wielokrot-
nych laureatów prestiżowych konkursów i turniejów tańca o 
zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Studio Tańca RYTHM-X to wiodąca i najbardziej liczebna 
forma pracy GOK (ponad stu tancerzy). Grupy reprezentacyjne  
należą do czołówki najlepszych grup w Polsce specjalizują-
cych się w stylu hip – hop. Wielokrotni laureaci prestiżowych 
konkursów i turniejów tańca organizowanych na terenie 
naszego województwa i całej Polski. Zdobywcy tytułów mi-

strzowskich i głównych laurów konkursów międzynarodo-
wych. Na parkietach tanecznych rywalizują nie tylko z naj-
lepszymi tancerzami Polski, ale również Europy. Na Pucharze 
Polski „stali na pudle” z wielokrotnymi Mistrzami Świata. 

W Studiu ćwiczą 3 grupy reprezentacyjne w trzech kate-
goriach wiekowych, dwie grupy średniozaawansowane oraz 
grupa dorosłych, RTX 30+ , dla tancerzy powyżej 30 roku życia. 

Przez blisko 25 lat istnienia, RYTHM-X wychował rzeszę 
wspaniałych ludzi oraz świetnych tancerzy, którzy swą przy-
szłość wiążą z tańcem i działalnością na rzecz kultury. Część 
z nich już prowadzi samodzielnie zajęcia taneczne w róż-
nych szkołach tańca i instytucjach kultury, inni przygotowują 
się do pracy studiując na kierunkach związanych z kulturą.

Trenerem i choreografem zespołu jest Magdalena Bujak, kilku-
krotnie wyróżniana nagrodami instruktorskimi. Jest również lau-
reatką nagrody Starosty Lubelskiego za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. 
Prowadzone przez nią Studio Tańca RYTHM-X zostało nagrodzo-

ne  przez Marszałka Województwa Lubelskiego za osiągnięcia 
artystyczne i pracę na rzecz rozwoju kultury Lubelszczyzny. 

Nagroda za szczególne osiągnięcia w dziedzinie  
twórczości artystycznej dla Studia Tańca RYTHM-X
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Kamila Guz laureatką Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego

Gala Laureatów Wojewódzkiego 
Konkursu Piosenki Europejskiej

Uzdolniona młodzież z naszej gminy  
nagrodzona na Sesji Rady Powiatu

Podczas XXXIV Sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 27 kwiet-
nia br., Starosta Lubelski Paweł Pikula oraz Przewodniczący 
Rady Powiatu w Lublinie Antoni Skrabucha, wręczyli stypendia 
i nagrody w dziedzinie sportu uzdolnionej młodzieży z terenu 
Powiatu Lubelskiego.

Spośród wszystkich nagrodzonych, znaczny udział mieli 
uczniowie z naszej gminy. Stypendium Starosty za bardzo dobre 
wyniki w nauce otrzymała Paulina Drozd, uczennica III klasy Li-
ceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Niemcach. Z tej samej placówki oświatowej, stypendia za 
osiągnięcia sportowe otrzymali: Lidia Różyk uczennica II klasy 
Technikum Usług Gastronomicznych i Żywienia, Patryk Dziuba 
uczeń I klasy Technikum Agrobiznesu oraz  Mateusz Wypart uczeń 

IV klasy Technikum Architektury Krajobrazu. Podczas uroczysto-
ści wręczone zostały również nagrody za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie sportu. W gonie nagrodzonych za osiągnięcia 
sportowe znaleźli się Patrycja Powroźnik – zawodniczka sekcji 
podnoszenia ciężarów Gminnego Uczniowskiego Ludowego 
Klubu Sportowego Niemce, członek kadry narodowej juniorów 
Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, brązowa medalistka 
w podnoszeniu ciężarów na Mistrzostwach Polski Zrzeszenia 
ZLS do lat 15 i srebrna medalistka w podnoszeniu ciężarów na 
Mistrzostwach Polski Młodzików do lat 15 oraz Zbigniew Cękała 
– trener sekcji podnoszenia ciężarów w GULKS Niemce, którego 
podopieczni w 2016 r. zdobywali srebrne i brązowe medale na 
imprezach rangi Mistrzostw Polski.

Zuzanna Jońska i Gabrysia Muzyka z klasy 
pierwszej szkoły podstawowej oraz Mateusz 
Rachańczyk z klasy drugiej gimnazjum - Ze-
społu Szkół w Krasieninie, reprezentowali swo-
ją szkołę oraz gminę w Galowym Koncercie XIV 
Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europej-
skiej, który odbył się w czwartek 27 kwietnia w 
Filharmonii Lubelskiej.

Dziewczynki, najmłodsze uczestniczki Festi-
walu, przy akompaniamencie starszego kolegi, 
z dumą zaśpiewały na ogromnej scenie ludową 
piosenkę „W moim ogródeczku”. Otrzymane 
dyplomy, nagrody, ale przede wszystkim moż-

Kamila Guz, uczennica 6 klasy Szkoły 
Podstawowej w Krasieninie i druhna OSP 
Majdan Krasieniński, otrzymała wyróżnie-
nie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycz-
nym „Zapobiegajmy Pożarom”. 

Do Konkursu wpłynęło 305 prac z 14 wo-
jewództw. Wręczenie dyplomów i nagród 
laureatom konkursu, odbyło się w   Pałacu 
Blanka siedzibie Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. Po części oficjalnej, uczestnicy 
uroczystości zostali zaproszeni do rezydencji 
królewskiej zamku w Warszawie na lekcję 

muzealną z przewodnikiem oraz poczęstu-
nek w restauracji zamkowej. Oprócz nagród 
rzeczowych i dyplomów, dodatkową na-
grodą specjalną dla Kamili, przyznaną przez 
komisję konkursową, jest wakacyjny wy-
jazd z osobą towarzyszącą na dziewięcio-
dniowe warsztaty plastyczne o charakterze 
wymiany polsko-niemieckiej, które odbędą 
się nieopodal Kołobrzegu i będą trwały w 
dniach: 1-9 lipca br.

Serdecznie gratulujemy talentu i życzy-
my kolejnych sukcesów.

liwość zaprezentowania się w tak niezwykłym 
miejscu, były dla nich wyjątkowym przeży-
ciem.

Pan dyrektor Mariusz Tomczyk oraz pani Aga-
ta Jońska z przyjemnością wysłuchali pochwał 
kierowanych w kierunku artystów z Krasienina.

Gratulujemy i czekamy na następne sukcesy!
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I miejsce dla grupy dziecięco-młodzieżowej 
„Raduj się” z Krasienina

Grupa dziecięco-młodzieżowa „Raduj 
się” działająca przy Stowarzyszeniu im. I. 
Kosmowskiej w Krasieninie zajęła pierwsze 
miejsce w konkursie piosenki religijnej pt. 
„Święty to przyjaciel...”, w kategorii zespoły.

Dzieci i młodzież reprezentowały Parafię pw. 
NMP i św. Sebastiana w Krasieninie. Konkurs 
odbył się pod honorowym patronatem Arcy-
biskupa Metropolity Lubelskiego Stanisława 
Budzika Radia eR i Gościa Niedzielnego. Głów-
nym organizatorem Konkursu Piosenki Religij-

nej „Święty to przyjaciel...”, była parafia św. Ur-
szuli Ledóchowskiej przy udziale Zespołu Szkół 
nr 7 w Lublinie i Akcji Katolickiej. Przesłuchania 
miały miejsce w minioną sobotę. 14-05-2017, 
po mszy świętej w kościele parafialnym pw. 
św. Urszuli Ledóchowskiej odbył się koncert 
laureatów.

Grupę przygotowała pani Monika Prus we 
współpracy z Państwem Agatą i Piotrem Jońskimi.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów.

Kolejne sukcesy 
Zespołu Wokalno - 
Instrumentalnego  

z Krasienina
Miło nam poinformować, że Zespół Wokalno-

-Instrumentalny działający przy Stowarzyszeniu 
im. I. Kosmowskiej zajął II miejsce na XXII Festi-
walu Pieśni Religijnej „Ave Maryja” w Garbowie-
-Cukrowni. Zespół prowadzony jest przez Państwa 
Agatę i Piotra Jońskich.

W zmaganiach konkursowych wzięła również 
udział grupa „Raduj się” pod przewodnictwem 
pani Moniki Prus. W konkursie wojewódzkim w 
Garbowie-Cukrowni wzięło udział łącznie 23 Ze-
społy z rożnych województw.

 Jest to już trzeci w tym roku znaczący sukces 
dzieci i młodzieży doskonalących swoje umiejęt-

ności w Ludowym Domu Strażaka w Krasieninie. 
Przypominamy, że w styczniu tego roku dzieci 
zajęły III miejsce w Diecezjalnym przeglądzie jase-
łek i grup kolędniczych w Niemcach oraz w maju 
pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie 
Pieśni Maryjnej „Święty to mój przyjaciel”.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i prowa-
dzącym sukcesów. Dziękujemy rodzicom, wła-
dzom Gminy oraz wszystkim członkom Stowa-
rzyszania za wsparcie materialne, za obecność 
oraz wszelką pomoc umożliwiającą działanie 
obu grup.

Prezes Stowarzyszenia Beata Zgierska
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II Przedszkolny Turniej o Puchar Kubusia Puchatka

Podopieczni Zbigniewa Cękały  
powrócili z Mistrzostw Polski

Od 28 do 30 kwietnia 2017 r. w Hali 
Sportowej im. Janusza Kowalczyka przy 
Gimnazjum Nr 2 w Łukowie odbywały się 
Mistrzostwa Polski juniorów i juniorek w 
podnoszeniu ciężarów do lat 20. W zawo-
dach uczestniczyły 54 kobiety i 126 męż-
czyzn z 57 klubów z całej Polski.

GULKS Niemce reprezentowali Lidia Różyk i 

Mateusz Wypart. W kat. wag. 69 kg. Lidka zajęła 
miejsce VI, uzyskując wynik w dwuboju 122 kg. 
Mateusz startując w kat. 94 kg zajął miejsce X, uzy-
skując wynik 221 kg.

Od 4 do 7 maja w hali WLKS Siedlce  odbywały 
się Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w podno-
szeniu ciężarów do lat 15 i 17. W czterodniowych 
zawodach udział wzięło aż 265 zawodniczek i 

zawodników. Do lat 17 srebrny medal wywalczyła 
Patrycja Powroźnik, uzyskując wynik w dwuboju 
126 kg. w kat. wag 53 kg. VI miejsce w kat. wag. 
48 kg. zajęła Konstancja Kuchciak a Mateusz Kowal-
czyk w kat. 69 kg. z wynikiem 143 kg. zajął miejsce 
XIII. W kategorii wiekowej do lat 15, Adam Urban 
uczeń II kl. Gimnazjum w Niemcach zajął miejsce VI 
uzyskując wynik 140 kg.                         R.Sosnowski

19.05.2017 r. przedszkole przy Zespole Placówek Oświa-
towych w Dysie było organizatorem II Przedszkolnego 
Turnieju o Puchar Kubusia Puchatka pod honorowym 
patronatem Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia. Tur-
niej przeznaczony był dla dzieci z przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych z terenu Gminy Niemce.

Na sali gimnastycznej w Dysie, w przedszkolnych konkurencjach 
udział wzięło18 dzieci z 6 placówek: Jakubowice Konińskie, Rud-
ka Kozłowiecka, Ciecierzyn, Krasienin, Dys i Oddział Zamiejscowy 
Przedszkola w Dysie z Nasutowa.

Po powitaniu gości przez Dyrektor ZPO w Dysie Jolantę Sołtys, roz-
poczęły się różnorodne konkurencje, które prowadziła nauczycielka 
naszego przedszkola – Magdalena Kasperek. Dzieci miały możli-
wość przeżycia swoich pierwszych, indywidualnych sportowych 
sukcesów.

Bardzo wiele emocji towarzyszyło następującym konkurencjom:
„Komu nie spadnie”; „Gdzie jest mój uczeń?” - wspólna 
zabawa nauczycieli ze swoimi podopiecznymi; „Skoki przez dra-
binkę”; „Szybkie żabki”; „Wyścig ślimaków”; „Papierowy 
wyścig”;

Po zaciętej, ale pełnej radości walce przyszedł czas na słodki po-
częstunek, zorganizowany przez rodziców naszych przedszkolaków. 
Gdy dzieci chwilę odpoczęły, ponownie zgromadziły się na sali gim-
nastycznej, gdzie odbyły się zabawy ze wszystkimi obecnymi tego 
dnia przedszkolakami. Następnie przyszedł czas na podsumowanie 
turnieju – pani dyrektor ogłosiła, że wszystkie drużyny zdobyły I 
miejsce.

Uroczystego wręczenia pucharów, dyplomów i nagród dokonały 
Anna Studzińska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Administracyj-
nego Szkół w Niemcach, Dyrektor Jolanta Sołtys i Wicedyrektor 
Agnieszka Kula.

Organizacja turnieju możli-
wa była dzięki sponsorom, 

którymi byli:
Wójt Gminy Niemce 

Krzysztof Urbaś
Alior Bank

Rada Rodziców przy 
Przedszkolu w Dysie

Organizatorzy
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3 maja 2017 r. na terenie Lubelskiego Rynku 
Hurtowego S.A. w Elizówce odbyła się impreza pt.  
„Biegnę, bo lubię” – Bieg Konstytucji oraz Grillowa-
nie z Rykiem Elizówka.

Od godziny 12.00 odbywały się biegi w różnych odsło-
nach, od dziecięcych, poprzez firmowy, aż do ogólnego 
biegu na 5 km. W sumie na trasy zorganizowane pomiędzy 
halami handlowymi wybiegło blisko 200 zawodników.  
Po dotarciu do mety ostatniego biegacza przyszedł czas na 
uhonorowanie zwycięzców. Uroczystego wręczenia nagród 
na scenie podjęli się Prezes Rynku Elizówka Andrzej Ryl  
i Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś wraz z małżonką.

W części artystycznej na scenie wystąpił Zespół Pieśni  
i Tańca „Jawor” z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  
i belgijska gwiazda muzyki dance – Danzel.

„Biegnę, bo lubię” – Bieg Konstytucji 
na Rynku Elizówka

ZaPROSZEniE
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Sukcesy naszych jednostek OSP  
na zawodach sportowo-pożarniczych
Sukcesy naszych jednostek OSP  
na zawodach sportowo-pożarniczych

matka
W tym dniu radosnym
W Święto Matki
Złóżmy na ręce
Matek kwiatki.
Niech o tym pamięta
Każde dziecię
Że nie ma czulszego
Serca na świecie.

To ona do snu
Cię układała
I kołysanki
Piękne śpiewała.
Tuliła, karmiła i przewijała
Gdy byłeś chory, nie sypiała.

Modliła się do Matki Boskiej
Żeby Cię omijały troski.
Zawsze pomocą służyć gotowa
Choć już Jej posiwiała głowa.
Ucałuj te spracowane ręce
I życz Jej zdrowia jak najwięcej.

Mamy, Mamusie nasze kochane
Bądźcie przez dzieci swe szanowane
Niech szczęście i radość
Zawsze Wam sprzyja
A wszystko co dobre
Niech Was nie omija.
Niech dla Was kwitną
Wszystkie róże
Żyjcie nam Mamy jak najdłużej.

                                         Danuta Stanisława Brzozowska

Danuta Stanisława Brzozowska – urodzona 8 maja 1948 
roku w Wołkowie na tzw. „ziemiach odzyskanych”, obecnie wo-
jewództwo zachodniopomorskie. W wieku 10 lat pani Danuta 
wraz z rodziną przeprowadziła się do Elizówki, gdzie mieszka do 
dzisiaj. Matka trzech synów i babcia czworga wnucząt, od 14 lat 
śpiewa w zespole ludowym Dysowiacy. Już od najmłodszych 
lat zainteresowana była muzyką, literaturą i poezją. W młodości 
śpiewała w chórze kościelnym w Dysie i w tym samym czasie 
również rozpoczęła pisanie wierszy. Jednak swoje zamiłowania 
musiała odłożyć na plan dalszy ze względu na obowiązki w go-
spodarstwie rodziców, a później we własnej rodzinie. Do pisania 
wierszy oraz śpiewania powróciła po odchowaniu dzieci. 

W wierszach pani Danuty pojawiają się tematy z codzienne-
go życia, uroki natury, marzenia, a także bajki. W swoim do-
robku pisarskim posiada również teksty do piosenek i wiersze 
okolicznościowe. Z okazji obchodzonego niedawno Dnia Mat-
ki, na łamach naszej gazety prezentujemy wiersz pt. „Matka”.

21 maja br. w miejscowości Turka Zarząd Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP w Niemcach, wspólnie ze swoim odpowied-
nikiem z Gminy Wólka, zorganizował zawody sportowo 
– pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na zbiórce stawiło się 8 jednostek OSP z terenu Gminy Niemce 
oraz jednostki OSP z Gminy Wólka. Do komisji sędziowskiej, po-
wołanej przez Komendanta Miejskiego PSP weszli funkcjonariusze 
lubelskiej Państwowej Straży Pożarnej, na czele z sędzią głównym 
zawodów st. kpt. Marcinem Sobolewskim. Wpłynęło do niej 17 
zgłoszeń od dowódców poszczególnych drużyn, w tym 4 zgłosze-
nia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Rywalizacja rozpoczęła się od sztafety pożarniczej 7 x 50 m. Po 
przerwie przystąpiono do drugiej konkurencji – ćwiczenia bojowe-
go. A oto klasyfikacja końcowa:

W grupie A męskiej, I miejsce z wynikiem 101,49 pkt zdo-
była jednostka OSP Niemce, II miejsce – OSP Kawka (101,81 
pkt), III miejsce – OSP Nasutów (105,61 pkt)

Poza podium znalazły się drużyny: 4 - OSP Majdan Krasieniński, 
5 – OSP Dys, 6 – OSP Krasienin, 7- OSP Jakubowice Konińskie Ko-
lonia, 8 – OSP Stoczek Kolonia.

W grupie C (kobiety) najlepszy wynik osiągnęły druhny z 
OSP Majdan Krasieniński uzyskując 127,58 pkt, drugie miej-
sce OSP Krasienin (128,66 pkt), trzecie OSP Nasutów (133,84 
pkt) a czwarte z OSP Kawka (146,18 pkt).

W rywalizacji młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewczęta z 
MDP OSP Krasienin okazały się lepsze od MDP OSP Majdan Krasie-
niński, a wśród chłopców zwyciężyła również drużyna z Krasienina 
wygrywając z rówieśnikami z Nasutowa.

Po zakończonych zawodach przystąpiono do dekoracji i wręcze-
nia nagród, której dokonali: Komendant Gminny ZOSP RP w Niem-
cach Dariusz Paradziński oraz Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś.

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim jednostkom a zwy-
cięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w zawodach szczebla 
powiatowego 25 czerwca w Bełżycach.
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Po dość długiej porze zimowej i deszczowym marcu i kwietniu, 
doczekaliśmy się w końcu cieplejszych dni. Korzystając ze sło-
necznej pogody, wyruszyliśmy w teren, aby sprawdzić „co sły-
chać” w temacie gminnych inwestycji.

Na początku odwiedziliśmy z obiektywem Jakubowice Konińskie. 
W ubiegłym roku informowaliśmy Państwa, o rozpoczęciu budo-
wy długo oczekiwanej sali sportowej przy Szkole Podstawowej  

Laureaci Loterii Promocyjnej Gminy Niemce
Zgodnie z regulaminem Loterii Promocyjnej „Mieszkam w Gmi-

nie Niemce i tu płacę podatki”, w dniu 8 maja 2017 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Niemce odbyło się losowanie nagród wśród tych wszystkich mieszkańców 
naszej gminy, którzy wzięli w niej udział.

Na podstawie decyzji wydanej przez Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej (nr zezwo-
lenia: 300000-IAGW.8703.1.2017.TŁ) oraz zatwierdzonego Regulaminu Loterii, losowanie 
odbyło się w obecności powołanej przez Organizatora - AMBASADA MAREK Robert Kieszek 
ul. Konstantynowska 34 lok. 116/117, 94-303 Łódź, komisji nadzoru, której skład został 
powołany na mocy Protokołu Komisji Nadzoru nad Loterią z dn. 13.03.2017 r.

Poniżej publikujemy listę zwycięzców w Loterii Promocyjnej pn. „Mieszkam w Gminie 
Niemce i tu płacę podatki”:

nagroda Główna - Telewizor SONY KD-55XD7005 (Smart TV 55” Ultra HD 4K) - Grażyna 
M. z Niemiec
nagroda i stopnia - Lustrzanka cyfrowa NIKON D3300 z obiektywem 18-105VR - Piotr S. z Dysa
nagroda ii stopnia - Konsola SONY PlayStation 4 1TB w zestawie z 4 grami - Jacek C. z Niemiec
nagroda iii stopnia - Cyfrowy aparat fotograficzne CANON IXUS 160 - Barbara W. z Nowego Stawu
nagroda iii stopnia - Cyfrowy aparat fotograficzne CANON IXUS 160 - Wojciech P. z Niemiec
nagroda iii stopnia - Cyfrowy aparat fotograficzne CANON IXUS 160 - Łukasz M. z Krasie-
ninia Kolonii

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród, które 
odbędzie się podczas Święta Gminy Niemce 2017 - 11 czerwca, na placu przy ul. Różanej 
w Niemcach.

Przegląd gminnych inwestycji 2017

W planach na ten rok jest jeszcze budowa oświetlenia energo-
oszczędnego przy drodze gminnej nr 106055 L w miejscowościach 
Ciecierzyn i Łagiewniki. Zadanie będzie realizowane w ramach 
projektu „Mobilny LOF”, Działania 5.6  Efektywność energetyczna  
i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
Dzięki temu projektowi otrzymamy dotację w wysokości 85% wy-
datków na ten cel. Dokładny koszt inwestycji będziemy znali pod ko-
niec czerwca, po otwarciu ofert przetargowych. Szacunkowo może 
to być około 300 tys. zł. Do października tego roku oświetlenie przy 
tej drodze powinno być gotowe.                                     Grzegorz Brzozowski

Drogi powiatowe Pólko-CiecierzynOsuwisko DysSala sportowa w Jakubowicach

Plac zabaw Pólko

im. Joachima Lelewela. Po niespełna dziewięciu miesiącach od 
pierwszych wykopów, nowy budynek prezentuje się imponująco. 
Oprócz nowoczesnego obiektu sportowego, dzięki łącznikowi po-
między salą, a szkołą,  placówka oświatowa wzbogaci się również o 
dodatkowe pomieszczenia edukacyjne. Przewidywany koszt to blisko  
3 mln zł. Obiekt ma być oddany do użytku jeszcze jesienią tego roku.

Jednak największym zadaniem inwestycyjnym pod względem 
wielkości zaangażowanych środków finansowych na terenie Gminy 
Niemce jest obecnie, gruntowna przebudowa prawie 6 kilometro-
wego odcinka dwóch dróg powiatowych nr 2217L i 1546L z Pólka 
do Ciecierzyna. Prace przy realizacji tego zadania rozpoczęły się 
wiosną br. i obejmują całkowitą wymianę nawierzchni, przebudowę 
już istniejących chodników, w których są montowane odpływy bu-
rzowe i kanał technologiczny do instalacji przewodów światłowo-
dowych. Modernizacja tej trasy jest możliwa dzięki wsparciu finan-
sowemu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całość inwestycji 
ma kosztować ponad 4,1 mln zł z czego 82% tej sumy otrzymamy 
ze środków zewnętrznych.

W najbliższym czasie ruszą także prace przy likwidacji osuwiska  
w ciągu drogi gminnej nr 106047L wraz z regulacją koryta rzeki Cie-
mięgi w miejscowości Dys. 3 marca br. Wójt Gminy Niemce Krzysztof 
Urbaś osobiście odebrał z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji Mariusza Błaszczaka, promesę z dotacją na ten cel. Zabez-
pieczenie 160 metrowego fragmentu drogi gminnej i koryta rzeki ma 
kosztować około 700 tys. zł z czego 80% to będą fundusze z dotacji.

Na terenie naszej gminy realizujemy również inwestycje wyma-
gające mniejszego nakładu środków finansowych, co nie oznacza że 
mniej ważne. W ubiegły piątek, na gminnej działce przy drodze nr 
103357L w Pólku za kwotę 15 tys. zł z Funduszu Sołeckiego zamon-
towano urządzenia na plac zabaw dla dzieci.
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25 kwietnia w Zespole Szkół im. Ziemi 
Lubelskiej w Niemcach odbyły się eliminacje 
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym organizowane 
pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy 
Niemce Krzysztofa Urbasia.

W turnieju wzięły udział drużyny ze wszystkich 
szkół z terenu gminy Niemce. Uczniowie roz-
wiązywali testy z przepisów ruchu drogowego, 
udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 
jeździli rowerem po torze sprawnościowym.

W kategorii szkół podstawowych pierwsze 

miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej 
z Rudki Kozłowieckiej (Nina Lisowska, Wero-
nika Raczkowska, Paweł Domonik, Bartłomiej 
Sysiak). 

Indywidualnie najlepszy wynik osiągnął Ka-
mil Flis z Krasienina. 

Wśród gimnazjów najlepsza była drużyna  
z Ciecierzyna (Magdalena Kozieł, Barbara Gaw-
rońska, Kacper Barwiński). Indywidualnie wygrała 
uczennica z gimnazjum z Ciecierzyna Magdalena 
Kozieł. Zwycięskie drużyny będą reprezentować 
naszą gminę w eliminacjach powiatowych.

Gminne eliminacje do Ogólnopolskiego  
Turnieju BRD w Niemcach

V GMINNY  KONKURS MATEMATYCZNY 
„MISTRZ MATEMATYKI”

5 maja Zespół Placówek Oświatowych w Cie-
cierzynie gościł uczestników V Gminnego Kon-
kursu Matematycznego „Mistrz matematyki” . W 
konkursie wzięło udział 21  uczniów klas trzecich 
z siedmiu szkół podstawowych z terenu Gminy 
Niemce wyłonionych podczas eliminacji we-
wnątrzszkolnych, którzy potrafią dobrze wykony-
wać obliczenia liczbowe, dostrzegają i umiejętnie 
stosują zasady i prawidłowości matematyczne, 
wykazują się umiejętnością logicznego myślenia 
i wyobraźnią przy rozwiązywaniu problemów 
matematycznych.

Celem konkursu było: 
•	 ukazanie	 użyteczności	 	 matematyki	 w	 życiu	

codziennym, 
•	 przybliżenie	 uczniom	 wiedzy	 i	 umiejętności	

matematycznych,
•	 zachęcenie	 dzieci	 do	 podejmowania	 i	 rozwią-

zywania zadań i problemów w oparciu o pro-
gramowe wiadomości i umiejętności z zakresu 
edukacji matematycznej.

•	 dostarczenie	 radosnych	 przeżyć	 i	 zadowolenia	
z osiągnięcia sukcesu, zachęcenie uczniów do 
poznawania zasad zdrowej rywalizacji. 
W etapie finałowym uczniowie wykonywali 

test zawierający 30 zadań testowych spraw-
dzający umiejętność logicznego myślenia. Czas 
przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań  

wynosił 60 minut. Konkurs przebiegł zgodnie z 
regulaminem. Wszyscy uczniowie reprezentowali 
bardzo wyrównany poziom wiedzy, jednakże nie 
wszystkim udało się pokonać trudności podczas 
rozwiązywania zadań. 

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w 
składzie :
•	 Pani	Grażyna	Oszwa–		nauczycielka	matematy-

ki ZPO w Ciecierzynie – przewodnicząca.
•	 Pani	 Urszula	 Zielonka–	 nauczycielka	 edukacji	

wczesnoszkolnej ZPO w Ciecierzynie.
•	 Pani	 Renata	 Wodnicka–	 nauczycielka	 edukacji	

wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w Nasutowie.
•	 Pani	Jolanta	Augustyńska	–	nauczycielka	eduka-

cji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w Dysie.
Wyniki konkursu:
Mistrzem matematyki klas III został Jakub  

Gizicki ze Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie, 
uzyskawszy 47pkt.  na 60 możliwych – opiekun 
p. Zofia Wróbel

II miejsce zajęła Amelia  Drozd ze Szkoły 
Podstawowej w Krasieninie, uzyskawszy 39pkt. – 
opiekun p. Bożena Gajos 

III miejsce zajął Mateusz  Malicki ze Szkoły 
Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej, uzyskawszy 
38pkt. – opiekun p. Teresa Bilińska

Pozostali uczestnicy:
•	 Szkoła	 Podstawowa	 w	 Jakubowicach	 Koniń-

skich: Trojnar Tomasz, Krasucki Miłosz, Klimek  
Olaf, Dybała Bartosz

•	 Szkoła	Podstawowa	w	Niemcach:	Bodziak	Gabrie-

la, Wach Krystian, Góźdź Anna, Meksuła Wiktor
•	 Szkoła	 Podstawowa	 w	 Rudce	 Kozłowieckiej:	

Pacek Szymon
•	 Szkoła	 Podstawowa	 w	 Krasieninie:	 Sobiesiak	

Dariusz, Jóźwiak Paweł, Gabriela Zgierska
•	 Szkoła	 Podstawowa	 w	 Dysie:	 Gał	 Kacper,	 Ko-

złowska Julia 
•	 Szkoła	Podstawowa		w	Ciecierzynie:	Budzyński	

Wojciech, Łata  Adrian, Sołtys  Marcel
•	 Szkoła	Podstawowa	w	Nasutowie:	Urban	Oliwia

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w 
Ciecierzynie - pan Mirosław Studniewski oraz 
pani Dyrektor - Alina Gromaszek  zwycięzcom 
konkursu wręczyli dyplomy i nagrody  a pozo-
stałym uczestnikom konkursu - podziękowania 
i upominki. Nauczyciele, którzy przygotowywali 
uczniów do konkursu otrzymali podziękowania 
za rozbudzanie zainteresowań  uczniów i inspi-
rowanie do zgłębiania wiedzy matematycznej.  
Wszystkim uczestnikom  V Gminnego Konkursu 
Matematycznego „ Mistrz Matematyki” oraz ich 
nauczycielom gratulujemy.

Bardzo serdecznie dziękujemy naszym sponso-
rom: Wójtowi Gminy Niemce za objęcie naszego 
konkursu honorowym patronatem oraz przekaza-
nie funduszy na zakup nagród,  Fundacji Sądecko 
– Lubelskiej, ul. Koncertowa 7/22   Lublin,  Wy-
dawnictwu  WSiP  za ufundowanie upominków 
dla uczestników konkursu oraz wszystkim, którzy 
pomagali w organizacji konkursu. 

Organizatorzy: Z. Wróbel i B. Poździk

„ Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.” – Roger Bacon
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VII Gminny Turniej o Puchar  
im. Bł. Bpa Władysława Gorala

12 maja 2017 roku gościliśmy w naszej szko-
le uczniów klas szóstych ze wszystkich szkół 
podstawowych gminy Niemce. Okazją do tego 
spotkania był odbywający się, już po raz siódmy, 
Gminny Turniej Klas Szóstych o Puchar im. Bł. Bpa 
Władysława Gorala- patrona naszej szkoły, który 
od trzech lat odbywa się pod honorowym patro-
natem Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia  
i księdza kanonika Roberta Brzozowskiego – pro-
boszcza kościoła parafialnego w Dysie.

Głównym założeniem turnieju jest pokazanie 
młodym ludziom jak aktywnie i twórczo można 
spędzać wolny czas, pokazanie zdrowej rywa-
lizacji oraz jak poprzez zabawę można rozwijać 
swoje zainteresowania. Ważnym punktem jest 
zapoznanie zebranych z sylwetką, życiem, ideała-

mi   i wyznawanymi wartościami patrona szkoły 
w Ciecierzynie. Wskazujemy im autorytet, który 
mogą naśladować.

Turniej składa się z kilkunastu konkurencji, 
wśród których są zadania sportowe, integracyj-
ne oraz logiczne, powiązane z wiedzą zdobytą  
w szkole. W zabawie biorą udział również kibice, 
którzy mogą zdobywać dodatkowe punkty dla 
swoich drużyn za ciekawe dopingowanie swoich 
kolegów oraz za wykonanie plakatu związanego 
z Patronem szkoły.

Podczas takich spotkań uczniowie – poprzez 
zabawę – uczą się współdziałania w grupie, 
umiejętności podejmowania decyzji , kreatyw-
ności i odpowiedzialności oraz publicznego 
prezentowania się. Poznają swoich rówieśników  

z innych szkół naszej gminy, co na pewno będzie 
procentować w przyszłości, gdy staną się dorosły-
mi członkami  społeczności.

Poszczególne zadania oceniało czteroosobowe 
jury wybrane spośród nauczycieli- wychowaw-
ców, którzy przyjechali z drużynami. Dziękujemy 
im za pomoc.

Puchar, wraz z pierwszym miejscem zdobyła 
drużyna ze Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie 
pod opieką Barbary Gnysińskiej przed drużyną 
z Jakubowic Konińskich (II miejsce) pod opieką 
Agnieszki Szperlak i uczniami ze Szkoły Pod-
stawowej w Niemcach (III miejsce) pod opieką 
Małgorzaty Kot.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Za wsparcie turnieju serdecznie dziękujemy 

naszym sponsorom:
Księdzu kanonikowi Robertowi Brzozow-
skiemu – proboszczowi parafii w Dysie,
Panu Krzysztofowi Urbasiowi – Wójtowi 
Gminy Niemce,
Pani Annie Studzińskiej – dyrektor GOASz 
w Niemcach,
Wydawnictwu „Oxford University Press”,

Serdeczne podziękowania należą się rów-
nież mamom uczniów klas szóstych ze szkoły   
w Ciecierzynie, które upiekły ciasta na tę okazję.

Organizatorki: Małgorzata Szczesiak
Bogumiła Denisiuk, Jadwiga Gawrońska
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26 kwietnia  w Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach 
już po raz piąty odbył się Gminny Turniej Rycerski dla uczniów klas 
piątych. Zmagania przebiegały pod honorowym patronatem Wój-
ta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia i Bractwa Rycerskiego Ziemi 
Lubelskiej. Podobnie jak w ubiegłych latach, we współzawodnic-
twie wzięły udział drużyny z sześciu szkół naszej gminy, a zawody 
uświetnił swoim pokazem oddział rycerzy z Bractwa Rycerskiego 
Ziemi Lubelskiej w Lublinie.

Pokaz mogli obejrzeć nie tylko uczestnicy Turnieju i ich goście, ale 
również wszyscy chętni uczniowie i nauczyciele. Tym razem, ze wzglę-
du na niesprzyjającą aurę, Bractwo Rycerskie zaproponowało inną nie-
co formułę prezentacji, jaką były warsztaty żywej lekcji historii.

Zainteresowani mogli z bliska dotknąć   replik broni czarnopro-
chowej (muszkiety, bandolety, hakownice) i najrozmaitszych ele-
mentów uzbrojenia XVII – wiecznych zbrojnych, mogli nauczyć się 
szermierki palcatami, były też pojedynki na szable, miecze, rapiery, 
opisy uzbrojenia i technik walki z czasów wojen XVII wieku. Każdy 
mógł ponadto przymierzyć kolczugę, potrzymać miecz lub szablę 
i zapytać o interesujące go szczegóły, a nawet nauczyć się pisać gę-
sim piórem i inkaustem lub zapieczętować lakiem list.

Po takich atrakcjach napięcie mogło już tylko rosnąć, a zapew-
niły to konkurencje sportowe i  umysłowe poprzedzone uroczystą 
prezentacją drużyn z poszczególnych szkół oraz odegraniem scenki 
pantomimicznej z czasów średniowiecza.

Po zaciętej i bardzo wyrównanej walce, zwycięstwo odniosła re-
prezentacja Jakubowic Konińskich, przed Ciecierzynem i Niemcami.

Jury turniejowe pod przewodnictwem p. Andrzeja Nowickie-
go podkreśliło bardzo wysoki poziom artystyczny i merytoryczny 
przygotowania wszystkich startujących drużyn, z czym zgodzili się 
zawodnicy, opiekunowie drużyn i goście honorowi Turnieju, wśród 
których była p. Iwona Pulińska - zastępca Wójta Gminy Niemce.

Dyrektor Zespołu Szkół w Niemcach, p. Jerzy Wójcik wręczając 
nagrody na zakończenie podziękował Jury, Gościom i wszystkim 
uczestnikom  za wspaniałą wspólną zabawę, a p. Mirosław Choina 
wyraził swoją wdzięczność sponsorom Turnieju, tj. p. Wójtowi, Ban-
kowi Spółdzielczemu w Niemcach i Spółdzielni Rolniczo-Handlowej 
oraz firmom i osobom prywatnym, za pomoc i sfinansowanie na-
gród oraz niezbędnych wydatków organizacyjnych.

V Gminny Turniej Rycerski Klas 5 
  „O Miecz Grunwaldzki ZS  
  w Niemcach”
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V edycja Gminnego Konkursu Interdyscyplinarnego  
         PRIMUS INTER PARES
27 kwietnia  uczniowie Gminy Niemce już po raz piąty uczest-

niczyli w Interdyscyplinarnym Konkursie Wiedzy Primus Inter Pares 
objętym Honorowym Patronatem przez Wójta Gminy Niemce - Pana 
Krzysztofa Urbasia.

W Zespole Szkół w Krasieninie 52 uczniów z 7 szkół naszej gminy 
rywalizowało o miano Najlepszego wśród Równych Sobie. Zawod-
nicy startowali w trzech kategoriach wiekowych: klasy III SP, Klasy 
IV – VI SP oraz gimnazjaliści. Widownia z przyjemnością słuchała 
odpowiedzi zawodników, którzy reprezentowali wyjątkowo wyrów-
nany poziom.

W bieżącej edycji konkursu mieliśmy przyjemność gościć Panią 
Iwonę Pulińską – Zastępcę Wójta Gminy Niemce, Panią Beatę Zgi-
reską - Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Niemce oraz Dyrektorów i 
Nauczycieli Szkół Podstawowych i Gimnazjów naszej gminy.

Ideą konkursu jest docenianie i promowanie ambitnych, mądrych 
i pracowitych uczniów. Corocznie w wysiłku tym wspiera organiza-
torów Pan Wójt i Rada Gminy Niemce,  przeznaczając finanse na to, 
by dzieci i młodzież obdarować cennymi nagrodami. Laureaci trzech 
pierwszych miejsc w każdej z 3 kategorii wiekowych otrzymali jako 
nagrody za wiedzę wartościowy sprzęt elektroniczny – tablety, 
drukarki, słuchawki, głośniki itp. Półfinaliści dzięki hojności Urzędu 
Gminy oraz sponsorów zostali obdarowani przenośnymi nośnikami 
pamięci.   Dzięki ofiarności innych darczyńców mogliśmy również 
nagrodzić drobnymi upominkami każdego z uczestników konkursu.

Jak co roku, nasza niezawodna Rada Rodziców zadbała o słodki 
poczęstunek dla wszystkich gości. Nad całością przedsięwzięcia 
czuwała Pani Dyrektor Anna Czernicka – Szpakowska.

Serdecznie dziękujemy też naszym pozostałym darczyńcom za 
wsparcie finansowe i ufundowanie nagród. Od lat wspierają nas: 
Bank Spółdzielczy w Niemcach, Elżbieta Zgierska – Ciastkarnia 
Napoleonka, Beata Zgierska – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców, 
Roman Ziębowicz – Radny Gminy Niemce, Piotr Joński – P.P.H. – 
Okaryna, Tomasz Dudek – Studio Reklamy i Sitodruku oraz Marian 
Wójcik - Skup Sprzedaż Zwierząt Rzeźnych.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu!   
Lista Laureatów:

Kategoria Klas III Szkół Podstawowych
I miejsce – Maria Szcześniak – Zespół Szkół w Krasieninie
II miejsce  –  Adrian Łata – Zespół Placówek Oświatowych  

w Ciecierzynie
III miejsce  –  Urszula Skakun – Zespół Placówek Oświatowych 

w Dysie

Kategoria Klas IV – VI  Szkół Podstawowych
I miejsce – Kamil Flis  – Zespół Szkół w Krasieninie
II miejsce –  Patryk Wójtowicz – Zespół Placówek  

Oświatowych w Ciecierzynie
III miejsce –  Adam Szewczyk - Zespół Placówek Oświatowych 

w Ciecierzynie

Kategoria Klas I – III Gimnazjum
I miejsce – Karol Kasperek– Zespół Szkół w Niemcach
II miejsce – Iga Czechowska – Zespół Szkół w Niemcach
III miejsce –  Marta Stefaniak – Zespół Szkół w Krasienine
               Gratulujemy!!!

Beata Preidl, Katarzyna Pietrzak
Zespół Szkół w Krasienie
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XIII Gminny Konkurs Pięknego Czytania  
w Krasieninie17 maja w Zespole Szkół w Krasieninie odbył 

się XIII Gminny Konkurs Pięknego Czytania. W 
konkursie wzięło udział 26 uczniów klas trzecich 
edukacji wczesnoszkolnej ze wszystkich Szkół 
Podstawowych z terenu Gminy Niemce. Tematem 
przewodnim tegorocznego konkursu była przy-
jaźń między człowiekiem a zwierzęciem .

Uroczystość uświetnili swoją obecnością za-
stępca Wójta Gminy Niemce – Iwona Pulińska, 
Dyrektor ZS w Krasieninie - Anna Czernicka-Szpa-
kowska, Wicedyrektor ZS w Niemcach – Jadwiga 
Łucka-Drozd, emerytowani nauczyciele - panie 
Janina Jurkowska i Teresa Dejko, oraz wychowaw-
cy klas młodszych z terenu gminy Niemce, którzy 
dopingowali swoich uczniów.

Uczestnicy konkursu wybrani w eliminacjach 
szkolnych zaprezentowali publiczności wysoki 
poziom umiejętności czytania tekstu nie tylko 
przez siebie przygotowanego, ale też nowego, 
wylosowanego podczas konkursu. Nagrodzonych 
zostało 11 osób. Zmaganiom konkursowym z 
uwagą przysłuchiwało się jury w składzie: Renata 
Antoszek – Dyrektor Gminnej Biblioteki w Niem-
cach, Irena Aftyka – Instruktor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Niemcach, Krystyna Dalczyńska – Bi-
bliotekarz Gminnej Biblioteki w Krasieninie.

Każdego roku organizację konkursu w postaci 
słodkiego poczęstunku wspiera Rada Rodziców 
Zespołu Szkół w Krasieninie, którego przewodni-
czącą jest Małgorzata Guz.

Wspaniałe nagrody dla laureatów zostały ufun-
dowane przez Wójta Gminy Niemce - Krzysztofa 
Urbasia oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki w Niem-
cach – Renatę Antoszek.

Laureaci  XIII  Gminnego Konkursu  
Pięknego Czytania:

I miejsce –  Emilia Brzozowska  
–  SP Jakubowice Konińskie

I miejsce – Joussef Hmadna - ZS Niemce
II miejsce – Nikola Mrozek– SP Dys
II miejsce –  Natalia Tomasik  

– ZS w Krasieninie
III miejsce –  Gabriela Grotnik  – SP Nasutów
III miejsce – Wiktoria Zgierska  

– ZS w Krasieninie
Wyróżnienia:
Szymon Wodzyński – ZS Niemce
Natalia Bartosik- ZS Niemce
Maciej Putek - ZS Niemce
Gabriela Lesic – ZS Niemce
Gabriela Zgierska – ZS w Krasieninie
Organizatorki: Ewa Rabos Jolanta Popłońska

Uroczystości ku czci  
pomordowanych mieszkańców 

Krasienina i okolic
7 kwietnia 2017 roku o godzinie 17:00 miało miejsce 

niezwykłe wydarzenie. Uczniowie Gimnazjum nr 3 im. 
Ireny Kosmowskiej w Krasieninie, Michał Bogusław i 
Piotr Białek zorganizowali uroczystości upamiętniają-
ce pomordowanych mieszkańców Krasienina i okolic 
podczas II Wojny Światowej. Wraz z tym wydarzeniem 
odbyła się Droga Krzyżowa prowadzona przez harcerzy 
z naszej szkoły, którzy przygotowali kartki wielkanoc-
ne, aby zdobyć fundusze na zakup umundurowania 
harcerskiego.

Na początku Pani Dyrektor Anna Czernicka-Szpakowska 
przywitała mieszkańców i przybyłych gości. Następnie Michał 
Bogusław przeczytał treść uchwały sołectwa Krasienin Kolonia 
1/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. Następnie wszyscy zgromadze-
ni w kościele przeszli pod pomnik pomordowanych osób w 1942 
roku, gdzie usłyszeli patriotyczną mowę Michała Bogusława, 
która słowami: „75 lat temu wszyscy zastanawiali się co będzie 
z Polską. Zastanawiali się, bo wiedzieli że niepodległość, którą 

odzyskali ponad 20 lat wcześniej nie istnieje. (...) To był mord 
z zimną krwią. Morderstwo, którego mieszkańcy Krasienina nie 
zapomnieli. Nie zapomnieli... Co więcej postanowili, że pamięć 
o tych ludziach nie zaginie.” Uczniowie wraz z Panią Marią Bie-
lecką, która przez lata zajmowała się pomnikiem oraz Panią 
Beatą Zgierską -   V-ce Przewodniczącą Rady Gminy Niemce 
złożyli wiązankę. Całą uroczystość uatrakcyjniły biało-czerwone 
świece dymne. Po złożeniu wiązanki w mieszkańcach rozpalił się 
płomień patriotyzmu, którego tak często teraz brakuje. Promień 
patriotyzmu, który przejawił się odśpiewaniem Mazurka Dą-
browskiego. Późniejsze uroczystości przeniosły się do kościoła, 
gdzie odbyła się Harcerska Droga Krzyżowa i Msza Święta. A już 
16 września odbędą się oficjalne uroczystości z okazji 75-lecia 
pomordowania mieszkańców Krasienina i okolic podczas II Woj-
ny Światowej na terenie obozu zagłady na Majdanku.

Wszystkie opisane działania poprzedziło podjęcie stosownej 
uchwały przez sołectwo Krasienin-Kolonia.

Michał Bogusław
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Gimnazjaliści 
z III klas  

już po egzaminie

9 kwietnia br. 153 uczniów III klas szkół gimnazjalnych z 
terenu Gminy Niemce, przystąpiło do maratonu egzamina-
cyjnego. 

W ciągu trzech dni rozwiązywali oni pięć, lub w przypadku 
kontynuacji języka obcego ze szkoły podstawowej, sześć te-
stów, na które złożyły się egzaminy z języka polskiego, historii i 

wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrod-
niczych i języka obcego w podstawie i rozszerzeniu.

W całej Polsce do testów gimnazjalnych zostało zgłoszonych 
ponad 349 tys. uczniów. Gimnazjaliści na wyniki poczekają do 
16 czerwca, kiedy to zostaną opublikowane również wyniki 
tego egzaminu w skali całego kraju.

Niemce Krasienin Ciecierzyn

Matura w ZSP w Niemcach
30 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach przystą-
piło w tym roku do matury. Tradycyjnie, egzamin dojrzałości 
rozpoczął się od pisemnego sprawdzianu z języka polskiego. 

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzami-
natorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez 
okręgowe komisje egzaminacyjne do 30 czerwca br. Tego 
samego dnia (30 czerwca) ogłoszone zostaną również 
ogólnopolskie wyniki.

Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia.
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Taka Gmina – Gazeta Lokalna Gminy niemce  

WydArzENIA

NIEMCENIEMCE
- Msza Święta w intencji Mieszkańców 
  w Kościele pw. Św. I. Loyoli w Niemcach
- Uroczyste nadanie Parkowi w Niemcach imienia rodzin 
  Budnych i Łosiów oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy 
- Turniej Dzikich Drużyn o puchar Wójta Gminy Niemce 
  (BOISKO ORLIK przy ul. Różanej w Niemcach)
- RAJD ROWEROWY WÓJTA GMINY NIEMCE 
  (start przy ZPO w Ciecierzynie)
- META RAJDU ROWEROWEGO 
  WÓJTA GMINY NIEMCE

9.30

11.00

 10.00

 12.00

 13.00

(Plac za budynkiem GOK i boiskiem ORLIK 
przy ul. Różanej w Niemcach)

14.00

 14.30

15.00

15.15

15.30

  
- Orkiestra Dęta Gminy Niemce 
  przy ZS w Niemcach  
- Wręczenie nagród w 
  Turnieju Dzikich Drużyn
  o puchar Wójta Gminy Niemce  
- Kabaret MADE IN CHINA
- Zespół muzyczny 
   CASANDRA
- Gwiazda Wieczoru zespół  
 „LONG & JUNIOR” 

- Koncert laureatów 
  XII POWIATOWEGO 
  FESTIWALU PIOSENKI 
  „NIEZAPOMNIANE MELODIE” 
  W CIECIERZYNIE  

16.00

- Chór Męski „Bas Canto” 
  z Niemiec

GMINYświęto

20
17

ATRAKCJE 
TOWARZYSZĄCE: 

WESOŁE MIASTECZKO, 
GASTRONOMIA, 

STOISKA 
WYSTAWIENNICZE

- Oficjalne OTWARCIE Wójt Gminy 
  Niemce Krzysztof Urbaś
- Przedszkolaki z Niemiec 
  w tańcu i piosence
- Wręczenie nagród 
  dla uczestników 
  Rajdu Rowerowego 
- Wręczenie nagród w
  Loterii Promocyjnej 
  Gminy Niemce
- Zespół Ludowy 
  Ciecierzyn

 
17.30

18.00

18.30

19.00
  20.00

 
 21.30

Spółdzielnia Usług 
Rolniczych 
Elizówka 42

PPHU Krzysztof Smolarz 
Ciecierzyn

Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa
"Samopomoc Chłopska" w Niemcach

Mariol Sp.j. Firma Handlowo-Usługowa
Marek Gryzio i Wspólnik

ORGANIZATORZY:PATRONAT MEDIALNY:

11.06.11.06.

„W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II” 
- konkurs recytatorski w Z.S. w Niemcach

12 maja młodzież z gimnazjów w Ciecierzynie, 
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 Lubel-
skiej w Niemcach, który wraz z Gminną Biblioteką 
Publiczną w Niemcach jest organizatorem zmagań. 
Młodzi recytatorzy już po raz dwunasty uczcili pa-
mięć papieża Jana Pawła II.

W konkursie wzięło udział 22 recytatorów. Zgod-
nie z regulaminem uczestnicy prezentowali utwór 
Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II oraz wybra-
ny wiersz z motywem matki.

Spotkanie rozpoczął  pan dyrektor Jerzy Wójcik, 

który powitał recytatorów, ich opiekunów oraz 
gości: panią Annę Studzińską – dyrektor GOASz i 
panią Renatę Antoszek  dyrektor GBP  w Niemcach. 
Recytacjom z uwagą przysłuchiwało się jury w skła-
dzie: pan Stanisław Zgierski (przewodniczący), pani 
Renata Antoszek, ks. Mariusz Szymaniak. Jurorzy  
przyznali następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce – Kinga Jasińska (Gimnazjum nr 1 w Niem-
cach), Joanna Kozieł (Gimnazjum nr 2 w Ciecierzynie),
II miejsce – Paulina Adamczyk (Gimnazjum nr 1 
w Niemcach), Marta Stefaniak (Gimnazjum nr 3 w 
Krasieninie)

III miejsce – Julia Drzymała (Gimnazjum nr 3 w Kra-
sieninie), Ewelina Rogala (ZSP w Niemcach)
Wyróżnienia – Paulina Ćwikła (Gimnazjum nr  1 
w Niemcach), Michał Kowalik (Gimnazjum nr  1 
w Niemcach), Marta Pakaluk (Gimnazjum nr  2  
w Ciecierzynie)

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, po-
dziękowania oraz  atrakcyjne nagrody książkowe 
przygotowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Niemcach.

Gratulujemy laureatom oraz wszystkim recytatorom!
W imieniu organizatorów Anna Zgierska

ZaPROSZEniE
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WYDARZENIA

Święto Kwitnących Sadów w Dziuchowie

7 maja na placu przy świetlicy wiejskiej w Dziuchowie odbył 
się festyn rodzinny pt. „Święto Kwitnących Sadów”. Nie bez 
przyczyny majowa impreza o takiej nazwie odbyła się właśnie 
w tej miejscowości. Od wielu lat Dziuchów to zagłębie sadow-
nicze naszej gminy.

Pomimo niepewnej aury, frekwencja na pierwszym takim święcie  
w Gminie Niemce była imponująca. Blisko 400 osób skorzystało  
z zaproszenia do wspólnego piknikowania, które za pomocą plakatów 
i naszej strony przekazali naszym mieszkańcom Wójt Krzysztof Urbaś, 
Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach oraz Sołectwo Dziuchów.

Każdy, podczas festynu mógł znaleźć coś dla siebie. Dzieci mogły 
skorzystać z darmowych zjeżdżalni, malowania twarzy  oraz gier  
i zabaw prowadzonych przez profesjonalnych animatorów. Na pla-
cu nie zabrakło stoisk z zabawkami, watą cukrową i popcornem,  
a całości dopełniały występy artystyczne dziecięcych grup ze Stowa-
rzyszenia Społeczna Inicjatywa z Krasienina, z Zespołu Szkół w Kra-
sieninie oraz z  Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie. Na scenie 
zaprezentowały się również zespoły ludowe „Ciecierzyn” i „Dysowia-
cy”, a także Jerzy Gromek – artysta z Woli Niemieckiej.

Podczas trwania pikniku przeprowadzono konkurs na najlep-
sze ciasto z jabłkami. W rywalizacji wzięło udział 9 Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu naszej gminy, czyli z Dysa, Rudki Kozłowieckiej, 
Boduszyna, Baszek, Woli Niemieckiej, Dziuchowa, Pólka, Niemiec  
i Zalesia. Pierwsze miejsce ex aequo zajęły Dys i Zalesie przed Bo-
duszynem i Rudką Kozłowiecką. Wszyscy uczestnicy święta mieli 
możność degustacji konkursowych wypieków.

Mamy nadzieję, że nowe święto w Gminie Niemce na stałe wpisze 
się w kalendarz imprez i że za rok ponownie będziemy mogli zapro-
sić mieszkańców do Dziuchowa.
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