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Mieszkańcy gmin zagrożonych wirusem afrykańskiego pomoru
świń (ASF), którzy znajdą padłego dzika, nadal mogą zgłaszać się
po nagrodę w wysokości 200 zł. Zarząd Województwa Lubelskiego
podjął decyzję o realizacji trzeciego etapu konkursu. Akcja potrwa
do 30 listopada.
Konkurs jest kontynuacją działań rozpoczętych w ubiegłym roku i ma na
celu zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa ASF, którego nosicielami są głównie dziki. Zarażone – żywe czy martwe – stanowią realne
zagrożenie. Stąd pomysł, by na większą skalę zlokalizować, przebadać i zutylizować padłe sztuki. Pomóc w tym ma zaangażowanie lokalnej ludności.
Akcja skierowana jest do osób fizycznych niebędących myśliwymi
oraz pracownikami Służby Leśnej i obecnie obejmuje swoim zasięgiem
teren 139 gmin (lista w załączniku).Osoba, która znalazła na tym terenie
padłego dzika (innego niż dzik zabity w wypadku komunikacyjnym), powinna: zgłosić ten fakt do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii,
który poświadczy ten fakt na stosownym formularzu i złożyć uzupełniony
o swoje dane formularz (będący jednocześnie wnioskiem o wypłatę nagrody) we właściwym urzędzie gminy. Do wniosku należy dołączyć podpisane oświadczenie. Więcej informacji i formularze dostępne są na stronie
www.niemce.pl

Nabór do
XVII Edycji
„Programu
Stypendiów
Pomostowych
2018/2019

Z APROSZENIE

ZDOBĄDŹ STYPENDIUM NA I ROK STUDIÓW!
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział
Terenowy w Lublinie zaprasza ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości,
pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne do aplikowania
wniosków do XVII Edycji „Programu Stypendiów
Pomostowych 2018/2019”. W roku akademickim
2018/2019 roczne stypendium na I rok studiów
wynosi 5000,00 zł, wypłacane jest w 10 miesięcznych – równych ratach na indywidualne konto
stypendysty.
O stypendium na I rok studiów może aplikować
każdy maturzysta 2018, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i:
• zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
(uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną z
wymaganiami programu);
•
zostanie przyjęty w roku akademickim
2018/2019 na I rok dziennych studiów I stopnia,
lub I rok dziennych jednolitych studiów magi- • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR lub
jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad
sterskich, realizowanych w polskich publicznych
przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
uczelniach akademickich;
lub jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/
• mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszbył wychowankiem rodziny zastępczej bądź pańkańców;
stwowego domu dziecka lub ma rekomendację
• pochodzi z niezamożnej rodziny, w której dochód
lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej
na osobę nie przekracza 1575 zł brutto;
w bieżącej edycji programu.
a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

Szczegółowe informacje na temat stypendiów
pomostowych na I rok, kryteriów i aplikowania
znajdują się na podstronie Stypendia i staże krajowe / Stypendia na I rok.
Rekrutacja do Programu przebiega on-line na
www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do
składania wniosków jest aktywna od 2 lipca do 17
sierpnia 2018 r., do godziny 16.00.
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z obrad rady gminy

Rada Gospodarcza przy Wójcie Gminy Niemce
13 czerwca br. Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, zarządzeniem nr 72/2018 powołał Radę Gospodarczą, która ma stanowić organ opiniodawczo-doradczy w obszarze konsultacji zagadnień związanych
ze sferą gospodarczą naszej gminy. W skład Rady weszli przedstawiciele firm działających na terenie
Gminy Niemce, przedsiębiorcy mieszkający w gminie, przedsiębiorcy zaprzyjaźnieni z naszymi mieszkańcami, a także przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
W tym samym dniu, w Dworze Anna, odbyło się spotkanie inauguracyjne Rady, na którym Wójt
Krzysztof Urbaś wręczył przedsiębiorcom akty powołania. Podczas pierwszego posiedzenia członkowie
Rady dyskutowali nad kierunkami współdziałania na rzecz rozwoju gospodarczego oraz kreowania pozytywnego wizerunku Gminy Niemce jako odpowiedniego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej.
Zaproszenie do współpracy w Radzie Gospodarczej przyjęli:
Tomasz Błaszczyk – właściciel firmy MECEDES-SERWIS w Elizówce,
Grzegorz Dębiec – prezes PHUT TRANSHURT Sp. z o.o. w Lublinie,
Wiesław Domownik – właściciel firmy FOTO QFS w Lublinie,
Waldemar Dybała – właściciel firmy DUNES w Jakubowicach Konińskich,
Ryszard Dziewa – właściciel firmy handlowej w Elizówce,
Kazimierz Gajek – właściciel DWORU ANNA w Jakubowicach Konińskich Kolonii,
Paweł Gawidziel – właściciel firmy budowlanej w Nasutowie,
Zbigniew Gryta – właściciel zakładu blacharsko-lakierniczego w Dysie,
Marek Gryzio – właściciel stacji paliw MARIOL w Niemcach,
Zbigniew Hrabia – prezes firmy EUROGLASS w Lublinie,
Edward Piątek – prezes firmy AS-BABUNI w Niemcach,
Marek Pińkowski – prezes firmy PUBLIMAR w Lublinie,
Marek Podstawka – właściciel przetwórni owocowo-warzywnej w Dysie,
Grażyna Ręba – właścicielka EUROPEJSKIEGO OŚRODKA INTEGRACYJNEGO w Niemcach,
Henryk Smolarz – dyrektor Regionalnego Biura Energii przy Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie,
Krzysztof Smolarz – właściciel firmy usługowo-transportowej w Ciecierzynie,
Lucjan Staniszewski – prezes firmy PUBLIMAR w Lublinie,
Jan Stefaniak – członek zarządu firmy KRYSTEL w Dysie,
Jan Stepanow – właściciel firmy transportowej w Nasutowie,
Stanisław Sysiak – prezes SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH w Elizówce,
Zbigniew Wnukowski – właściciel firmy DYSPOL w Dysie,
Eugeniusz Woźniak – prezes Zakładu Przetwórstwa Mięsnego RYJEK w Nasutowie,
Sławomir Wronka – właściciel firmy budowlanej w Stoczku Kolonii,
Ryszard Zgierski – właściciel firmy budowlanej w Majdanie Krasienińskim

Wręczenie nagród w konkursie na Plakat z okazji 100 rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez Polskę
6 lipca podczas XLIII Sesji Rady Gminy Niemce odbyło się wręczenie nagród i dyplomów finalistom konkursu zorganizowanego
przez Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic
im. Ireny Kosmowskiej na Plakat z okazji 100 rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę. Nagrody wręczyli: Wójt Gminy Niemce - Krzysztof Urbaś, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Niemce i
Prezes Stowarzyszenia - Beata Zgierska oraz Anna Guz. Na konkurs
wpłynęło ogółem 56 prac.
W kategorii przedszkolaki i uczniowie
klas I-III szkoły podstawowej:
I miejsce – Natalia Kutyna
II miejsce – Gabriela Rogalska
III miejsce – Wojciech Wojcieszek
Wyróżnienie – Kacper Kosowski, Robert Adamczyk
W kategorii uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
I miejsce – Wiktor Chęć
II miejsce – Kinga Prokop
III miejsce – Wiktoria Mazur
Wyróżnienie – Gabriela Mączka

Nr 03/132/2018

W kategorii – uczniowie klas VII szkoły podstawowej i
gimnazjum
I miejsce – Joanna Taczalska
II miejsce – Monika Cieślak
III miejsce – Kinga Guz
Wyróżnienie – Piotr Zgierski, Kamila Guz
W kategorii – osoby dorosłe
Wyróżnienia: Katarzyna Woźniak, Małgorzata Guz i Beata Zgierska.
Dodatkowo nagrodę Grand Prix (Nagrodę Wójta Gminy Niemce)
dla najlepszej pracy plastycznej otrzymała Kinga Guz.
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WYDARZENIA

Zakończenie roku w Gminnym
Żłobku „Bajkowa Kraina”
29 czerwca 2018 r. w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina”
w Niemcach odbyło się uroczyste zakończenie roku. Dzieci
zaprezentowały się przepięknie w części artystycznej. Szczególne brawa należą się małym recytatorom. Wyświetlono
też prezentację przedstawiającą życie dzieci w Żłobku, która
wzbudziła wiele emocji zarówno wśród rodziców jaki i dzieci.
Na uroczystościach nie zabrakło przedstawicieli naszej gminy
w osobach Wójta Gminy Niemce – Krzysztofa Urbasia oraz Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach – Renaty Antoszek. Pracownicy biblioteki przez cały rok odkrywali wraz z dziećmi tajemniczy świat książek. Dzieci poprzez wspólne czytanie poznawały losy
swoich ulubionych bohaterów – między innymi Kubusia Puchatka
i jego przyjaciół.
Wójt Gminy Niemce przekazał na ręce Dyrektor Żłobka – Agnieszki Woźniak-Urban podziękowania za wytrwałą pracę oraz trud włożony w wychowanie naszych najmłodszych dzieci.
Podczas wystąpienia Wójt Krzysztof Urbaś zadeklarował zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi o kolejne 30, wręczył dzieciom
dyplomy, pamiątkowe zdjęcia oraz drobne upominki. Rodzicom
podziękował za obecność oraz pogratulował fantastycznych pociech,
a dzieciom życzył dalszych sukcesów oraz wspaniałych wakacji.

Słonik nadziei w naszym żłobku

Po raz kolejny z inicjatywy Wójta Gminy Niemce – Krzysztofa
Urbasia akcja„Słonik Nadziei” zawitała do Żłobka Gminnego„Bajkowa Kraina” w Niemcach.
„Słonik Nadziei” jest to akcja charytatywna emitowana na
antenie TVP Lublin, która ma na celu wsparcie instytucji sprawujących opiekę nad dziećmi.
Podopieczni Żłobka otrzymali artykuły papiernicze, gry, zabawki, książki i płyty z piosenkami, które posłużą podczas zajęć
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plastycznych, muzycznych czy
podczas codziennych zabaw.
Darczyńcą otrzymanych prezentów była firma Quatronum
z Katowic, która zadbała o to,
aby wszystkie artykuły posiadały atest i były dostosowane
do potrzeb dzieci w wieku do
lat 3.
Akcja „Słonik Nadziei” jest
dużym wsparciem dla Żłobka tym bardziej, że zgodnie
wz planami naszych władz
gminnych, będzie on powiększony o kolejnych 30 miejsc.

Taka Gmina – Gazeta Lokalna Gminy Niemce

edukacja

Dzień Dziecka
z Biblioteką

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach w Dzień Dziecka zorganizowała dla najmłodszych mieszkańców gminy
Niemce wyjazd do teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie,
na spektakl pt. „Księga dżungli”. Dzieci odwiedziły również
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego
w Lublinie i uczestniczyły w festynie organizowanym
z okazji ich święta. Było wiele ciekawych konkursów, gier
i zabaw przy muzyce. Wszyscy dobrze się bawili i miło
spędzili czas.

Noc Bibliotek 2018
„Rzeczpospo Czyta” – to hasło tegorocznej ogólnopolskiej Nocy
Bibliotek, która odbyła się 9 czerwca 2018 r. w parku w Niemcach.
Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach po raz trzeci włączyła
się w tę akcję, promującą czytelnictwo.
Na uczestników imprezy czekało wiele atrakcji. Impreza
rozpoczęła się od głośnego czytania wiersza Jana Brzechwy
pt. „Sójka”. Następnie wystąpiły dzieci kl. IV, V, VI „Raz Dwa,
Trzy – My” z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
z przedstawieniem zatytułowanym „Jedna taka lekcja”. W wykonaniu gimnazjalistek z Ciecierzyna wysłuchaliśmy piosenek
„Za każdy uśmiech twój” z repertuaru Anny Jantar, „Za szkłem”
z repertuaru „Braci”, „Byle jak „ z repertuaru Margaret i „Wszystko ma swój czas” z repertuaru „Perfectu”. W kolejną podróż
literacką zabrały nas uczennice kl. IV i V z Zespołu Placówek
Oświatowych w Dysie, które zaprezentowały przedstawienie pt.
„Po drugiej stronie lustra” oraz piosenkę „Cud w szafie”.
Kolejnym punktem programu były konkursy: literacki – dla
dzieci i historyczny dla młodzieży i dorosłych o tematyce patriotycznej, przygotowany z okazji 100 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Chętnych, aby sprawdzić swoja
wiedzę, znalazło się wielu. Na wszystkich uczestników czekały
atrakcyjne nagrody.
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W historyczną podróż zabrał nas Pan Grzegorz Sztal - inicjator i założyciel Prywatnego Muzeum Historycznego ZNAKI
CZASU, którego wystawa pt. „Historia szablą pisana” cieszyła
się dużą popularnością i zainteresowaniem wśród uczestników.
Chętni mogli wziąć udział w warsztatach z wikliny papierowej.
Najmłodszych uczestników spotkania pochłonęły zajęcia plastyczne. Dodatkową atrakcją dla dzieci były animacje, kreatywne zabawy, malowanie twarzy oraz gry sportowe.
Znalazło się również coś
dla ciała – kiełbaski z grilla,
chleb ze smalcem i wata
cukrowa dla dzieci.
Na zakończenie Nocy Bibliotek odbyła się projekcja
filmu pt. ”Tarapaty”. Ten
piękny i upalny wieczór
upłynął w miłej i radosnej
atmosferze. Zapraszamy za
rok na kolejną Noc Bibliotek.
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Patrycja Powroźnik - zawodniczka GULKS
Niemce Vice-Mistrzynią Polski

Po zdobyciu srebrnego medalu w podnoszeniu ciężarów na
Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS Zamościu, Patrycja
ponownie staje na podium.
Na rozgrywanej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w podnoszeniu ciężarów do lat 17 w dn. 28.06-1.07.2018 r. w Piekarach Śląskich, zawodniczka startując w kategorii wagowej 58 kg i uzyskując
wynik w dwuboju 139 kg wywalczyła ponownie medal srebrny.
Wspaniale zaprezentowały się również jej koleżanki klubowe,
Karolina Targońska i Natalia Wypart, które startując w tej samej
kategorii wagowej zajęły kolejno miejsca 6 i 7. Warto też nadmienić, że Klub GULKS Niemce zajął 17 miejsce w klasyfikacji klubowej
w gronie startujących 70 klubów sportowych z całego Kraju.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Uczniowie z Niemiec
najlepsi w Polsce z ekologii !

„Pomagam z Natury” to tytuł ogólnopolskiego projektu aktywnej kampanii edukacyjnej, organizowanej przez Roztoczański
Park Narodowy. W dniu 14 czerwca 2018 r.
w Zwierzyńcu, odbyło się uroczyste podsumowanie działań projektowych i wręczenie
nagród zwycięzcom.
I miejsce zdobyła klasa 4b Szkoły Podstawowej w Niemcach. Uczniowie aktywnie
pracowali przez cały rok pod kierunkiem wychowawczyni p. Katarzyny Iwańczuk i p. Marka
Grudy. Najpierw, 29 maja, uczestniczyli w zajęciach terenowych, realizowanych na ścieżce
edukacyjnej „Bukowa Góra” w Zwierzyńcu. Później realizowali działania ekologiczne na terenie
naszej miejscowości. Wszystko udokumentowali w prezentacji konkursowej, która wzbudziła uznanie jurorów. W nagrodę uczniowie
otrzymali cenne nagrody rzeczowe i wycieczkę
do Centrum Nauki ”Kopernik” w Warszawie.
Warto dodać, że do projektu przystąpiły 24
placówki edukacyjne z całej Polski. Nad realizacją zadań konkursowych pracowało 558
uczniów i 37 nauczycieli. W kategorii szkół
podstawowych I miejsce zajęli uczniowie klasy
4b Szkoły Podstawowej w Niemcach.
Uroczystość podsumowania konkursu odbyła się w Roztoczańskim Centrum Naukowo-
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-Edukacyjnym w Zwierzyńcu. Organizatorzy
zapewnili wszystkim uczestnikom dodatkowe
atrakcje: pokazy policyjne i strażackie. Nie
zabrakło również kiełbasek z grilla i fontanny
z czekolady.
Uroczystość uświetniła Brass Band Orkiestra
Gminy Niemce pod batutą pana Dominka Pytki. Występ gminnej orkiestry dętej wywołał
prawdziwe szaleństwo na widowni. Podobał
się także występ artystów: Marysi Taczalskiej,
Alana Lewickiego i Julki Woźniak, których
przygotowała pani Olga Skrzypczak-Kowalczyk. Na scenie w Zwierzyńcu zaprezentował
się również szkolny zespół taneczny „Osa” ,
prowadzony przez panią Annę Wójcik.
Konkursowi patronował Lubelski Kurator
Oświaty i Fundacja DKMS. Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kolejne fundusze dla naszej gminy!
5 lipca 2018 r. Wójt Gminy Niemce Krzysztof
Urbaś podpisał kolejną umowę w Urzędzie
Marszałkowskim na dofinansowanie projektu
wspierającego rozwój naszej gminy. Tym razem
to projekt pt. ,,Młodzi, aktywni, kreatywni”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO
WL 2014-2020, który będzie realizowany od
1.10.2018 r. do 31.03.2020 r. w Szkole Podstawowej im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny
w Rudce Kozłowieckiej.
Głównym celem projektu jest podniesienie
poziomu kompetencji kluczowych 40 uczniów
kl. IV-VII Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej oraz poprawa poziomu i dostępności
edukacji. Uczniowie zostaną objęci wsparciem
w postaci dodatkowych zajęć (rozszerzających
wiedzę lub wyrównujących) z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, przyroda) z wykorzystaniem e-podręczników. Projekt zakłada przeprowadzenie w
ramach dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych zajęć z robotyki z wykorzystaniem klocków konstrukcyjnych, które w ramach
projektu zostaną zakupione.
Adekwatnie do przeprowadzonej diagnozy
zapotrzebowania w ramach projektu zostaną

wyposażone pracownie:
pracownia matematyczna/przyrodnicza Laptop dla nauczyciela oraz 10 Laptopów dla
uczniów wraz z oprogramowaniem;
pracownia do przyrody: rzutnik multimedialny,
ekran multimedialny, aparat, mikroskopy, preparaty mikroskopowe, atlasy geograficzne;
pracownia matematyczna: projektor, tablica
interaktywna, programy multimedialne, pomoce
dydaktyczne i przyrządy do prowadzenia zajęć.
Doposażenie szkoły, w szczególności pracowni
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
oraz wyposażenie w sprzęt TIK do prowadzenia
zajęć edukacyjnych wpłynie znacząco na jakość
zajęć i przyczyni się do rozwijania kompetencji
kluczowych wśród uczniów, indywidualnego
podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Całkowity koszt
projektu to 166 483,10 zł, w tym wkład własny
gminy 8 324,15 zł.
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25 Edycja Czwórboju Lekkoatletycznego
„Puchar Wójta Gminy Niemce”
8 czerwca 2018 r. odbyła się 25 Edycja Czwórboju Lekkoatletycznego o „ Puchar Wójta Gminy Niemce”. Jest to impreza lekkoatletyczna
w skład której wchodzą cztery konkurencje:
bieg na dyst. 60m, skok w dal, rzut piłką lekarską na odległość, bieg długi- 600/1000m.
Biorący udział w „Pucharze” uczniowie muszą
wykazać wysoki poziom podstawowych cech
motorycznych: siły, szybkości i wytrzymałości.
Uzyskane rezultaty przeliczane są na punkty wg.
tabel lekkoatletycznych, suma punktów zawodników przekłada się na wynik całej drużyny.
Patronami imprezy oraz fundatorami nagród
byli Gmina Niemce oraz Starostwo Powiatowe w
Lublinie. Otwarcia imprezy dokonali Wójt Gminy
Niemce Krzysztof Urbaś oraz Dyrektor ZPO w Ciecierzynie Mirosław Studniewski.
W tym roku do sportowej rywalizacji ruszyły zespoły dziewcząt i chłopców z Gimnazjum
w Niemcach, Krasieninie, Ciecierzynie i goście
z Gimnazjum w Pliszczynie. Walka o puchary była
wyjątkowo zacięta i jak co roku toczyła się w duch
zasad fair play.
Poniżej podajemy wyniki drużynowe oraz indywidualne:
Kategoria Drużynowa Dziewcząt:
1. Gimnazjum Ciecierzyn – 1222 pkt
2. Gimnazjum Pliszczyn – 969 pkt
3. Gimnazjum Niemce – 590 pkt

Kategoria drużynowa Chłopców:
1. Gimnazjum Ciecierzyn – 1485 pkt
2. Gimnazjum Niemce – 1328 pkt
3. Gimnazjum Pliszczyn – 1290 pkt
4. Gimnazjum Krasienin – 1115 pkt
Kategoria Indywidualna dziewcząt:
1. Bożena Kłos – 377 pkt ( Gim Ciecierzyn)
2. Alicja Bijak – 363 pkt (Gim Niemce)
3. Paulina Capała – 322 pkt (Gim Ciecierzyn)
4. K atarzyna Bednarczyk – 295 pkt
(Gim Pliszczyn)
5. Marta Pakaluk– 292 pkt (Gim Ciecierzyn)
6. A leksandra Owczarczak - 234 pkt (
Gim Pliszczyn)

Kategoria indywidualna chłopców:
1. Damian Woźniak – 444 pkt (Gim Ciecierzyn)
2. Kacper Barwiński – 394 pkt ( Gim Ciecierzyn)
3. Paweł Dubaj – 357 pkt (Gim Pliszczyn)
4. S ebastian Kowalczyk – 344 pkt
( Gim Ciecierzyn)
5. Damian Snopkowski – 341 pkt (Gim Krasienin)
6. R obert Praszczak- Tracz – 339 pkt
( Gim Pliszczyn)
Nagrody indywidualne- sprzęt sportowy dla 12
osób w kategorii dziewcząt i chłopców ufundował
Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś.Zwycięskie
drużyny otrzymały okazałe puchary ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w Lublinie.

Zawody spełniły swoje cele, którymi było
propagowanie aktywności ruchowej jako formy
aktywnego spędzania wolnego czasu, integracji
młodzieży gimnazjalnej oraz promowanie zasad
fair play.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom !!!

Festyn sportowo-rekreacyjny organizowany przez GKS Niemce
17 czerwca 2018 roku ponad 150 młodych piłkarzy rywalizowało na boiskach przy ulicy Różanej
w Niemcach. W tym dniu odbył się festyn sportowo-rekreacyjny organizowany przez GKS Niemce.
W imprezie wzięły udział następujące drużyny
(kolejność alfabetyczna): AKADEMIA FOOTBOLISTY
GŁUSK, CZARNI PLISZCZYN, KS WISŁA JÓZEFÓW,
MSKS PUŁAWIAK PUŁAWY, MUKS KRAŚNIK, UKS
DYS, UKS FOOTBALL ACADEMY LUBLIN
Festyn sportowo-rekreacyjny został przygotowany
dzięki grantowi, przyznanemu przez Lokalną Grupę
Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w ramach projektu
grantowego „ Imprezy i wydarzenia sportowo-rekreacyjne promujące obszar Lokalnej Strategii Rozwoju
LGD„Kraina wokół Lublina”. Realizacja zadania„Sport i
rekreacja w Gminie Niemce”.
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Wyniki meczowe:
I. Rozgrywki żaków rocznik 2009 i mł.
1. UKS DYS - KS WISŁA JÓZEFOW – 1:0
2. MUKS KRAŚNIK - UKS DYS – 3:1
3. MUKS KRAŚNIK - KS WISŁA JÓZEFOW – 3:2
4. AKADEMIA FOOTBOLISTY GŁUSK - KS WISŁA JÓZEFOW – 3:0
5. MSKS PUŁAWIAK PUŁAWY – UKS DYS – 2:0
6. KS WISŁA JÓZEFOW - UKS FOOTBALL ACADEMY LUBLIN – 1:0
7. KS WISŁA JÓZEFOW - MSKS PUŁAWIAK PUŁAWY – 1:2
8. MUKS KRAŚNIK - MSKS PUŁAWIAK PUŁAWY – 0:3
9. AKADEMIA FOOTBOLISTY GŁUSK - MSKS PUŁAWIAK PUŁAWY – 0:2
10. UKS FOOTBALL ACADEMY LUBLIN - AKADEMIA FOOTBOLISTY GŁUSK 0:3
11. UKS FOOTBALL ACADEMY LUBLIN - MSKS PUŁAWIAK PUŁAWY – 0:1
12. UKS FOOTBALL ACADEMY LUBLIN - MUKS KRAŚNIK – 4:0
13. AKADEMIA FOOTBOLISTY GŁUSK - MUKS KRAŚNIK – 1:2
14. UKS DYS - AKADEMIA FOOTBOLISTY GŁUSK – 1:1
15. UKS FOOTBALL ACADEMY LUBLIN - UKS DYS – 1:2
II. Mecz trampkarzy: UKS DYS - Czarni Pliszczyn – 2:2
III. Mecz młodzików młodszych: UKS DYS - UKS FOOTBALL ACADEMY LUBLIN – 2:3
IV. Mecz orlików starszych: UKS DYS - UKS FOOTBALL ACADEMY LUBLIN – 7:3
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INWESTYCJE

wizyta na budowie

czerwcowy przegląd inwestycji

Półroczne podsumowanie

Objazdowa Sesja Rady Gminy

Bieżący rok jest rekordowy pod względem ilości zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie naszej gminy. Intensywne starania Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia w sferze pozyskiwania funduszy przynoszą wymierne efekty. Od początku 2018
roku w Gminie Niemce zrealizowano, rozpoczęto lub zaplanowano do wykonania w najbliższym terminie około 70 różnych zadań
inwestycyjnych opiewających na kwotę ponad 39 mln złotych.
21 czerwca br. Wójt Krzysztof Urbaś odwiedził kilka placów budowy na terenie naszej gminy, aby osobiście sprawdzić postępy w pracach, a 6 lipca podczas sesji „objazdowej” podobnego rekonesansu
dokonał wspólnie z Radnymi i Sołtysami.
Poniżej prezentujemy listę większości gminnych inwestycji z podziałem na zakończone, realizowane i planowane jeszcze w tym roku.
Inwestycje zakończone w 2018 roku:
• Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego w m. Stoczek
przy drodze gminnej 106030L, 19 słupów, koszt 90 tys. zł (85%
dotacja z UE).
• Rozbudowa oświetlenia ulicznego z oprawami LED w m. Pryszczowa Góra na odcinku 550 m, koszt 47 tys. zł.
• Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Boduszyn - 10 słupów
z oprawami LED wartość 73 tys. zł.
• Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego ul. Granicznej
w Niemcach, 15 słupów, koszt 80 tys. zł (85% dotacja z UE).
• Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ul. Budnego i ul. Spokojnej
w Niemcach 19 słupów, koszt 100 tys. zł (85% dotacja z UE).
• Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego drogi gminnej
106036 L w m. Wola Krasienińska I etap, 21 słupów, koszt 96 tys. zł.
• Przebudowa 522 m drogi gminnej nr 106058 L w m. Ciecierzyn –
część trzecia 170 tys. zł.
• Modernizacja drogi gminnej nr 106028 L w m. Osówka i w m.
Krasienin Kolonia stanowiącej dojazd do gruntów rolnych – część
druga 275 tys. zł.
• Przebudowa 770 m ul. Południowej w Dysie, koszt 165 tys. zł
(85% dotacja z UE).
• Przebudowa drogi powiatowej nr 2216L z Elizówki do Dysa Około
3 kilometrowy odcinek drogi został poszerzony do zasadniczej
szerokości 6 m, a w jego ciągu wykonano chodnik ze ścieżką rowerową i energooszczędnym oświetleniem. Wartość inwestycji to
3,4 mln zł (85% dotacja z UE).

• Remont ul. Kasztanowej w m. Jakubowice Konińskie – część
pierwsza, koszt 60 tys. zł.
• Przebudowa ul. Klasztornej w Dysie, koszt 180 tys. zł, (85% dotacja z UE).
• Przebudowa drogi gminnej z 5 do 6 linii Woli Niemieckiej aż do
ul. Granicznej w Niemcach, koszt 190 tys. zł (85% dotacja z UE).
• Przebudowa drogi gminnej z Woli Niemieckiej do Ciecierzyna,
koszt 300 tys. zł (85% dotacja z UE)
• Przebudowa ul. Kwiatowej w Niemcach pomiędzy ulicami Willową i Leonów, koszt 215 tys. zł (85% dotacja z UE)
• Modernizacja 950 m drogi gminnej w Baszkach na działce 215 od
drogi 106066L do drogi 106054L, koszt 340 tys. zł (85% dotacja
z UE).
• Modernizacja drogi gminnej z m. Swoboda do Kolonii Bystrzyca,
koszt 150 tys. zł (85% dotacja z UE)
• Przebudowa 770 m ul. Karmelickiej w Dysie, koszt 250 tys. zł
(85% dotacja z UE)
• Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jakubowicach
Konińskich, koszt 3 mln zł (dofinansowanie 700 tys. zł z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej).
• Modernizacja kompleksu boisk sportowych GKS przy ul. Różanej
w Niemcach, nowe kontenery dla drużyn piłkarskich oraz sędziów
z przyłączami elektrycznymi i wodno-kanalizacyjnymi, plac
utwardzony kostką brukową, koszt 500 tys. zł.
• Budowa parkingu do 10-u miejsc postojowych wraz z drogą manewrową i zatoką autobusową na działce nr 814/73 w m. Ciecierzyn (Żulin), koszt 222 tys. zł (85% dotacja z UE).
• Budowa 300 m chodnika na ul. Leśnej w Niemcach, koszt 75 tys. zł.
• Zabezpieczenie osuwiska przy rzece Ciemięga w ciągu drogi
gminnej 106047L w m. Jakubowice Konińskie, koszt 400 tys. zł
(dofinansowanie 230 tys. zł).
• Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Niemcach, koszt
90 tys. zł.
• Wykonanie zatoki autobusowej dla MPK w m. Kawka, koszt 60
tys. zł.
• Wykonanie zatoki autobusowej dla MPK w m. Elizówka, koszt
40 tys. zł.
• Nowe linie komunikacji miejskiej w Gminie Niemce, linia 24
do Nasutowa, 74 do Ciecierzyna i 44 do Kawki.

droga Wola Niemiecka 5-6 linia

droga Wola Niemiecka

sala sportowa w Jakubowicach Konińskich

modernizacja kompleksu boisk sportowych GKS
przy ul. Różanej w Niemcach
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droga powiatowa Elizowka-Dys

gminnych inwestycji 2018
• Dostawy destruktu, kruszywa, gruzu, remonty bieżące dróg oraz
usługi sprzętowe na terenie całej gminy – ok. 1 mln zł
Inwestycje w trakcie realizacji:
• Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego – droga gminna nr
106036 L w m. Wola Krasienińska II etap 28 słupów, koszt 160 tys. zł.
• Budowa niskoemisyjnego oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 828
w m. Nasutów, 39 słupów, koszt 270 tys. zł (85% dotacja z UE).
• Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego w ciągu drogi
gminnej 106048L w Rudce Kozłowieckiej, koszt 100 tys. zł (85%
dotacja z UE).
• Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego w ciągu drogi
wojewódzkiej 828 w Rudce Kozłowieckiej, koszt 175 tys. zł (85%
dotacja z UE).
• Budowa ponad kilometrowego odcinka drogi pomiędzy m. Łagiewniki a m. Ciecierzyn wraz z zabezpieczeniem wąwozów lessowych, koszt 860 tys. zł (dofinansowanie 600 tys. zł)
• Przebudowa 600 m drogi w m. Kolonia Bystrzyca na działce nr
40/1, koszt 180 tys. zł.
• Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 828 na ul. Szkolnej
w Niemcach, koszt 140 tys. zł (79 000 zł wkład Gminy Niemce).
• Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1546L z Pólka do Nasutowa, koszt 1,7 mln zł (85%
dotacja z UE).
• Remonty wjazdów na osiedle Chmielno w Niemcach, koszt
37 tys. zł.
• Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej w Parku im. Rodzin Budnych i Łosiów w Niemcach z salą widowiskową na 500
osób o powierzchni użytkowej 664,68 m2, koszt 4 mln zł (92%
dotacja z UE).
• Budowa mini świetlic w Osówce, Baszkach, Woli Niemieckiej i Pólku o wartości 70 tys. zł każda.
• Budowa świetlicy w Dziuchowie, koszt 550 tys. zł (85%
dotacja z UE)
• Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Nasutowie,
koszt 200 tys. zł
• Montaż instalacji solarnych na 1091 budynkach mieszkalnych
w Gminie Niemce, koszt 9,2 mln zł (85% dotacja z UE).
• Termomodernizacja budynku OPS w Niemcach, koszt 400 tys. zł
(85% dotacja z UE).

oświetlenie Boduszyn
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• Adaptacja istniejących pomieszczeń technicznych na pomieszczenia żłobka w budynku przy ul. Lubelska 182 w m. Niemce (rozbudowa istniejącego żłobka), koszt 670 tys. zł. ( dotacja 240 tys. zł
z programu MALUCH).
• Budowa kanalizacji w m. Niemce (sołectwo Leonów), koszt
3,4 mln zł (50% dotacja z UE).
Inwestycje zaplanowane do realizacji w 2018 roku:
• Budowa niskoemisyjnego oświetlenia w ciągu drogi 106053L
w Ciecierzynie, koszt 88 tys. zł (85% dotacja z UE).
• Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego w m. Niemce na
ul. Włóki i ul. Południowej, koszt 110 tys. zł (85% dotacja z UE).
• Wykonanie włączenia drogi 106032L do drogi wojewódzkiej 828
w m. Stoczek, koszt 150 tys. zł.
• Przebudowa ul. Jarzębinowej w Jakubowicach Konińskich Kolonia, koszt 340 tys. zł.
• Przebudowa drogi 106041 L w m. Jakubowice Konińskie Kolonia
ul. Zemborska – planowany nowy przetarg , obecna kwota: 370
tys. zł.
• Przebudowa ul. Czeremchowej w Jakubowicach Konińskich Kolonia (przed przetargiem), szacowany koszt 400 tys. zł.
• Budowa drogi przy Szkole Podstawowej w Krasieninie, koszt 100
tys. zł.
• Przebudowa ul. Starowiejskiej w m. Jakubowice Konińskie – część
pierwsza 1650 m, koszt 730 tys. zł (85% dotacja z UE).
• Przebudowa drogi gminnej 106078L w Baszkach, szacunkowa
wartość 320 tys. zł
• Przebudowa drogi gminnej 106075L w Baszkach, koszt 212 tys. zł
• Modernizacja drogi gminnej nr 106082 L w m. Rudka Kozłowiecka
– koszt ponad 320 tys. zł (według ostatniego przetargu), będzie
ogłoszony drugi przetarg z dłuższym terminem wykonania.
• Budowa chodnika naprzeciwko kościoła w m. Nasutów, koszt 100
tys. zł.
• Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 828 od al. Lipowej
w Nasutowie w kierunku Niemiec (około 100 m) po obu stronach,
koszt 100 tys. zł.
• Budowa kolejnego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej
1550L w m. Wola Niemiecka (przedłużenie ul. Różanej w Niemcach), pomoc finansowa dla powiatu w wysokości 79 tys. zł.
• Budowa świetlicy w m. Kawka, szacowany koszt 1 mln zł.

oświetlenie ul. Graniczna

rewitalizacja budynku użyteczności publicznej
w Parku im. Rodzin Budnych i Łosiów w Niemcach
z salą widowiskową na 500 osób o powierzchni
użytkowej 664,68 m2

rozbudowa żłobka w Niemcach

budowa świetlicy w Dziuchowie

ul. Kwiatowa w Niemcach

ul. Południowa Dys
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VII Gminny Konkurs Taneczny
„Wiosenne spotkania taneczne
- Krasienin 2018”
6 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej
w Krasieninie odbył się VII Gminny Konkurs
Taneczny „Wiosenne spotkania taneczne –
Krasienin 2018” pod honorowym patronatem
Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia.
W konkursie wzięło udział ponad 240 uczestników z przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Niemce. Uczniowie prezentowali się głównie
w zespołach i formacjach tanecznych. Nie zabrakło
także występów solo i w duetach. Licznie zgromadzona publiczność żywiołowo oklaskiwała
prezentacje tańca nowoczesnego, towarzyskiego
oraz ludowego. “Wiosenne spotkania taneczne”
w Krasieninie z roku na rok cieszą się coraz większą
popularnością.
Swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście:
Zastępca Wójta Gminy Niemce – Iwona Pulińska,
Przewodnicząca Rady Rodziców naszej szkoły –
Małgorzata Guz oraz emerytowane nauczycielki
Szkoły Podstawowej w Krasieninie – Janina Jurkowska, Teresa Dejko i Stanisława Kucharzyk.
Prezentacje artystyczne oceniało JURY w składzie:
Bożenna Ciejpa-Znamirowska – wieloletnia
kierowniczka i tancerka Zespołu Pieśni i Tańca
“KOS” w Krasieninie,
Stanisław Zgierski – wieloletni dyrektor szkoły
w Krasieninie oraz tancerz i solista Zespołu Pieśni
Tańca UMCS Lublin,
Magdalena Bujak – choreograf, instruktor tańca nowoczesnego w GOK w Niemcach,
Izabela Nasalska – instruktor, tancerka Klasy
A tańca towarzyskiego z Tanecznego Klubu Sportowego LIDER w Lublinie;
Karol Jesionek – tancerz międzynarodowej Klasy S tańca towarzyskiego z TKS LIDER w Lublinie.

WYRÓŻNIENIE – Zespół Artystyczny Edukacji
Wczesnoszkolnej „Kolorowy świat” z ZPO w Ciecierzynie przygotowany przez p. Urszulę Zielonkę
i Beatę Poździk.
Uczniowie klas 4-7 SP
I. m-ce grupa „BIAŁE RÓŻE” przygotowanego
przez p. Jolantę Zabielską w SP w Jakubowicach
Konińskich,
II. m-ce Zespół z SP w Nasutowie przygotowany
przez p. Mateusza Próchnika.
II.Kategoria- soliści i duety:
Klasy 4-7 SP
I. m-ce J&J z SP w Jakubowicach Konińskich,
II. m-ce Karolina Dobosz i Natalia Tomasiak z SP
w Krasieninie,
III. m-ce Paweł Capała z ZPO w Dysie.
Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową plakietkę, a nagrodzonym wręczono puchary i dyplomy,
oraz drobne upominki dla członków nagrodzonych
zespołów. Nagrody oraz słodki poczęstunek dla

uczestników ufundowali sponsorzy:
Wójt Gminy Niemce – Krzysztof Urbaś
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Niemce –
Beata Zgierska
Właściciel Przedsiębiorstwa Handlowego VENA
w Krasieninie – Paweł Hanczarek
Prezes Spółdzielni Rolniczo-Handlowej„Samopomoc
Chłopska”w Niemcach – Wiesława Szkutnik
Prezes Banku Spółdzielczego w Niemcach
– Zdzisław Siwek
Właściciel firmy Kowalstwo Artystyczne
w Woli Krasienińskiej – Stanisław Sikora
Właściciel Firmy KOLSTAR – Dariusz Wawerski
Właściciel Ciastkarni NAPOLEONKA w Osówce –
Elżbieta Zgierska
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!!!

W wyniku konkursowych zmagań Jury wyłoniło
następujących laureatów:
I. Kategoria- zespoły:
Dzieci 5-6 letnie:
I. m-ce grupa z Przedszkola Publicznego w Niemcach przygotowana przez p. Aleksandrę Brulińską,
II. m-ce grupa przedszkolaków „Stokrotki” z ZPO
w Ciecierzynie prowadzoną przez p. Aleksandrę
Chromińską,
III. m-ce grupa “Promyczki” z SP w Jakubowicach
Konińskich przygotowana przez p. Edytę Opolską
i Renatę Staniak.
Uczniowie klas 1-3 SP:
I. m-ce Zespół “Osa” z SP w Niemcach przygotowany przez p. Annę Wójcik,
II. m-ce DYSDANCE z ZPO w Dysie prowadzoną
przez p. Annę Kozicką,
III. m-ce Zespół Artystyczny Edukacji Wczesnoszkolnej /tańce śląskie/ z ZPO w Ciecierzynie
przygotowany przez p. Urszulę Zielonkę oraz Beatę
Poździk.
NAGRODA SPECJALNA- grupa “Dziki Zachód”
z SP w Rudce Kozłowieckiej
10
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Święto Patrona Szkoły Podstawowej
im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie

8 czerwca 2018 roku był w Szkole Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie
dniem uroczystym, radosnym i ważnym. Po
raz kolejny szkoła obchodziła Święto Patrona
połączone ze Świętem Rodziny.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą z udziałem pocztów sztandarowych PSL i szkoły. Główna
część uroczystości została poświęcona patronce
szkoły – Irenie Kosmowskiej. Słowa Hymnu Narodowego wprowadziły zebranych w podniosły
nastrój, który towarzyszył również podczas oglądania projektu edukacyjnego, przygotowanego przez
uczniów klasy drugiej gimnazjum. Zaprezentowana
przez nich inscenizacja w atrakcyjny i przystępny
sposób przypomniała najważniejsze fakty z życia i
działalności patronki. Zaproszeni goście, uczniowie,
rodzice i nauczyciele poprzez kolejne „kadry filmu”
poznawali postać zasłużonej Polki, która swoim życiem i postawą wpisała się w historię naszej Małej
Ojczyzny. Zaproponowany przez gimnazjalistów
sposób przybliżenia postaci Ireny Kosmowskiej
został przyjęty entuzjastycznie. Docenili go również zaproszeni na uroczystość goście: Wójt Gminy
Niemce Krzysztof Urbaś, Zastępca Wójta Gminy
Niemce Iwona Pulińska, Dyrektor Regionalnego
Biura Energii Henryk Smolarz, Radny Powiatu
Lubelskiego Marian Golianek. Przybyli również
przedstawiciele Rady Rodziców z Przewodniczącą
Panią Małgorzatą Guz, emerytowani nauczyciele,
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rodzice oraz przedstawiciele społeczności lokalnej.
Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał Wójt,
gratulując uczniom udanego występu. Następnie
reprezentacje przemaszerowały pod dworek w Krasieninie, gdzie złożyły kwiaty pod pomnikiem Ireny
Kosmowskiej.
W dalszej części wspólnego świętowania
Dyrektor Szkoły Anna Czernicka – Szpakowska
zaprosiła wszystkich obecnych na plac szkolny,
gdzie na uczestników festynu czekało wiele
atrakcji. Cała społeczność szkolna z dużym zainteresowaniem wysłuchała i obejrzała prezentacje słowno – muzyczne przygotowane przez
poszczególne klasy oraz szkolny zespół teatralny,
muzyczny i taneczny. Ponadto dzieci mogły do
woli bawić się na dmuchanych zjeżdżalniach, wykazać się talentem malarskim, wykonując obrazy
na folii lub fantazją, malując twarze.
Piknik rodzinny był doskonałą formą integracji
uczniów z różnych klas. Podczas zabaw i rozgrywek sportowych wszyscy mieli możliwość
zaprezentowania swojej zręczności i szybkości.
Zarówno mali, jak i duzi wykazali się duchem
walki w dążeniu do zdobycia tytułu Familijnej
Klasy 2018.
Na uczestników festynu czekały też bogato
zastawione stoły - można się było posilić pieczonymi kiełbaskami, ciastem, owocami i napojami
przygotowanymi i serwowanymi przez rodziców.

Ogromne kolejki ustawiały się do stoiska z watą
cukrową i popcornem, które to frykasy zasponsorował Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś.
Ukoronowaniem festynu było przedstawienie
„Kopciuszek” przygotowane i zaprezentowane przez nauczycieli, rodziców i pracowników
szkoły. Ciekawa scenografia, bogate stroje ale
przede wszystkim możliwość oglądania dorosłych
w niecodziennych rolach wzbudziły duży entuzjazm wśród widzów. Gromkie brawa były doskonałym podsumowaniem całodniowej zabawy.
Uzupełnieniem doskonałych nastrojów i humorów uczestników wspólnego świętowania była
wspaniała, słoneczna pogoda. Można powiedzieć, że słońce zagościło nie tylko w sercach ale
również na niebie.
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Stypendia
Wójta Gminy
Niemce 2018
„Kluczem do wspaniałego życia jest rozwinięcie swojego największego talentu” –myśl Jamesa Medisona – amerykańskiego
polityka, czwartego prezydenta USA - przyświecała Gali wręczenia Stypendiów Wójta Gminy Niemce uczniom szkół podstawowych, która odbyła się 20 czerwca 2018 r. w Zespole Placówek
Oświatowych w Ciecierzynie. Tego samego dnia w Szkole Podstawowej w Niemcach odbyła się również Uroczystość wręczenia
Stypendiów Wójta Gminy Niemce uczniom klas gimnazjum.
W/w stypendia są jednym z wielu działań realizowanych w ramach
„Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce” przyjętego przez Radę Gminy Niemce
w dniu 14 marca 2014 r. Uchwałą NR XXXIX/359/2014.
Jak co roku uroczystości odbyły się w przepięknych scenografiach
z udziałem wyróżnionych uczniów, ich rodziców/opiekunów, dyrektorów szkół oraz nauczycieli/ instruktorów/ trenerów i wychowawców. Akty przyznania stypendiów wręczył wyróżnionym osobiście
Wójt gminy – Krzysztof Urbaś. Wśród zaproszonych gości byli obecni:
p. dr inż. Henryk Smolarz - Dyrektor Regionalnego Biura Energii Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego p. Sławomir Mroczek Przewodniczący Rady Gminy w Niemcach, wice-przewodnicząca –
p. Beata Zgierska, radni gminy w osobach p Grażyny Gliwki – Przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury. p. Marka Podstawki, p. Władysława Maszkowskiego, p. Wiesława Kasperka i p. Janusza Prokopiuka,
a także p. Emilia Białek – Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji
NSZZ„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Gminy Niemce, p. Jadwiga Łucka-Drozd - Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Niemcach oraz dyrektor GOASz – p. Anna Studzińska.
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Na scenie swoje umiejętności zaprezentowali stypendyści w dziedzinie twórczości artystycznej dozując ogromną dawkę wrażeń, za co
zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
W tegorocznej edycji ze szkół podstawowych wpłynęło 102 wnioski
(80 artystycznych i 23 sportowe). Na mocy decyzji Wójta Gminy Niemce zostały przyznane 92 stypendia, w tym: 75 za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, i 16 za wysokie osiągnięcia
w sporcie na łączną kwotę: 14 450,00 zł. W bieżącym roku po raz
drugi ze względu na zmiany wprowadzone reformą edukacji w szkole podstawowej nie zostały przyznane stypendia za wysokie wyniki
w nauce – uczniowie będą mogli uzyskać w/w stypendium dopiero
po ukończeniu VIII klasy. W kategorii gimnazjum złożono 88 wnioski
(52 w dziedzinach artystycznych, 11 sportowych i 25 za wysokie wyniki w nauce). Przyznanych zostało 80 stypendiów – 51 w dziedzinie twórczości artystycznej, 11 sportowych 18 w nauce – w sumie na
kwotę 23 400,00 zł. Łącznie na stypendia w SP i klasach gimnazjum
gmina przeznaczyła kwotę: 37 850,00 zł.
Najliczniejszą grupę nagrodzonych stanowią, podobnie jak w latach
poprzednich, stypendyści w dziedzinie twórczości artystycznej zarówno w SP jak i gimnazjum, w tym tancerze STUDIA TAŃCA RYTHM-X
działającego w GOK w Niemcach – pod opieką artystyczną Magdaleny Bujak i Marzeny Ciołek oraz członkowie Zespołu wokalnego
„Madzimuzy”– prowadzonego przez Magdalenę Stawecką i Grupy
Teatralnej „Raz, dwa, trzy My” – Grażyny Wójtowicz i Katarzyny
Wieczorek działających w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Marta Pakaluk – ucz
.kl. III gimnazjum w Ciecierzynie, która uzyskała stypendium artystyczne aż w 3 dziedzinach: tańcu, muzyce i teatrze oraz stypendium
za wysokie osiągnięcia w nauce.
Wśród sportowców - stypendystów liczną grupę stanowią zawodnicy Karate Shotokan trenujący na zajęciach pozaszkolnych w ZS
w Krasieninie - trener Zbigniew Karski oraz uczniowie z ZPO Ciecierzyn
i SP Niemce odnoszący sukcesy lekkoatletyczne m.in. w Igrzyskach
Dzieci i Młodzieży - nauczyciel: Marek Gromaszek, Krzysztof Barszcz,
Małgorzata Kot oraz Jacek Dmowski, a także młodzi piłkarze i piłkarki

nożne, które trenują z powodzeniem tę dyscyplinę sportu, w klubach
działających na terenie gminy oraz w pobliskim Lublinie i Lubartowie.
Szczególne gratulacje należy także skierować do stypendystów
w dziedzinie nauki (uczniowie klas III gimnazjum) , którzy uzyskali bardzo wysokie oceny na świadectwie szkolnym potwierdzone
wysokim wynikiem z egzaminu – w sumie 18 stypendystów.
Wśród prymusów najwyższe wyniki osiągnęli:
Krystian Czuchryta – ucz. Gimnazjum w Niemcach – śr. ocen: 5,61
i wynik z egz.: 96,80 %
Marta Pakaluk – ucz. Gimnazjum w Ciecierzynie – śr. ocen: 5,39
i wynik z egz.: 91,92%
Filip Wieczorek – ucz. Gimnazjum w Ciecierzynie – śr. ocen: 5,39
i wynik z egz.: 91,30%
Klaudia Pacek – ucz. Gimnazjum w Niemcach – śr. ocen: 5,28
i wynik z egz.: 91,20%
Karol Kowalik – ucz. Gimnazjum w Krasieninie – śr. ocen: 5,39
i wynik z egz.: 89,00%
Po raz pierwszy w całym pięcioletnim okresie przyznawania
stypendium w dziedzinie nauki - stypendium otrzymał ucz. kl. II
Gimnazjum w Krasieninie - Antoni Joński, który jest tegorocznym laureatem Kuratoryjnego Konkursu Historycznego oraz laureatem Geograficznego Konkursu o zasięgu wojewódzkim „Wędrujemy po mapie świata” pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty,
osiągając także ocenę wzorową z zachowania i imponująca śr. ocen
na zakończenie roku szkolnego: 5,57.
Wszystkim nagrodzonym stypendystom, ich rodzicom, nauczycielom, opiekunom, instruktorom, trenerom jeszcze raz serdecznie
gratulujemy osiągniętych sukcesów życząc kolejnych - w nowym roku
szkolnym.
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II Bieg Leśna Dziesiątka Gminy Niemce
15 lipca 2018 r. już po raz drugi odbył się Bieg „Leśna Dziesiątka Gminy
Niemce”. Start i Meta biegu zlokalizowana była na terenie Domu Nasutów,
a dystans liczył ponad 10 km.
Przybyłych na miejsce startu uczestników przywitał Wójt Gminy Niemce
Krzysztof Urbaś i oddając strzał z pistoletu startowego oficjalnie rozpoczął bieg.
W rywalizacji wzięło udział łącznie 119 zawodników. Deszczowa pogoda nie
sprzyjała biegaczom, a mimo to aż 4 uczestników złamało barierę 40 minut.
Po zakończonym biegu na każdego z zawodników czekał regeneracyjny
posiłek.

Biegacze rywalizowali w dwóch kategoriach Open Kobiety
i Open Mężczyźni. Najszybciej trasę biegu pokonali:
Kategoria Open Mężczyźni:
I miejsce – Paweł Kozyra z Lublina (czas: 00:38:10)
II miejsce – Adam Mitura z Zakalewa (czas: 00:38:47)
III miejsce – Mirosław Ożóg z Chełma (czas: 00:39:00)
Kategoria Open Kobiety:
I miejsce – Wioletta Dessauer z Lubatowa (czas: 00:44:54)
II miejsce – Olga Zarzeczna z Lublina (czas: 00:46:07)
III miejsce – Teresa Hajda z Bytomia (czas: 00:46:51)

Każdy uczestnik biegu otrzymał pamiątkowy medal, natomiast
wygrani w poszczególnych kategoriach zostali uhonorowani pucharami. W tym roku Wójt Gminy Niemce po raz kolejny nagrodził najszybszego mieszkańca oraz najszybszą mieszkankę z Gminy Niemce.
Statuetkę dla najszybszego mieszkańca otrzymał Wojciech Deleżuch
z Niemiec (czas: 00:41:44), a najszybszą mieszkanką została Monika
Woźniak z Elizówki (czas: 01:00:08).
Doskonała atmosfera imprezy, a także coraz większe zainteresowanie wśród biegaczy zachęca do organizacji w przyszłym roku
kolejnej edycji biegu

II Letnie Spotkania z Tradycją
24 czerwca 2018 r. już po raz drugi na terenie Parku im. Rodzin
Budnych i Łosiów w Niemcach odbyły się Letnie Spotkania
z Tradycją.
Spotkania mają na celu pielęgnowanie polskiej kultury i zwyczajów ludowych. Na scenie zaprezentowało się siedem zespołów
folklorystycznych. Wystąpiły: „Ostrowianki - Polesianki” z Ostrowa
Lubelskiego, „Brzeźniczanki” z Brzeźnicy Bychawskiej, „Kaznowianki”
z Kaznowa, „Tradycja” ze Stoku w gminie Ulan-Majorat. Naszą gminę
reprezentowały zespoły ,,Ciecierzyn” oraz ,, Dysowiacy”.
Na scenie wystąpił gościnnie Zespół Bandurzystek ,,Dywostruny”
z Ukrainy. Publiczność miała niebywałą okazję posłuchać tradycyjnych ukraińskich piosenek. Pięknymi dźwiękami swoich instrumentów oraz śpiewem uświetniły tegoroczne spotkanie.
Występom towarzyszyło zorganizowane na terenie parku
grillowanie.
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Noc Świętojańska w Dysie
W nocy z 23 na 24 czerwca według tradycji słowiańskiej obchodzona jest Noc Świętojańska, często bywa mylona z Nocą Kupały – słowiańskim świętem, które obchodzi się w noc przesilenia
letniego. Noc Świętojańska powstała właśnie jako chrześcijańska
odpowiedź na pogańskie obchody Nocy Kupały. Stąd też obchodzi się ją w podobny sposób, ale zawsze w wigilię świętego Jana
Chrzciciela.
W nawiązaniu do tej tradycji oraz z myślą o integracji lokalnych
mieszkańców, Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś wspólnie z proboszczem parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Dysie ks. kan. Robertem Brzozowskim zaprosili mieszkańców naszej gminy w sobotę
23 czerwca na świętowanie Nocy Świętojańskiej.
Obchody wigilii świętego Jana rozpoczęła Msza Święta o godz.
18.00, po której wszyscy zgromadzili się na błoniach przykościelnych, przy ul. Ogrodowej. Tutaj, w przepięknej scenerii przyrody
Doliny Ciemięgi przygotowana była z tej okazji scena, namioty
i wiele atrakcji dla świętujących.
Jako pierwsza na scenie zaprezentowała się Sandra Tarnowska
z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie. Po tym wspaniałym wstępie artystycznym Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś
i Wójt Gminy Sokolniki z Ukrainy Taras Sulimko, w obecności wszystkich zgromadzonych na placu, podpisali umowę partnerską, dotyczącą współpracy transgranicznej pomiędzy naszymi samorządami.
Umowa dotyczy współpracy naszych gmin na wielu płaszczyznach,
m.in. gospodarki, sportu i kultury.
Po tym historycznym wydarzeniu, przybyli mieszkańcy oraz zaproszeni goście bawili się aż do północy. Na scenie wystąpili kolejno:
młodzi artyści z Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie, Gminna
Orkiestra Dęta działająca przy Szkole Podstawowej w Niemcach,
Narodowy Zespół Bandurzystek „Dywostruny” z Ukrainy, zespół
„Słowianki” z Bychawki, Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” z Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie oraz zespoły ludowe z naszej gminy czyli
„Ciecierzyn” i „Dysowiacy”. Kulminacyjnym momentem święta, był
taniec przy ognisku i puszczanie wianków w wykonaniu zespołu
„Słowianki” z Bychawki.
Na kolejną Noc Świętojańską w Dysie zapraszamy za rok.
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Święto Gminy Niemce 2018
Obchody Święta Gminy rozpoczęły się w sobotę 9 czerwca od
Mszy Świętej w intencji wszystkich Mieszkańców, celebrowanej
przez ks. proboszcza Krzysztofa Galewskiego w kościele parafialnym p.w. Św. Ignacego Loyoli w Niemcach.
Następnego dnia odbyła się impreza plenerowa łącząca wydarzenia
sportowe, rekreacyjne i kulturalne. O godzinie 10:00 na boisku „Orlik”
przy ul. Różanej w Niemcach rozpoczęły się rozgrywki ,,Turnieju Dzikich
Drużyn w Piłce Nożnej o Puchar Wójta”, a o 12:00 spod szkoły w Ciecierzynie wyruszył piąty już ,,Rajd Rowerowy Wójta Gminy Niemce”, którego
uczestnicy po pokonaniu ok. 14 km dotarli do Niemiec. Po krótkim odpoczynku rowerzyści mogli wziąć udział w konkursach. Dla młodszych
uczestników policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Lublinie przeprowadzili test z wiedzy o ruchu rowerów, natomiast konkurs w kategorii
14+ został przeprowadzony pod sceną w formie quizu.
Oficjalne otwarcie Święta Gminy Niemce rozpoczęło się wystąpieniami Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia, Dyrektora Regionalnego Biura Energii Henryka Smolarza i Członka Zarządu Powiatu
Lubelskiego Dariusza Gajo. List do naszych mieszkańców od Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka odczytał Michał Suchodolski,
były pracownik naszego urzędu. Po przemówieniach, dwie firmy
z terenu naszej gminy: Dwór Anna z Jakubowic Konińskich Kolonia
i As Babuni z Niemiec zostały wyróżnione Medalami Pamiątkowymi
Województwa Lubelskiego za szczególe zasługi dla regionu. Następnie
Członkowie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
wręczyli za wybitne zasługi dla kombatantów honorowe odznaczenia:
Wójtowi Gminy Niemce Krzysztofowi Urbasiowi, Dyrektorowi Zespołu
Placówek Oświatowych w Ciecierzynie Mirosławowi Studniewskiemu,
Wicedyrektorce Szkoły w Ciecierzynie Alinie Gromaszek oraz nauczycielowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach Witoldowi
Józefackiemu.
Po części oficjalnej na scenie jako pierwsze zaprezentowały się
dzieci z Przedszkola Publicznego w Niemcach, które pokazywały
swoje umiejętności w tańcu i piosence. Tuż po ich występie Wójt
razem z Przewodniczącym Rady Gminy Niemce Sławomirem Mroczkiem wręczyli nagrody zwycięzcom konkursów zorganizowanych
dla uczestników Rajdu Rowerowego, a także przekazali wartościowe
nagrody rzeczowe laureatom Loterii Promocyjnej pn. ,,Mieszkam
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w Gminie Niemce i tu płacę podatki”. W dalszej części na scenie wystąpili finaliści XIII Powiatowego Festiwalu Piosenki ,,Niezapomniane
Melodie”, Klub Karate„Bushi”, Gminna Orkiestra Dęta i Chór Męski ,,Bas
Canto” z Niemiec.
Przed wieczornymi koncertami, Wójt Krzysztof Urbaś wręczył jeszcze
puchary drużynom piłkarskim, rywalizującym przez cały dzień na boisku Orlik w Turnieju Dzikich Drużyn.
Atrakcjami towarzyszącymi świętowaniu było wesołe miasteczko,
gastronomia oraz stoiska wystawiennicze.
Zwieńczeniem obchodów Święta Gminy Niemce były wieczorne
występy zaproszonych gwiazd. Sporą dawkę humoru dostarczył widowni występ Kabaretu z Konopi. Artyści zaprezentowali się w kilku
skeczach rozbawiając publiczność do łez. Następnie na scenie rozbrzmiały największe przeboje włoskiej pary – Al. Bano & Romina
Power w wykonaniu duetu An Dreo e Karina. Gwiazdą wieczoru
tegorocznego święta był zespół ,,MIG”, autorzy takich przebojów jak
,,Wymarzona” czy ,,Miód Malina”.
Dzięki różnorodności zaplanowanych na ten dzień atrakcji i wydarzeń, mamy nadzieję, że każdy znalazł coś dla siebie. Święto Gminy
Niemce 2018 właśnie przeszło do historii a my już dziś zapraszamy na
wspólne świętowanie za rok.
Fotoreportaż z imprezy na str. 16.
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