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AKTUALNOŚCI

W tym roku Dożynki Gminy Niemce odbędą się  
15 sierpnia w malowniczym Nowym Stawie. 

Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach zaprasza 
Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy 
do udziału w Konkursie Kulinarnym pt. “Danie  
z ziemniaka”, którego finał odbędzie się podczas 
Dożynek.

REGULAMIN KONKURSU
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich od-
bywa się Konkurs Kulinarny „Danie z ziemniaka”, 
zwany dalej Konkursem. Konkurs odbywa się jednoeta-
powo. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek  
Kultury w Niemcach. Konkurs odbędzie się w dniu  
15 sierpnia w Nowym Stawie podczas Dożynek Gmi-
ny Niemce 2019.

ZASADY KONKURSU
•  Zapoznanie się z regulaminem konkursu.
•  Dostarczenie przygotowanej potrawy na miejsce ofi-

cjalnego rozstrzygnięcia konkursu tj. teren organizacji 
Dożynek Gminy Niemce w miejscowości Nowy Staw 
w dniu 15 sierpnia 2019 roku do godz. 14.00

•  Każdy z uczestników Konkursu może przygotować  
do oceny dowolną ilość potraw z ziemniaka.

•  Organizator zapewnia wszystkim biorącym udział  
w konkursie jednakowe wizytówki z numerem zgło-
szenia.

•  Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród 
nastąpi tego samego dnia.

CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
•  aktywizacja członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 

gminy Niemce
•  popularyzacja i promowanie potraw z ziemniaka
•  wymiana doświadczeń 
•  odkrywanie i promowanie talentów kulinarnych

UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich 
działających na terenie gminy Niemce.

PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest prezentacja gotowych (przy-
gotowanych w domu) potraw, których podstawowym lub 
niezbędnym składnikiem jest ziemniak.

OCENA POTRAW
Oceny potraw dokona Komisja konkursowa powołana 
przez Organizatora. Decyzje Komisji konkursowej są 
ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
Przy ocenianiu potraw komisja będzie brała pod uwagę:
•  walory smakowe
•  estetykę przygotowanych potraw
•  zgodność z tematyką konkursu

NAGRODY
Spośród zgłoszonych do konkurs potraw jury przyzna 
nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Dodatko-
wo przewidziane są wyróżnienia za udział w konkursie.  
Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
Ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród nastąpi 
podczas „Dożynek Gminy Niemce 2019”

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego 
Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn.
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Absolutorium dla Wójta!

31 maja 2019 roku podczas  VI sesji Rady 
Gminy Niemce Wójt naszej gminy Krzysztof 
Urbaś uzyskał absolutorium  z tytułu wykonania 
budżetu za 2018 rok. Radni, po wysłuchaniu 
sprawozdania Wójta oraz po zapoznaniu się 
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i Ko-
misji Rewizyjnej Rady Gminy Niemce, udzielili 
absolutorium Wójtowi Gminy Niemce. Tuż po 
głosowaniu Wójt przyjął kwiaty i  gratulacje od 
członków Rady, a sam w kilku słowach podzię-
kował radnym za zaufanie.

Ważnym punktem obrad tego dnia było pod-
sumowanie działalności w  2018 roku Urzędu 
Gminy Niemce jak i  podległych mu jednostek: 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnej Biblioteki 
Publicznej, Gminnego Żłobka, Gminnego Ośrod-
ka Kultury, Gminnego Ośrodka Administracyj-
nego Szkół, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.
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Ciecierzyn – sklep spożywczy za mostem
Ciecierzyn – SRH 
Ciecierzyn – Apteka
Dys – Groszek 
Dys – SRH 
Elizówka – sklep spożywczy przy placu zabaw
Jakubowice Konińskie – sklep U Baryły
Jakubowice Konińskie-Kolonia Sklep u Edmara „Kuźnia”
Krasienin – SRH, Pawilon
Leonów – sklep spożywczy przy szklarniach
Łagiewniki – sklep spożywczy
Majdan Krasieniński – SRH 
Nasutów – Delikatesy ARES
Niemce, ul. Centralna, SRH nr 5
Niemce, Delikatesy Jaskółka
Niemce, ul. Lubelska 188
Niemce, Twoje Delikatesy
Osówka – sklep spożywczy
Rudka Kozłowiecka, Delikatesy ARES
Stoczek – Sklep Spożywczo-Przemysłowy Irena Korcz
oraz u sołtysów, w GOK-u i Urzędzie Gminy

DOŻYNKI  
GMINY NIEMCE 
Nowy Staw 

2019

2



Nr 03/137/2019

WYDARZENIA

Gminne Obchody 
Dnia Strażaka

18 maja 2019 r. w Krasieninie miała miejsce miła uroczystość dla 
miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W ramach Ob-
chodów Dnia Strażaka został przekazany nowy samochód ratow-
niczo-gaśniczy marki Peugeot. Zastąpi on wysłużonego Forda.

Uroczystość rozpoczęła się  mszą świętą w kościele parafialnym 
w  Krasieninie, celebrowaną przez proboszcza ks. Dariusza Nowo-
miejskiego.

Wśród gości byli między innymi: Sekretarz Zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP bryg. Mieczysław Dziura, Wójt Gminy Niemce 
Krzysztof Urbaś, Zastępca Wójta Henryk Smolarz, Sekretarz Gminy 
Niemce Iwona Pulińska, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP Marek Porzak, Komendant Gminny Dariusz Paradziński, przed-
stawiciele Rady Gminy Niemce w osobach Przewodniczącego Marka 
Podstawki, Wiceprzewodniczącej Beaty Zgierskiej, radnej Anety Ste-
faniak oraz sołtysi okolicznych miejscowości. Nie zabrakło również 
delegacji gminnych jednostek OSP wraz ze sztandarami.

Po zakończonej mszy świętej, pomimo niesprzyjającej aury, na 
placu przykościelnym odbyła się część oficjalna z apelem. Poświę-
cenia auta dokonał ks. Dariusz Nowomiejski. Następnie druhowie 
z  jednostki OSP Krasienin Kolonia odebrali z  rąk Wójta Krzysztofa 
Urbasia, Przewodniczącego Marka Podstawki oraz Sekretarz Zarządu 

Festyn rodzinny  
w miejscowości Pólko
26 maja 2019 r. odbył się Festyn Rodzinny w miejscowości Pólko 
połączony z otwarciem świetlicy.

Imprezę uświetnili swą obecnością Wójt Gminy Niemce Krzysztof 
Urbaś, Zastępca Wójta Gminy Niemce Henryk Smolarz, Przewodni-
czący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka, Radni sąsiadujących 
wsi, Sołtysi oraz mieszkańcy Pólka i okolic.

Otwarcia świetlicy poprzez symboliczne przecięcie wstęgi doko-
nał Wójta Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, następnie obiekt został 

poświęcony przez proboszcza parafii 
w Dysie ks. Roberta Brzozowskiego.

Po oficjalnej części przyszedł czas 
na zabawę. Na boisku usytuowa-
nym przy świetlicy odbył się festyn 

rodzinny. Dla dzieci został zorganizowany mini plac zabaw z dmu-
chanymi zamkami.

Festyn przygotowała Radna miejscowości Pólko Ewa Saba oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich z m. Pólko.

Oddziału Powiatowego bryg. Mieczysława Dziury kluczyki i dowód 
rejestracyjny nowego wozu.

Dzień Strażaka był też okazją, aby uhonorować strażaków, którzy 
swoją pracą i zaangażowaniem zasłużyli na otrzymanie medali i od-
znak strażackich.

Cieszy fakt, że nowy samochód jest już kolejnym, który trafia do 
naszych strażaków. Wysłużone auta zastępowane są nowymi, jed-
nostki są doposażane w nowy sprzęt, a ratownicy podnoszą swoje 
kwalifikacje i umiejętności biorąc udział w kursach i szkoleniach.
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SPORT

30 czerwca 2019 r. odbył się trzeci bieg pn. „Leśna Dziesiątka 
Gminy Niemce”. Start i Meta biegu zlokalizowane były na terenie 
Domu Nasutów, a dystans liczył ponad 10 km.

Oprócz głównego biegu na dystansie ponad 10 km, w którym 
wzięło udział 107 zawodników, na terenie Domu Nasutów odbyły 
się również Biegi Dzieci i Młodzieży w trzech kategoriach: Przed-
szkolnej, Wczesnoszkolnej i Szkolnej. Dzięki tym dodatkowym bie-
gom, a także obecności firmy zajmującej się animacją dla dzieci, 
tegoroczna impreza miała charakter bardziej rodzinny.

Każdy z biegaczy po dotarciu na metę otrzymał pamiątkowy me-
dal oraz posiłek regeneracyjny. Tuż po wyczerpaniu się limitu cza-
sowego głównego biegu nastąpiło uroczyste wręczenie pucharów, 
którego dokonał Zastępca Wójta Gminy Niemce Henryk Smolarz.

Poniżej prezentujemy listę najszybszych biegaczy III Leśnej Dzie-
siątki Gminy Niemce:

Kategoria Open Kobiety
I miejsce – Anna Psuja ze Świdnika (czas 00:50:17)
II miejsce – Anna Gajos z Lublina (czas 00:51:08)
III miejsce – Anna Żebrowska z Warszawy (czas 00:53:20)

Kategoria Open Mężczyźni
I miejsce – Piotr Choroś z Niemiec (czas 00:37:50)
II miejsce – Artur Jendrych ze Świdnika (czas 00:38:38)
III miejsce – Michał Tyburek z Lublina (czas 00:39:31)

Statuetkę dla najszybszej mieszkanki Gminy Niemce otrzymała 
Paulina Miazga z Niemiec (czas 01:13:32), a ze względu na zapis w 
regulaminie mówiący iż „Nagrody i puchary w klasyfikacji ogólnej nie 
dublują się w kategorii najszybszy mieszkaniec Gminy Niemce”, naj-
szybszym mieszkańcem okazał się Łukasz Wójcik, również z Niemiec.

W biegach Dzieci i Młodzieży, puchary, nagrody oraz okoliczno-
ściowe dyplomy zdobyli:

Kategoria Przedszkolna
I miejsce – Maja Horszczaruk z Lublina
II miejsce – Kacper Chudy z Lublina
III miejsce – Amelia Szarota z Ludwina

Kategoria Wczesnoszkolna
I miejsce – Mateusz Horszczaruk z Lublina
II miejsce – Judyta Hutek z Woli Niemieckiej
III miejsce – Antonina Furgała z Lublina

Kategoria szkolna
I miejsce – Sebastian Rycak z Cycowa
II miejsce – Kacper Prokop z Jakubowic Konińskich
III miejsce – Maciej Furgała z Lublina

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom i 
 zapraszamy za rok.

(Fotoreportaż str.16.)

Podczas uroczystej sesji Rady Powiatu w Lubli-
nie z okazji 20-lecia Powiatu Lubelskiego i Dnia 
Samorządu Terytorialnego, która miała miejsce 
31 maja 2019 r., wręczone zostały nagrody za 
szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultu-
ry oraz nagrody za osiągnięte wyniki sportowe 
i wybitne osiągnięcia w działalności sportowej.

W  gronie 11 nagrodzonych za wybitne osią-
gnięcia w działalności sportowej znaleźli się wu-
efiści z  ZSP Niemce, panowie Wojciech Kowalski 
i  Ryszard Sosnowski. Wojciech Kowalski jest tre-
nerem sekcji taekwondo Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Zespołu Szkół w Bełżycach. W 2018 r. 
jego podopieczny – Kamil Miąc zdobył 3 medale: 
brązowy w Mistrzostwach Polski Juniorów Młod-
szych, a także srebrny i złoty w Pucharach Polski.

Wuefiści z ZSP Niemce  
najlepsi w Powiecie!

III Bieg Leśna Dziesiątka Gminy Niemce

Ryszard Sosnowski to założyciel i prezes Gmin-
nego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowe-
go Niemce z sekcją podnoszenia ciężarów. Od lat 
rozwija zamiłowania młodzieży do sportu, daje 
im możliwość spędzania wolnego czasu  i wiarę 
w  sukces na miarę medali Mistrzostw Polski. 
Sukcesy i  pasję pana Sosnowskiego docenił pan 
Witold Bańka - Minister Sportu, przyznając mu 
w 2016 r. Brązową Odznakę „ Za Zasługi dla Sportu”.

W  gronie przybyłych  trenerów nagrodę za 
wybitne osiągnięcia sportowe otrzymał pan Zbi-
gniew Cękała, trener sekcji podnoszenia ciężarów 
GULKS Niemce, którego podopieczna - Patrycja 
Powroźnik - w  roku 2018 zdobyła dwa medale 
Mistrzostw Polski w podnoszeniu ciężarów.            

Patrycja Powroźnik jest zawodniczką sekcji 
podnoszenia ciężarów Gminnego Uczniowskie-

go Ludowego Klubu Sportowego Niemce oraz 
członkiem kadry narodowej Polskiego Związku 
Podnoszenia Ciężarów. Jest srebrną medalistką 
w  podnoszeniu ciężarów na Mistrzostwach Kra-
jowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe do 
lat 17, które odbyły się 10 maja 2018 r. w Zamo-
ściu i  srebrną medalistką w  podnoszeniu cięża-
rów na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 

która odbyła się w  dniach 28.06-01.07.2018 r.  
w Piekarach Śląskich.

Najnowszy sukces Patrycji to II miejsce w Dru-
żynowym Turnieju Nadziei Olimpijskich Grupy 
Wyszechradzkiej (VISEGRAD 4 Tournament in 
Weightlifting of Olympic Hopes 2019), który 
odbył się w dniach 28-29 czerwca 2019 r. w miej-
scowości Bobrów na Słowacji.  

Piknik Świętojański  
w Dysie
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Najkrótsza noc w roku to tzw. Noc Świętojańska 
zwana także Nocą Kupały. Wiążące się z nią zwy-
czaje i obrzędy słowiańskie miały zapewnić świętu-
jącym zdrowie i urodzaj.

W nawiązaniu do tych tradycji oraz z myślą o in-
tegracji lokalnych mieszkańców, w przeddzień św. 
Jana, 23 czerwca 2019 r. mieszkańcy naszej gmi-
ny uczestniczyli w Pikniku Świętojańskim w Dysie.

2 czerwca 2019 r. na terenie Parku im. Rodzin 
Budnych i Łosiów w Niemcach odbyły się Letnie 
Spotkania z Tradycją. To już trzecia edycja tego 
święta skierowana do mieszkańców gminy 
Niemce, zwłaszcza miłośników muzyki ludowej.

Celem spotkań jest szeroko rozumiane krzewie-
nie i pielęgnowanie polskiej kultury i folkloru. Na 
scenie swój dorobek artystyczny zaprezentowało 
11 zespołów: „Jarzębinki” z Trzcińca, Zespół Śpie-
waczy pod kierunkiem Romana Zunia w składzie 
: Kazimiera Błaśkiewicz, Gabriela Popek, Irena 
Piskorek, Stanisław Hetman, „Polesianki” z Ostro-
wa Lubelskiego, „Kaznowianki „ z  Kaznowa, 
„Górczanki” z  Górki Lubartowskiej, „Zabielanki” 
z Zabiela, „Dysowiacy” z Dysa, Kapela „ Czerwona 
Róża” z  Szastarki, Kapela „Kalina-Folk” z  Polich-
ny, „Ciecierzyn „ z  Ciecierzyna. W  finale zagrała 
‘’Kapela Spod Lublina”, przy której rozpoczęły się 
tańce. Przegląd nie miał charakteru konkursowe-
go, wszyscy uczestnicy otrzymali upominki oraz 
pamiątkowe dyplomy wręczone przez Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach.

Wśród wiekowych drzew i przy wspaniałej po-

III Letnie Spotkania z Tradycją

Piknik Świętojański  
w Dysie

Jako pierwszy na scenie zaprezentował się zespół 
wokalno- instrumentalny „Głuskowianki” z Gminy 
Głusk. W dalszej części artystycznej przed publicz-
nością na scenie wystąpiły zespoły ludowe z naszej 
gminy czyli „Dysowiacy” i „Ciecierzyn” oraz „Kapela 
Spod Lublina”. Korzystając ze wspaniałej pogody 
oraz jednego z najdłuższych dni w roku, mieszkań-
cy razem z przybyłymi gośćmi bawili się w rytm 

znanych piosenek i melodii dobiegających ze sceny.
Uczestnicy Pikniku mogli skorzystać z dodat-

kowych atrakcji w tym m.in. upiec kiełbasę przy 
ognisku, skosztować potraw z grilla czy pysznego 
bigosu przygotowanego przez Radną Gminy Niem-
ce Ewę Sabę.

O bezpieczeństwo w trakcie Pikniku Świętojań-
skiego zadbali strażacy z OSP w Dysie.

godzie przybyli goście mogli nacieszyć oczy feerią 
barw tradycyjnych strojów i  wysłuchać szerokiej 
gamy pieśni i utworów folklorystycznych.

Występom grup towarzyszyły inne atrakcje,  
tj. grillowanie, dmuchawce i animacje dla dzieci.
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IV Przedszkolny Turniej  
o Puchar Kubusia Puchatka

Zabytkowe  
samochody  

w gminie Niemce

17 maja 2019 r. w ZPO w Dysie odbył się IV Przedszkolny Turniej 
o Puchar Kubusia Puchatka pod honorowym patronatem Wójta 
Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia. Do udziału w turnieju zosta-
ły zaproszone dzieci uczęszczające do przedszkoli i  oddziałów 
przedszkolnych z terenu Gminy Niemce.

W rywalizacji wzięło udział 18 dzieci z 6 placówek: ZPO w Ciecie-
rzynie, Oddział Przedszkolny w Rudce Kozłowieckiej, Oddział Przed-
szkolny w Jakubowicach Konińskich, Oddział Przedszkolny w Krasie-
ninie, ZPO w Dysie z oddziałem zamiejscowym w Nasutowie.

7 czerwca 2019 roku plac przed Zespołem Placówek Oświatowych  
w Dysie był jednym z przystanków rajdu III Rundy Mistrzostw  
Polski Pojazdów Zabytkowych ,,Śladami Zygi Maciejewskiego”.  
Pełniąc funkcję gospodarza szkoły p. dyrektor ZPO Jolanta Sołtys 
zorganizowała dla uczestników rajdu słodki poczęstunek. Najbar-
dziej zachwycone były dzieci, które mogły z bliska zobaczyć stare ale  
doskonale utrzymane, przepiękne, zabytkowe samochody. 

Całą uroczystość rozpoczęła oficjalnie Pani Dyrektor ZPO w Dysie 
Jolanta Sołtys.

Dzieci, aby zacząć zabawę musiały dotrzeć do Stumilowego Lasu 
pokonując wysoką trawę, zarośla, kałuże, stertę liści, rzekę oraz 
most. Rozgrzewka pomogła naszym najmłodszym w  konkuren-
cjach, które przygotowała i  poprowadziła Pani Anna Kłaczkiewicz. 
Przedszkolaki z  ogromnym entuzjazmem i  zaangażowaniem na-
śladowały Tygryska, pomogły Królikowi posegregować marchewki, 
w Stumilowym Lesie rozpoznały przyjaciół, w trosce o Kubusia zre-
alizowały plan Prosiaczka oraz odnalazły ogon Kłapouchego.

Zastępca Wójta Gminy Niemce – Henryk Smolarz, wraz z gospody-
nią tutejszej placówki Dyrektor Jolantą Sołtys oraz Przewodniczącym 
Rady Gminy Niemce – Markiem Podstawką i Radną - Justyną  Porzak 
wręczyli wszystkim  uczestnikom puchary, dyplomy i nagrody.
Organizacja turnieju możliwa była dzięki sponsorom, którymi byli:
• Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś
• GoDan Strefa Uśmiechu - SKENDE SHOPPING z siedzibą w IKEA
• Rada Rodziców przy Przedszkolu w Dysie

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim dzieciom, nauczy-
cielom i przybyłym gościom za uczestnictwo w turnieju.
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Nr 03/137/2019

WYDARZENIA

III Święto Kwitnących Sadów w Dziuchowie
19 maja 2019 r. na placu przy świetlicy wiejskiej w Dziuchowie 
po raz trzeci odbył się festyn rodzinny pt. „Święto Kwitnących 
Sadów”.

I w tym roku mieszkańcy gminy nie zawiedli, gdyż impreza mo-
gła poszczycić się imponującą frekwencją. Teren festynu zapełnił 
się wesołą, barwną gromadą mieszkańców Dziuchowa i pobliskich 
miejscowości.

Tegoroczna edycja święta różniła się od poprzednich tym, że pod-
czas imprezy miało miejsce symboliczne otwarcie budynku Zielonej 
Szkoły. Gruntownie wyremontowany obiekt został poświęcony 
przez księdza proboszcza parafii w Bystrzycy- Krzysztofa Marzyckie-
go, natomiast ksiądz proboszcz parafii w Niemcach- Mirosław Skał-
ban, poprowadził modlitwę. Wstęgę przecinali: Wójt Gminy Niemce 

Krzysztof Urbaś, Zastępca Wójta Henryk Smolarz, Sekretarz Gminy 
Iwona Pulińska, Radny Piotr Pankowski, sołtys Dziuchowa Edward 
Klępka, dwójka dzieci i wyżej wymienieni księża.  

Program oferowanych atrakcji był przebogaty: w ramach wy-
stępów artystycznych na scenie wystąpiła młodzież z ZPO w Cie-
cierzynie i grupa „Raduj się”, działająca przy Stowarzyszeniu im. 
I. Kosmowskiej w Krasieninie, dając popis swoich umiejętności 
wokalnych oraz zespoły ludowe „Dysowiacy” i „Ciecierzyn”, które 
przedstawiły publiczności tradycyjne pieśni i tańce. Największym 
zainteresowaniem cieszył się pokaz iluzji w wykonaniu magika 
Arkadiusza Amona Wiatrowskiego, który zdobył sympatię zarów-
no dorosłych, jak i najmłodszych. Po pokazach dzieci mogły wziąć 
udział w warsztatach iluzjonistycznych.

Dla uczestników przygotowano dodatkowe rozrywki: dzieci mo-
gły skorzystać z placu zabaw i dmuchanych zamków, nie mogło 
również zabraknąć stoisk z zabawkami, watą cukrową i popcornem. 
Wszyscy mogli spróbować przygotowanych specjalnie dla nich 
potraw: grillowanego mięsa, grochówki oraz ciast przygotowa-
nych przez gminne Wiejskie Koła Gospodyń. Degustacja ciast była 
połączona z Konkursem Kulinarnym na najlepsze wypieki. Po roz-
strzygnięciu konkursu wszystkim Paniom wręczono pamiątkowe 
dyplomy.

Po sukcesie trzeciej edycji Święta Kwitnących Sadów, nie pozosta-
je nic innego jak zaprosić Państwa na przyszłoroczną, czwartą z kolei 
uroczystość w Dziuchowie.
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Stypendia Wójta Gminy Niemce  
dla Uczniów SP i Gimnazjum uroczyście rozdane

Już po raz szósty najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów z terenu naszej gminy, będący jednocześnie miesz-
kańcami gminy Niemce otrzymali Stypendia Wójta Gminy Niem-
ce za wysokie wyniki w nauce, wysokie osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej oraz w sporcie uzyskane w roku szkolnym 
2018/2019.

Uroczystości odbyły się 18 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej 
im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach z udziałem wyróżnio-
nych uczniów, ich rodziców, opiekunów, dyrektorów szkół i nauczy-
cieli, instruktorów, wychowawców oraz przedstawicieli samorządu 
gminnego w osobach: p. Krzysztofa Urbasia – Wójta Gminy Niemce, 
p. Henryka Smolarza – Zastępcy Wójta Gminy Niemce, p. Marka 
Podstawki - Przewodniczącego Rady Gminy w Niemcach, p. Beaty 
Zgierskiej – Wice Przewodniczącej Rady Gminy, radnych gminy:  
p. Ewy Saby i p. Witolda Józefackiego oraz p. Sylwii Pisarek- Piotrow-
skiej – Radnej Powiatu Lubelskiego.

Stypendium przyznawane jest w  formie jednorazowej nagro-
dy pieniężnej, a  jego wysokość zależna jest od stopnia spełnienia 
przez ucznia kryteriów stypendialnych określonych w  Uchwale Nr 
V/42/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 16 kwietnia 2019 r. w spra-
wie ustalenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Wójta 
Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce.

Na mocy decyzji Wójta Gminy Niemce zostały przyznane 123 
stypendia dla uczniów szkół podstawowych, w tym: 75 - za wy-
sokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w kwocie 100 
-400 zł, 17 - za wysokie wyniki w nauce od 200 do 800 zł oraz 31 
–  za wysokie osiągnięcia w sporcie w kwocie 100 – 400 zł. Łącz-
na kwota przyznanych stypendiów w SP wyniosła: 28 750,00 zł.  
W kategorii gimnazjum przyznano łącznie 43 stypendia, w tym: 25 
stypendia za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycz-
nej, w kwocie 200-600 zł, 12 – za wysokie wyniki w nauce od 300 
do 1  000 zł oraz 6 – za wysokie osiągnięcia w  sporcie w  kwocie 
200-600 zł. W sumie na kwotę: 14 550,00 zł. Łącznie na stypendia 
gmina wypłaciła kwotę: 43 300,00 zł.

Uroczyste spotkanie klas gimnazjalnych rozpoczęli młodzi artyści 
z  Zespołu Tanecznego „Osa” ze Szkoły Podstawowej w  Niemcach 
pod kierunkiem p. Anny Wójcik w wykonaniu nastrojowego poloneza, 
chcąc w  ten sposób pożegnać ostatni rocznik uczniów gimnazjum. 
W  dalszej części wystąpili tegoroczni stypendyści m.in. Chór „Ma-
dzimuzy” (instruktor: p. Magdalena Stawecka) i Grupa teatralna 
RAZ-DWA-TRZY-MY!!! (instruktor p. Katarzyna Wieczorek i Grażyna 
Wójtowicz) z ZPO w Ciecierzynie, Zespól wokalno-instrumental-
ny „Wesoła Kompania” działający przy Stowarzyszeniu Społeczna 
Inicjatywa Krasienina i okolic im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie oraz 
Schola „Raduj się” z parafii Narodzenia NMP i św. Sebastiana z Kra-
sienina (opiekun p. Agata Jońska i p.Piotr Joński).

Wśród nagrodzonych liczną grupę stypendystów w  dziedzinie 
twórczości artystycznej zarówno w  kategorii szkoła podstawowa jak 
i gimnazjum stanowili także tancerze Studia Tańca „Rythm-X” dzia-
łającego w GOK w Niemcach (instruktor: Magdalena Bujak, Marzena 
Ciołek), a w dziedzinie sportu m.in. uczniowie trenujący w Klubie 
Karate Shotokan „HINODE” w  Lublinie (trener – Zbigniew 
Karski) oraz uczniowie biorący udział w współzawodnictwie spor-
towym - Igrzyskach Dzieci i Młodzieży Szkolnej osiągający sukcesy 
pod kierunkiem nauczycieli w-f.

W dziedzinie nauki na szczególne wyróżnienie zasługują następu-
jący uczniowie szkół podstawowych:
1.  Michał Choina – uczeń kl. 8 Szkoły Podstawowej w Niemcach 

– średnia ocen: 5,55 / wynik z egzaminu: 95%, Finalista Konkur-
su z Języka Angielskiego w r. szk. 2018/2019 i  Laureat w r.  szk. 
2016/2017 oraz laureat: I  miejsca w  VIII  i  X oraz  II miejsca  
w  IX Wojewódzkim Konkursie Informatycznym „Mistrz Kompu-
tera” dla uczniów szkół podstawowych, Laureat IX Ogólnopol-
skiej Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, a także 
laureat  XXIII Konkursu Matematycznego Im. Ks. dra Franciszka 
Jakóbczyka.

2.  Patryk Wójtowicz – uczeń kl. 8 Szkoły Podstawowej w Ciecie-
rzynie - średnia ocen: 5,18 / wynik z  egzaminu: 94%, Finalista 
Kuratoryjnego Konkursu z matematyki w  r. szk. szk. 2017/2018 
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Nr 03/137/2019

Wizyta Rzecznika  
Praw Dziecka

Na zaproszenie dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Marty 
z Budnych Łosiowej w Niemcach z wizytą przybył Minister 
Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka. Dnia 7 czerwca 
2019 roku spotkał się uczniami szkoły podstawowej, gim-
nazjalistami i rodzicami uczniów. Wśród zaproszonych 
gości nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych.  
Na spotkaniu obecny był Zastępca Wójta Gminy Niemce 
Henryk Smolarz i Dyrektor GOASZ Anna Studzińska. Tema-
tem spotkania były prawa dziecka i ich respektowanie.

i  Laureat w  r. szk. 2018/2019, Laureat XXIII Konkurs Matema-
tyczny im. ks. Dra Franciszka Jakóbczyka oraz Finalista i Laureat 
Konkursu „Matematyka z Piątką”

3.  Oskar Borkowski – uczeń kl. 8 SP w Krasieninie – średnia ocen: 
5,11 / wynik z egzaminu: 93%, Finalista Kuratoryjnego Konkur-
su z Języka Angielskiego w r. szk. 2016/2017 i Laureat w r. szk. 
2018/2019.

4.  Gabriela Zmysłowska – uczennica kl. 7 Szkoły Podstawowej 
w  Niemcach - Laureatka Kuratoryjnego Konkursu z  Języka Nie-
mieckiego w r. szk. 2018/2019

oraz klas gimnazjalnych:
1.  Antoni Joński – uczeń kl. III Gimnazjum w Krasieninie - średnia 

ocen: 5,84 / wynik z egzaminu: 97%, Laureat Kuratoryjnego Kon-
kursu Geograficznego w r. szk.2018/2019, Laureat Kuratoryjnego 
Konkursu Historycznego w r. szk. 2018/2019, Finalista X Konkursu 
Geograficznego o  zasięgu wojewódzkim „Wędrujemy po mapie 
świata”, Laureat: I  miejsca w  Ogólnopolskim Konkursie Grafiki 
Komputerowej „ Wyraź to w PIXEL-Ach” oraz II miejsca w Konkur-
sie Wojewódzkim „Żołnierze wyklęci”.
Na szczególne wyróżnienie zasługują także uczniowie, którzy 

w bieżącym roku dzięki swojej ogromnej pracy uzyskali stypendia 
we wszystkich dziedzinach:
1.  Bożena Kłos - uczennica kl. III Gimnazjum w  Ciecierzynie: 

stypendium: artystyczne: muzyka i  teatr, stypendium sportowe, 
stypendium naukowe.

2.  Daria Pyda - uczennica kl. III Gimnazjum w  Ciecierzynie:  
stypendium: artystyczne: teatr, stypendium sportowe, stypen-
dium naukowe.

3.  Jan Piotrowski – uczeń kl. III Gimnazjum w Niemcach: stypen-
dium: artystyczne literatura i dziennikarstwo, stypendium sporto-
we, stypendium naukowe.

4.  Martyna Kądziela – uczennica kl. III Gimnazjum w Niemcach: 
stypendium: artystyczne: taniec, stypendium sportowe, stypen-
dium naukowe.
Pełna Lista stypendystów znajduje się w  biuletynie informacji 

publicznej Urzędu Gminy Niemce.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.
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Wiosenne spotkania taneczne – Krasienin 2019

XV Gminny Konkurs Pięknego Czytania

4 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Krasieninie odbyła się 
8 edycja Gminnego Konkursu Tanecznego „Wiosenne spotkania 
taneczne – Krasienin 2019” pod honorowym patronatem Wójta 
Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia.

W konkursie wzięło udział ponad 160 dzieci i młodzieży z przed-
szkoli i szkół podstawowych Gminy Niemce. Uczniowie prezentowali 
się głównie w zespołach i formacjach tanecznych. Licznie zgromadzo-
na publiczność  żywiołowo oklaskiwała prezentacje tańca nowocze-
snego, towarzyskiego oraz ludowego. “Wiosenne spotkania taneczne” 
w Krasieninie z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością.

Swoją obecnością zaszczycili: Iwona Pulińska – Sekretarz Gmi-
ny Niemce oraz Janina Jurkowska  – emerytowana nauczycielka 
Szkoły Podstawowej w Krasieninie.

Prezentacje artystyczne oceniała profesjonalna komisja JURY 
w oparciu o ustalone kryteria – zespoły oraz soliści i duety, w składzie:
p. Bożenna Ciejpa-Znamirowska – wieloletnia kierowniczka 
i tancerka Zespołu Pieśni i Tańca “KOS”w Krasieninie;
p. Stanisław Zgierski – wieloletni dyrektor szkoły w Krasieninie 
oraz tancerz i solista Zespołu Pieśni Tańca UMCS Lublin,
p. Izabela Nasalska  – instruktor, tancerka Klasy A tańca towarzy-
skiego z Tanecznego Klubu Sportowego LIDER w Lublinie;
p. Michał Puszka – tancerz Klasy A  tańca towarzyskiego z TKS 
LIDER w Lublinie;
p. Anna Macewicz – instruktor fitness w Stowarzyszeniu Inicja-
tyw Społecznych Krasienina i okolic .

Impreza dała możliwość prezentacji dorobku artystycznego za-
równo uczniom, jak i  nauczycielom/choreografom. Udział w  kon-
kursie był nieodpłatny. Swoje talenty taneczne zaprezentowało 164 
uczniów  głównie w prezentacjach zespołowych oraz jednym poka-
zie solo z następujących placówek: ZPO w Ciecierzynie, Przedszkole 
Publiczne w  Niemcach, Szkoła Podstawowa w  Nasutowie, Zespół 
Placówek Oświatowych w Dysie, Przedszkole ZPO w Dysie oddział 

17 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Kra-
sieninie odbył się XV Gminny Konkurs Pięknego 
Czytania. W konkursie wzięło udział 18 uczniów 
klas trzecich edukacji wczesnoszkolnej ze 
wszystkich Szkół Podstawowych z terenu Gmi-
ny Niemce. Tematem przewodnim tegoroczne-
go konkursu była literatura współczesna.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością Za-
stępca Wójta Gminy Niemce – p. Henryk Smolarz, 
Dyrektor GOASz - p. Anna Studzińska, Zastępca 
Przewodniczącego Rady Gminy Niemce – p. 
Beata Zgierska, Dyrektor SP w Dysie – p. Jolanta 
Sołtys, Wicedyrektor SP w  Jakubowicach Koniń-
skich – p. Edyta Opolska oraz wychowawcy klas 
i  rodzice, którzy mocno trzymali kciuki za swoje 
pociechy. Korzystając z obecności, Zastępca Wój-
ta zapoznał się z  wynikami prac remontowych, 

Nasutów, Szkoła Podstawowa w  Nasutowie, Szkoła Podstawowa 
w Rudce Kozłowieckiej, Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Koniń-
skich oraz Szkoła Podstawowa w Krasieninie.

Jury wyłoniło najlepsze prezentacje:
kat. 5-6 latków

I m-ce – grupa „Rockandrollowe Przedszkolaki” z Przed-
szkola Publicznego w Niemcach przygotowana przez p. Annę 
Kopaczewską i Małgorzatę Bat,
II m-ce – grupa przedszkolaków „Iskry” z ZPO Dys prowadzoną 
przez p. Annę Kłaczkiewicz, Agnieszkę Siegiedę i Konrada Matyska,
III m-ce – grupa Zespół Pieśni i Tańca „Krasienin” z SP 
w Krasieninie przygotowana przez p. Bożenę Gajos,
WYRÓŻNIENIE – grupa „Stokrotki” z ZPO w Ciecierzynie pod 
kierunkiem instruktora p. Hanny Adamczyk;

kat. klas 1-3 SP
I m-ce – zespół „Promyki”z SP Jokubowice Konińskie przygoto-
wany przez p. Rafała Wosiaka,
II m-ce – dziecięcy Zespół taneczny „OSA” z SP Niemce pod 
kierunkiem p. Anny Wójcik;
III m-ce – grupa „4FUN” z ZPO  Dys prowadzona przez p. Alek-
sandrę Brulińską,
WYRÓŻNIENIE – Zespół Artystyczny Edukacji Wczesnosz-
kolnej z ZPO  w Ciecierzynie przygotowany przez p. Beatę Poździk;

kat. klas 4-6 SP
I m-c – Zespół Pieśni i Tańca „Krasienin”  przygotowany przez 
p. Bożenę Gajos w SP Krasienin,
II m-ce – grupa „Hapies” z SP w Nasutowie przygotowany przez 
p. Magdalenę Gronowską,
Nagroda dla: Pawła Capały  /prezentacja solo/ z ZPO Dys pod kie-
runkiem p. Moniki Dąbskiej oraz 

w   kat. klas 7 SP-Gim – grupa „BAD GIRLS TEAM” z  SP 
w Rudce Kozłowieckiej w choreografii własnej dziewcząt.

przeprowadzonych na poddaszu szkoły w celu jej 
rozbudowy.

Uczestnicy konkursu wybrani w  eliminacjach 
szkolnych zaprezentowali publiczności wysoki po-
ziom umiejętności czytania tekstu nie tylko przez 
siebie przygotowanego, ale też nowego, wyloso-
wanego podczas konkursu. Nagrodzonych i  wy-
różnionych zostało 10 osób. Zmaganiom konkurso-
wym z uwagą przysłuchiwało się jury w składzie: p. 
Stanisław Zgierski – polonista i wieloletni dyrektor 
SP w Krasieninie, p. Krystyna Dalczyńska – pracow-
nik Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach oraz 
p. Janina Jurkowska – emerytowany nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej.

Wspaniałe nagrody dla zwycięzców zostały 
ufundowane przez Wójta Gminy Niemce – p. 
Krzysztofa Urbasia oraz Dyrektor Gminnej Biblio-

Puchary, nagrody i upominki oraz słodki poczęstunek dla uczest-
ników ufundowali SPONSORZY i DARCZYŃCY:
KRZYSZTOF URBAŚ – Wójt Gminy Niemce,
Beata Zgierska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Niemce
Stanisław Sikora – właściciel firmy Kowalstwo Artystyczne 
w Woli Krasienińskiej,
Paweł Hanczarek – właściciel Przedsiębiorstwa Handlowego 
VENA w Krasieninie,
Wiesława Szkutnik – prezes Spółdzielni Rolniczo-Handlowej 
„Samopomoc Chłopska” w Niemcach.
Zdzisław Siwek – prezes Banku Spółdzielczego w Niemcach,
Elżbieta Zgierska – właściciel Ciastkarni NAPOLEONKA w Osówce
Dariusz Wawerski – właściciel Firmy KOLSTAR.

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy upominek z logo konkursu oraz 
wręczono puchary, dyplomy oraz nagrody dla nagrodzonych zespołów.

Atrakcją okazał się taniec pary jurorów – Izabeli Nasalskiej i Mi-
chała Puszki – skoczny jave z dedykacją dla Dyrekcji szkoły i instruk-
torów/choreografów, którzy przygotowali prezentacje taneczne dzieci 
i młodzieży. Uczennica Szkoły w Krasieninie Natalia Wronka zatańczyła 
także dedykację dla jurorów, którzy mieli trudne zadanie w ustaleniu 
laureatów konkursu.

teki Publicznej w Niemcach – p. Renatę Antoszek.
Każdego roku organizację konkursu w  postaci 

słodkiego poczęstunku wspiera również Rada Ro-
dziców Szkoły Podstawowej w Krasieninie.

Laureatami konkursu zostali:
I  miejsce
Mikołaj Ciupera – SP Jakubowice Konińskie
Mateusz Ćwikła – SP Nasutów
II  miejsce
Michał Kulik – SP Jakubowice Konińskie

Filip Stachura – SP Niemce
III miejsce
Wiktoria Gawrońska - SP Nasutów
Karol Kubiak – SP Krasienin
Antonina Ulanowska – SP Dys
Wyróżnienia
Anita Wasilewska – SP Ciecierzyn
Damian Smoliński – SP Rudka Kozłowiecka
Mateusz Zgierski – SP Krasienin

Organizatorzy: Ewa Rabos, Jolanta Popłońska
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VII edycja Gminnego Konkursu 
Interdyscyplinarnego

23 maja 2019 roku uczniowie szkół Gminy Niemce wzięli udział 
w VII Interdyscyplinarnym Konkursie Wiedzy Primus Inter Pares 
organizowanym przez Szkołę Podstawową w Krasieninie. Hono-
rowy Patronat nad konkursem roztoczył Wójt Gminy Niemce – 
Krzysztof Urbaś, a nad całością przedsięwzięcia czuwała Dyrektor 
Szkoły – Anna Czernicka-Szpakowska.

40 uczniów z  7 szkół ubiegało się o  miano Najlepszego wśród 
Równych Sobie. Uczestnicy rywalizowali w  dwóch kategoriach 
wiekowych: klasy III SP oraz klasy VII – VIII SP i gimnazjaliści z klas 
III. Uczniowie odpowiadali na wiele pytań z różnych dziedzin wie-
dzy: języka polskiego, angielskiego, matematyki, muzyki, geogra-
fii, biologii, historii, wiedzy o  społeczeństwie, sportu, informatyki 
i plastyki. Sześcioro z nich znalazło się w gronie laureatów, a dwoje 
najlepszych uzyskało tytuł: Primus Inter Pares.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Zastępca Wójta Gminy 
Niemce – Henryk Smolarz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Admi-
nistracyjnego Szkół – Anna Studzińska, przedstawiciel Banku 
Spółdzielczego – Elżbieta Marczuk, Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół 
Podstawowych naszej gminy oraz Rodzice zawodników.

Ideą konkursu jest promowanie wartości ważnych we współcze-
snym świecie: mądrości, erudycji, ambicji, pracowitości, elokwencji 
itp. Rokrocznie Wójt i  Rada Gminy Niemce przeznaczają wysokie 
środki finansowe na to, by dzieci i młodzież uhonorować cennymi 
wyróżnieniami. Laureaci zdobyli dziś wiele atrakcyjnych nagród rze-
czowych. Odebrali z rąk Zastępcy Wójta Gminy Niemce – Henryka 
Smolarza – tablet, telefony komórkowe, drukujące urządzenie wie-
lofunkcyjne oraz bezprzewodowy głośnik. Środki ofiarowane przez 

sponsorów organizatorzy przeznaczyli na nagrody dla półfinalistów 
oraz upominki dla pozostałych uczestników konkursu. Uczniowie na 
pewno wykorzystają w nauce otrzymane zewnętrzne dyski pamięci 
oraz pendrivy.

Społeczność szkoły w Krasieninie jest niezmiernie wdzięczna lo-
kalnym przedsiębiorcom, którzy już od siedmiu lat są hojni dla mło-
dych uczestników konkursu Primus Inter Pares. Serdecznie dziękują 
za fundowanie nagród i wspieranie organizacji przedsięwzięcia:
1. Wójtowi Gminy Niemce – Krzysztofowi Urbasiowi
2. Radzie Gminy Niemce
3.  Zarządowi Banku Spółdzielczego w  Niemcach z  Prezesem Zdzi-

sławem Siwkiem
4.  Stanisławowi Sikorze – Remonty, Budownictwo, Kowalstwo Ar-

tystyczne Wola Krasienińska
5.  Zygmuntowi Kasperkowi i   Andrzejowi Kasperkowi – Petro Tank 

PH – Krasienin Kolonia
6.  Mirosławowi Szymczykowi i  Iwonie Szymczyk – Wrońskiej – 

Przychodnia Weterynaryjna w Krasieninie
7. Anecie Stefaniak – Radnej Gminy Niemce
8. Wojciechowi Drozdowi – Fart Usługi Wodno – Kanalizacyjne
9. Elżbiecie Zgierskiej – Ciastkarnia Napoleonka Osówka
10. Tomaszowi Dudkowi – Studio Reklamy i Sitodruku Lublin

Oto lista Laureatów VII edycji Konkursu Primus Inter Pares:
Kategoria Klas III Szkół Podstawowych
I miejsce    –  Judyta Hutek – Szkoła Podstawowa  

w Rudce Kozłowieckiej
II miejsce  –  Karol Kubiak – Szkoła Podstawowa w Krasieninie
III miejsce –  Mateusz Ćwikła – Szkoła Podstawowa  

w Nasutowie
Kategoria Klas VII – VIII SP oraz III Gimnazjum
I miejsce   –  Oskar Borkowski kl. VIII – Szkoła Podstawowa 

 w Krasieninie
II miejsce  –  Joanna Kozieł kl. III G. – Szkoła Podstawowa  

w Ciecierzynie
III miejsce –  Patryk Wójtowicz – kl. VIII– Szkoła Podstawowa 

w Ciecierzynie
 Gratulujemy zwycięzcom!!!
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Gminny Konkurs Matematyczny „Matematyczny Mistrz”

Warsztaty  
architektury  

sakralnej  
Gminy Niemce

14 maja 2019 r. w  Szkole Podstawowej w  Rudce Kozłowieckiej 
odbył się Gminny Konkurs Matematyczny pod Honorowym Pa-
tronatem Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia „Matematycz-
ny Mistrz”. W konkursie wzięło udział 17 uczniów z klas IV-VI ze 
szkół podstawowych z terenu naszej gminy. 

Celem konkursu było:
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów;
- wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki;
- wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem 

i rozszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach;
- współpraca nauczycieli matematyki uczących w szkołach pod-

stawowych na terenie naszej gminy;
Konkurs przebiegał zgodnie z  regulaminem. Nad prawidłowym 

przebiegiem konkursu czuwała komisja. Uczniowie, przez 60 mi-
nut rozwiązywali zadania zamknięte i  otwarte, o  różnym stopniu 
trudności. Wszyscy uczniowie reprezentowali wysoki poziom wie-
dzy, jednakże nie wszystkim udało się pokonać trudności podczas 
rozwiązywania zadań.

Wyniki konkursu:
Matematyczni Mistrzowie  klasa 4
I miejsce   –  Julian Wołoszyn, Szkoła Podstawowa w Niemcach 

–  opiekun p. Elżbieta Kotelba.
II miejsce  –  Patryk Kozieł, Szkoła Podstawowa w Ciecierzynie-  

opiekun p.Jadwiga Gawrońska.
III miejsce –  Bartosz Krokowski, Szkoła Podstawowa w  Jaku-

bowicach Konińskich – opiekun p. Elżbieta Goławska.
Matematyczni Mistrzowie klasa 5
I miejsce   –  Bartosz Dybała, Szkoła Podstawowa w Jakubowi-

cach Konińskich – opiekun p. Elżbieta Goławska.
II miejsce  –  Jakub Gizicki, Szkoła Podstawowa w  Ciecierzynie 

–  opiekun p. Jadwiga Gawrońska.
III miejsce –  Szymon Wodzyński, Szkoła Podstawowa w Niem-

cach – opiekun p. Elżbieta Kotelba.
Matematyczni Mistrzowie klasa 6
I miejsce   –  Radosław Sobisiak, szkoła Podstawowa w Krasieni-

nie – opiekun p. Anna Rutkowska.
II miejsce  –  Adam Rudzki, Szkoła Podstawowa w  Ciecierzynie 

–  opiekun p. Jadwiga Gawrońska.
III miejsce –  Zosia Kochanowska, Szkoła Podstawowa w Rudce 

Kozłowieckiej – opiekun p. Bernadeta Zwolińska.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w  Rudce Kozłowieckiej- Barbara 
Jaszczuk, wraz z Zastępcą Wójta Gminy Niemce - Henrykiem Smo-
larzem oraz organizatorem konkursu p. Bernardetą Zwolińską, wrę-
czyli zwycięzcom nagrody i dyplomy, zaś pozostałym uczestnikom 
upominki i dyplomy za udział w konkursie.

Podziękowania otrzymali również nauczyciele przygotowujący 
uczniów do udziału w konkursie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom uczestnikom 
Gminnego Konkursu matematycznego „Matematyczny Mistrz” oraz 
ich opiekunom.

Organizator konkursu, Szkoła Podstawowa w  Rudce Kozłowiec-
kiej, składa również podziękowania sponsorom: Wójtowi Gminy 
Niemce za przekazanie funduszy na zakup nagród oraz objęcie kon-
kursu honorowym patronatem;  Spółce  PGE Dystrybucja Oddział 
Lublin, za przekazanie funduszy na zakup nagród i  upominków; 
Radzie Rodziców przy szkole Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej, 
za pokrycie kosztów poczęstunku dla uczestników konkursu i zapro-
szonych gości oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organi-
zację konkursu.

9 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Twórców Ludo-
wych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej odbyły się zajęcia 
„ZABYTKOWO I KLOCKOWO! KOŚCIÓŁ PW. ŚW. IGNACEGO LOYOLI  
I ŚW. PIOTRA I PAWŁA W NIEMCACH”.

Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach zadania publicznego  
z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz pod-
trzymywania tradycji narodowej. Warsztaty były współfinansowane 
ze środków Gminy Niemce. Wzięli w nich udział uczniowie klas: I, II i 
IV. Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili układając z klocków kościół 
oraz plac zabaw. Zajęcia były ciekawe i bardzo podobały się uczniom.
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VII Gminny Turniej Rycerski Klas 5 
„O Miecz Grunwaldzki”

Rythm-X SQUAD 
jedzie na 

Mistrzostwa 
Świata!

15 maja 2019 r. już po raz siódmy odbył się Gminny Turniej Rycer-
ski Klas 5 w Szkole Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej 
w Niemcach . Do zmagań przystąpiło 6 Drużyn Rycerskich repre-
zentujących szkoły podstawowe gminy Niemce. Pod honorowym 
patronatem Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia młodzi mi-
łośnicy średniowiecza rywalizowali w  konkurencjach sprawno-
ściowych i zadaniach naukowych. W przerwach zaś mogli posilić 
się owocami, napojami i słodyczami.

Turniej rozpoczął się w  obecności Zastępcy Wójta Gminy Niemce 
Henryka Solarza, który skierował miłe słowa pod adresem uczestni-
ków i organizatorów. W podobnym tonie wypowiadał się także gospo-
darz imprezy, dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemcach Jerzy Wójcik. 
Obecni byli również nauczyciele i dyrektorzy szkół z terenu gminy.

W holu zapoznać się można było z  listą sponsorów, którzy w tym 
roku wsparli Turniej. Wśród nich prym wiedli Wójt Gminy Niemce oraz 
Firma Chemiczna „Stanchem” z Niemiec i „IFTER” z Woli Niemieckiej.

Ciężką pracą, która zaowocowała sukcesami w krajowych 
rozgrywkach turniejów tańca organizowanych przez Polską 
Federację Tańca, grupa Studia Tańca RYTHM-X SQUAD dostała 
nominację do udziału w Mistrzostwach Świata IDO WORLD 
STREET DANCE SHOW CHAMPIONSHIPS & IDO WORLD 
DISCO DANCE CUPS, które odbędą się w dniach 19-22 wrze-
śnia w mieście Decin w Czechach. Przygotowania do udziału 
w Mistrzostwach trwają! GOK Niemce puchnie z dumy!  
Gratulujemy naszym tancerzom i ich fenomenalnej instruktor  
i choreograf  pani Magdalenie Bujak!

Bożena Stępień, dyrektor GOK Niemce

Nad przebiegiem zawodów czuwało jury, w  którego składzie 
znalazły się panie: Renata Antoszek – Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w  Niemcach, Katarzyna Rodak – reprezentująca GOK 
w Niemcach i Izabela Korzeniowska ze Stowarzyszenia Chorągiew 
Rycerska Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego her-
bu Suchekomnaty. Jurorki po obejrzeniu prezentacji oraz wysłu-
chaniu odpowiedzi i ocenieniu konkurencji sportowych, przyznały 
sprawiedliwie punkty wszystkim występującym. Okazało się, że 
zwycięzcą tegorocznej edycji została Drużyna Rycerska z  Ze-
społu Placówek Oświatowych w  Dysie przed rycerzami 
z Ciecierzyna i Jakubowic Konińskich.

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali nagrody w  postaci sło-
dyczy oraz elektronicznych gadżetów do urządzeń mobilnych 
i  akcesoriów komputerowych. Pierwsze trzy 
miejsca premiowane były ponadto pucharami 
dla Drużyn, a  nagrodę główną stanowiła gra-
werowana wierna replika miecza grunwaldz-
kiego z ozdobnym tablo.

Gratulujemy młodym rycerzom i  bardzo 
cieszymy się, że Turniej Rycerski z  roku na rok 
gromadzi coraz więcej młodzieży z naszych szkół 
i stale podnosi swój poziom.

A oto pełna lista sponsorów, którzy już od kilku lat hojnie wspie-
rają Turniej Rycerski Klas 5:
•  Wójt Gminy Niemce w ramach „Lokalnego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce”
•  Skład Opału „CARBO”, Spółka Jawna w Niemcach
•  Panie Anna Słupińska i Małgorzata Kupisz, „Kama”, S.C. w Niemcach
•  Państwo Pełkowscy, firma „Vis Bud” S. J. w Niemcach
•  STANCHEM PRZEDSIĘBIORSTWO CHEMICZNE w Niemcach
•  Pan Konrad Strukowski, Auto-Niemce PHU
•  Pan Jerzy Taczalski, IFTER Wola Niemiecka
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Święto Gminy Niemce 2019 
W dniach 15 – 16 czerwca 2019 r. mieszkańcy naszej gminy kolej-
ny raz świętowali przynależność do społeczności Gminy Niemce. 
Tegoroczne obchody Święta Gminy Niemce trwały dwa dni. Ze 
względów technicznych rozgrywki Turnieju Dzikich Drużyn o Pu-
char Wójta Gminy Niemce odbyły się w sobotę 15 czerwca 2019 r.

Pierwszym punktem programu Święta był wspomniany już Tur-
niej Dzikich Drużyn o Puchar Wójta Gminy Niemce w piłce nożnej, 
którego rozgrywki rozpoczęły się o godz. 10.00 w sobotę 15.06.2019 
r. na boisku Orlik przy ul. Różanej w Niemcach. Do zawodów zgłosiło 
się 5 drużyn, w  tym jedna z  Ukrainy – piłkarze z  zaprzyjaźnionej 
Gminy Sokolniki. Po zaciętych meczach, rozegranych w  morder-
czym upale, pierwsze miejsce, a co za tym idzie Puchar Wójta zdo-
była drużyna Hapacze z Niemiec. Drugie miejsce na podium zajęli 
piłkarze z  Ukrainy, czyli Sokół Sokolniki, natomiast trzecie miejsce 
wywalczyła drużyna z tajemniczą nazwą Wybrzeże Klatki Schodo-
wej. Podczas rozgrywek, wśród kibiców pojawiła się także oficjalna 
delegacja z Gminy Sokolniki, która przyjechała dopingować swoich 
reprezentantów.

Jednak główne obchody Święta Gminy Niemce odbyły się w nie-
dzielę, 16 czerwca 2019 r. Rozpoczęła je o  godz. 9.30 uroczysta 
msza św. w intencji mieszkańców naszej gminy, odprawiona przez 
ks. proboszcza Mirosława Skałbana w kościele pod wezwaniem św. 
Ignacego Loyoli w Niemcach.

O godzinie 12.00, już po raz szósty spod szkoły w Ciecierzynie wy-
ruszył ,,Rajd Rowerowy Wójta Gminy Niemce”, którego uczestnicy po 
pokonaniu ok. 14 km dotarli do Niemiec. Na mecie Rajdu zostały 
zorganizowane konkursy dla rowerzystów w dwóch kategoriach 10 
– 13 lat i 14+, w których głównymi nagrodami były dwa rowery.

Impreza plenerowa na placu przy boisku Orlik w Niemcach, roz-
poczęła się krótkim wystąpieniem Wójta Gminy Niemce Krzysztofa 
Urbasia. Następnie ppłk Adam Lipert w asyście mjr. Mirosława Bła-
żejczyka Złotym Medalem Zasłużonych dla Związku Żołnierzy Woj-
ska Polskiego odznaczył: Wójta Krzysztofa Urbasia, Sekretarza Gmi-
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ny Iwonę Pulińską, Skarbnika Gminy Anetę Chałupczak, Kierownika 
Refaratu Organizacyjnego Iwonę Prażmo, Przewodniczącego Rady 
Gminy Niemce Marka Podstawkę, Wiceprzewodniczących Rady 
Beatę Zgierską i Kamila Raraka oraz Radnych Piotra Pankowskiego, 
Sławomira Mroczka i Władysława Maszkowskiego.

Po uroczystej dekoracji głos na scenie zabrali Wicemarszałek Wo-
jewództwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, Radna Powiatu 
Lubelskiego Sylwia Pisarek-Piotrowska oraz Zastępca Wójta Gminy 
Wólka Paweł Gospodarek.

W  części artystycznej na początku sceną zawładnęły dzieci 
z  Przedszkola Publicznego w  Niemcach, które wspaniałymi pio-
senkami i tańcami wywołały uśmiechy i radość na twarzach licznie 
zgromadzonej publiczności. Tuż po ich występie Wójt wręczył na-
grody zwycięzcom konkursów zorganizowanych dla uczestników 
Rajdu Rowerowego, a  także w  towarzystwie swojego zastępcy 
Henryka Smolarza przekazał wartościowe nagrody rzeczowe laure-
atom Loterii Promocyjnej pn. „Mieszkam w Gminie Niemce i tu płacę 
podatki”. Tuż po laureatach Loterii na scenie pojawili się przedstawi-
ciele zwycięskich drużyn z Turnieju Dzikich Drużyn, rozgrywanego 
w sobotę, aby z rąk Wójta odebrać puchary.

W  dalszej części artystycznej Święta przed nasza publicznością 
zaprezentowały się dzieci i młodzież ze szkół podstawowych Gmi-
ny Niemce, Kapela spod Lublina, Gminna Orkiestra Dęta działająca  

Przy Szkole Podstawowej w Niemcach, Chór Męski bas Canto z so-
listką Emilią Zgierską oraz Studio Tańca „RYTHM-X”.

Kulminacją obchodów święta naszej gminy były wieczorne 
występy zaproszonych gwiazd. Koncerty zespołów Extasy i  Top 
Girls zapełniły cały plac przy ul. Różanej bawiącą się do zmroku  
publicznością.

Święto Gminy Niemce 2019 przeszło do historii, a my zapraszamy 
na kolejne już za rok.
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