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27.05.2015 
Już po raz ósmy w tej kadencji zebrała 

się Rada Gminy Niemce . 22 maja 2015 
r . w odpowiedzi na zaproszenie lokalnej 
społeczności obrady odbyły się w budynku 
OSP w Krasieninie .

Podczas piątkowej sesji radni między inny-
mi zatwierdzili sprawozdania z działalności  
w ubiegłym roku gminnych jednostek organi-
zacyjnych, podjęli uchwałę w sprawie wspól-

Absolutoryjna,  
VIII sesja  
Rady Gminy  
Niemce

nego finansowania z gminą Jastków remontu 
drogi gminnej nr 106041L (ul. Klonowa) oraz 
wyrazili wolę kontynuacji członkostwa Gmi-
ny Niemce w stowarzyszeniu Lokalna Grupa 
Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu 
Lubelskiego ,,Kraina wokół Lublina” w okresie 
realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.

Jednak najważniejszym punktem obrad 
tego dnia było udzielenie absolutorium Wójto-
wi Gminy Niemce z tytułu wykonania budżetu 
za 2014 rok. Radni, po wysłuchaniu sprawoz-
dania wójta oraz po zapoznaniu się z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Niemce, jednogłośnie 
udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Niemce 
Krzysztofowi Urbasiowi. Tuż po głosowaniu 
wójt przyjął gratulacje od członków Rady,  
a sam w kilku słowach podziękował radnym 
za zaufanie i zaznaczył, że większości naszych 
inwestycji nie byłoby bez ogromnego wspar-
cia  ze strony naszego reprezentanta w polskim 
parlamencie, Posła Henryka Smolarza.
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Lubelski Marian Starownik, Dyrektor Oddziału 
Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Lubli-
nie Adam Rychliczek, władze Gminy Niemce 
z Wójtem Krzysztofem Urbasiem na czele, 
byli wójtowie gminy: Mieczysław Waśkowicz 
i Stefan Czyżyk oraz wielu naszych samorzą-
dowców z okresu ostatnich 25 lat.

Jubileusz Restytucji Samorządu Gminy 
Niemce był przede wszystkim okazją do wielu 
podsumowań, okolicznościowych wystąpień, 
prezentacji dokonań samorządu na przełomie 
25 lat, a także do wręczenia medali i odzna-
czeń wybitnym samorządowcom, sportow-
com i instytucjom z naszej gminy:

- Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
z rąk wicewojewody otrzymał poseł Henryk 
Smolarz,

- Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzy-
mała wicedyrektor ZPO w Ciecierzynie Alina 
Gromaszek,

- Brązową Odznaką „Za Zasługi dla Spor-
tu” odznaczeni zostali: Piotr Łopucki, Józef 
Kamiński, Marek Wrona, Janusz Prokopiuk, 

Tadeusz Berej, Zbigniew Studziński i Edward 
Kamiński,

- odznaczenie „Zasłużony dla Gminy Niem-
ce” zostało przyznane Bankowi Spółdzielcze-
mu w Niemcach, który niedawno obchodził 
jubileusz 90-lecia oraz Henrykowi Drozdowi i 
Bolesławowi Stefaniakowi,

- odznakę ”Zasłużony dla Związku Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów Politycznych” 
otrzymał również Dariusz Paradziński – Ko-
mendant Gminny Ochotniczych Straży Po-
żarnych.

O oprawę artystyczną obchodów 25-lecia 
gminy zadbali uczniowie z Zespołu Placówek 
Oświatowych w Ciecierzynie pod kierownic-
twem pani Magdaleny Staweckiej.

Na zakończenie uroczystej sesji Rady Gmi-
ny Niemce wszyscy zgromadzeni otrzymali 
album wydany z okazji jubileuszu, a wójt 
Krzysztof Urbaś wręczył pamiątkowe statuet-
ki wójtom z poprzednich kadencji oraz panu 
Janowi Koziełowi, który jako jedyny w naszej 
gminie przez 40 lat pełnił funkcję sołtysa.

Uroczysta sesja Rady Gminy Niemce  
z okazji 25-lecia Samorządu

Z okazji 25 rocznicy pierwszych wolnych 
wyborów do władz samorządowych w Pol-
sce, 19 czerwca 2015 r . odbyła się uroczysta 
sesja Rady Gminy Niemce .

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w inten-
cji mieszkańców Gminy Niemce w Kościele Pa-
rafialnym p.w. św. Ignacego Loyoli w Niemcach. 
Następnie, w odnowionym Parku w Niemcach, 
w specjalnie przygotowanym na tę okazję na-
miocie, odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy 
Niemce.

W obradach oprócz 15 radnych udział 
wzięło wielu znamienitych gości, m.in. Po-
seł na Sejm RP Henryk Smolarz (wójt gminy 
Niemce w latach 2002-2005), Wicewojewoda 
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Dzień Matki w Klubie Seniora w Niemcach
26 maja w siedzibie Klubu Seniora w Niemcach odbyło się 

uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki . 
Miłą niespodzianką dla wszystkich zebranych były występy  

artystyczne najmłodszych – dzieci z przedszkola w Niemcach.  
Na początku spotkania dzieci złożyły paniom życzenia i rozpoczęła się 
cześć artystyczna spotkania, podczas której śpiewano piosenki oraz 
recytowano wiersze.

O godz. 12 00 rozpoczęła się druga część uroczystości – spotka-
nie z Panem Zbigniewem Kołbą. Przybyli goście mogli zapoznać się   
z  krioterapią czyli działaniem niskich temperatur. Dowiedzieć się, 
kiedy zimno leczy, a kiedy powoduje, że chorujemy. Usłyszeć o ko-
rzyściach, jakie niosą ze sobą zabiegi krioterapii miejscowej zarówno 
w leczeniu np. kolan, kręgosłupa, stłuczeń, skręceń.  Na spotkaniu  

poruszana była tematyka hartowania organizmu oraz praktyczne 
uwagi np. jak wyleczyć zimne stopy i jaki jest związek powstawania 
żylaków ze skurczem mięśni.

 Spotkanie odbywało się w miłej atmosferze przy dobrym ciastecz-
ku i kawie.

Organizatorem spotkania był Ośrodek Pomocy Społecznej w Niem-
cach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach.

Dziękujemy wszystkim dzieciom i ich Wychowawczyniom  
z Przedszkola w Niemcach, którzy uczestniczyli w naszej uroczysto-
ści i zaszczycili nas swoją obecnością podczas obchodów Dnia Matki  
w dniu 26 maja 2015 r.

Barbara Ściseł
Kierownik OPS w Niemcach

Nagrody Wójta dla sportowców GULKS Niemce

3 czerwca 2015 roku Patryk Dziuba i Wiktor Skrzypiec, 
gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Niemcach oraz Mateusz 
Wypart z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach 
otrzymali z rąk Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia na-
grody za wybitne osiągnięcia sportowe .

Dyscyplina w jakiej nasi sportowcy odnoszą sukcesy to 
podnoszenie ciężarów . Na co dzień ćwiczą pod okiem trene-
ra klasy I Wiesława Sokołowskiego w Gminnym Uczniow-
skim Ludowym Klubie Sportowym, którego prezesem, a 
także kierownikiem sekcji podnoszenia ciężarów jest Ry-
szard Sosnowski .

Największym, na obecną chwilę osiągnięciem GULKS jest 
srebrny medal zdobyty przez Patryka Dziubę (lat 15) na Mi-
strzostwach Polski Zrzeszenia .

Poniżej prezentujemy osiągnięcia sportowe Mateusza 
Wyparta, Wiktora Skrzypca i Patryka Dziuby zawodników 
GULKS Niemce w podnoszeniu ciężarów w roku szkolnym 
2014/2015 r .
1 .  XX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży . Oborniki Śląskie 

10-13 .07 .2014 .
 Mateusz Wypart – X m . kat . wag . 94 kg . wynik 208 kg
2 .   X Turniej Ziemi Puławskiej . Puławy 25-26 .08 .2014 . 
 Wiktor Skrzypiec  – III m . kat . wag . 85 kg . wynik 165 kg .
 Patryk Dziuba – IV m . kat . wag . 85 kg . wynik 157 kg .
 Mateusz Wypart – I m . kat . wag . 94 kg . wynik 208 kg .
3 .  III Turniej o Puchar Wójta Gminy Terespol do lat 20 . Mała-

szewicze 27 .09 .2014 .
 Mateusz Wypart – VI m . – wynik 216 kg . 254,4 pkt .
4 .  Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Młodzików do lat 

15 . Małaszewicze 27 .09 .2014 .
 Wiktor Skrzypiec – III m . kat . wag . 85 kg . wynik 185 kg .
 Patryk Dziuba – V m . kat . wag . 85 kg . wynik 154 kg .
5 .   Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików do 15 lat . Biłgoraj 

16-19 .10 .2014 .
 Patryk Dziuba – VII m . kat . wag . 77 kg . wynik 178 kg .     
 Wiktor Skrzypiec – VI m . kat . wag . 85 kg . wynik 187 kg
6 .  IX Międzynarodowy Turniej w Podnoszeniu Ciężarów EURO 

BUG . Hrubieszów 15 .11 .2014 .
 Mateusz Wypart   – III m . kat . wag . 94 kg . wynik 212 kg .
 Wiktor Skrzypiec – III m . kat . wag . 85 kg . wynik 190 kg .
 Patryk Dziuba – VII m . kat . wag . 85 kg . wynik 181 kg .
7 .  Mistrzostwa Województwa „Turniej Nadziei Olimpijskiej” . 

Biłgoraj 05-06 .12 .2014 .
 Mateusz Wypart – III m . kat . wag . 94 kg . wynik 215 kg .
8 .   Mistrzostwa Województwa Lubelskiego LZS do lat 20 .  

Biłgoraj 6-7 .03 .2015 .
 Wiktor Skrzypiec – IV m . kat . wag . 85 kg . wynik 185 kg .

 Patryk Dziuba – III m . kat . wag . 85 kg . wynik 191 kg .
 Mateusz Wypart – II m . kat . wag . 85 kat . wynik 200 kg .
9 .  Puchar Starosty Lubelskiego, Mistrzostwa Wojew . Lubel-

skiego . Piotrowice 11-12 .04 .2015 .
 Mateusz Wypart – I m . kat wag . 85 kg . wynik 210 kg . 
 Wiktor Skrzypiec – V m . kat . wag . 85 kg . wynik 185 kg .
 Patryk Dziuba – IV m . kat . wag . 85 kg . wynik 195 kg .
 Patryk Dziuba – I m . w punktacji SINCLAIRA – 237,3 
pkt . do lat 15
10 .   Mistrzostwa Polski do lat 20 . Zamość 24-26 .04 .2015 .
 Mateusz Wypart  – XIII m . kat . wag . 85 kg . wynik 210 kg .
11 .  Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS do lat 15 i 17 . Siedlce 15-

17 .05 .2015 .
 Wiktor Skrzypiec  – VIII m . kat . wag . 85 kg . wynik 203 kg .
 Patryk Dziuba – II m . kat . wag . 85 kg . wynik 200 kg . 
12 .   Eliminacje Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży . Biłgoraj 

13-14 .06 .2015 .
 Wiktor Skrzypiec  – IV m . kat . wag . 85 kg . wynik 195 kg .
   
Uzyskali drugie klasy sportowe :
 Patryk Dziuba ZS Niemce –  w dn . 11 .04 .2015 . w Pio-
trowicach na Mistrzostwach Województwa Lubelskiego, Puchar 
Starosty Lubelskiego wynik 237 pkt . Sinclaira
 Wiktor Skrzypiec ZS Niemce – w dn . 15 .11 .2014 . w 
Hrubieszowie na IX m Międzynarodowym Turnieju EURO-BUG, 
wynik 231 pkt . Sinclaira
 Mateusz Wypart ZSP Niemce – w dn . 11 .04 .2015 .  
w Piotrowicach na Mistrzostwach Województwa Lubelskiego, 
Puchar Starosty Lubelskiego wynik 251 pkt . Sinclaira

Trener sekcji podnoszenia ciężarów GULKS Niemce – Wiesław 
Sokołowski trener klasy I Prezes GULKS Niemce, kierownik sekcji 
podnoszenia ciężarów GULKS Niemce  – Ryszard Sosnowski

(tg.)
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Obchody Dnia Strażaka w naszej gminie

16 maja 2015 r . w Nasutowie, strażacy z 
jednostek OSP z terenu naszej gminy wspólnie 
obchodzili swoje święto tj . Dzień Strażaka .

Razem z naszymi druhnami i druhami ten 
szczególny dzień świętowali także zaproszeni 
goście w osobach: kapitana Grzegorza Knapa z 
Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP, kapitana 
Piotra Rudasia Zastępcy Dowódcy JRG 4, st. bryg. 
Mieczysława Dziury Sekretarza Zarządu Oddziału 
Powiatowego, Komendanta Gminnego Dariusza 
Paradzińskiego, Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP 
RP Marka Porzaka, Posła na Sejm RP Henryka 
Smolarza, Wójta Gminy Niemce a zarazem Wi-
ceprezesa Zarządu Gminnego Krzysztofa Urbasia, 
Sławomira Mroczka Przewodniczącego Rady 
Gminy Niemce oraz Prezesa Zarządu Banku Spół-
dzielczego w Niemcach Zdzisława Siwka.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą odpra-

wioną w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny 
Królowej Polski w Nasutowie. Po mszy św. Poczty 
Sztandarowe wraz ze strażakami ze wszystkich 
jednostek OSP, uczestniczyły w uroczystej zbiórce 
pododdziałów. Na terenie Domu Nasutów wy-
różniający się strażacy zostali odznaczeni meda-
lami za zasługi dla pożarnictwa oraz odznakami  
Wzorowy Strażak.

Do zgromadzonych na placu druhen i druhów 
słowa podziękowania za trud włożony w ochronę 
życia i mienia naszych mieszkańców skierowali 
kolejno poseł na Sejm RP Henryk Smolarz, Wójt 
Gminy Niemce Krzysztof Urbaś oraz przedstawi-
ciele Państwowej Straży Pożarnej.

Po części oficjalnej był czas na luźne rozmowy, 
wymianę doświadczeń przy kiełbasce z grilla  
i pysznej grochówce.

(tg.)

Wójt odznaczony Srebrnym Medalem  
Za Zasługi dla Pożarnictwa

W piątek, 22 maja 2015 r . w budynku Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej Nr 4 w Lublinie odbyły się uroczystości zwią-
zane z Dniem Strażaka, w czasie których zasłużeni strażacy 
otrzymali odznaczenia, medale i awanse .

Wśród odznaczonych znalazł się także Wójt Gminy Niemce 
Krzysztof Urbaś, który razem z kilkoma innymi samorządowca-
mi z rąk Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Tadeusza  
Milewskiego otrzymał Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa” w podziękowaniu za znakomitą współpracę oraz wspieranie  
finansowe jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
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W dniu 13 .06 .2015 r . w Nowym Stawie, 
małej urokliwej wsi położonej wśród Lasów 
Kozłowieckich, odbył się festyn integracyjny 
dla mieszkańców wsi i gości zaproszonych, na 
który również my zostaliśmy zaproszeni . 

Festyn odbył się w odremontowanym budynku, 
w którym w latach1966-1973 mieściła się Szkoła 
czteroklasowa i świetlica, wybudowana czynem 
społecznym całej społeczności Nowego Stawu. 

Inicjatorką i organizatorką tego zadania była 
moja mama nauczycielka śp. Pelagia Chitreń. 
Prowadziła szeroko zakrojoną działalność arty-

styczną i społeczną. Organizowała między innymi 
przedstawienia, występy artystyczne, spotkania 
z ciekawymi ludźmi, letni dzieciniec dla dzieci z 
tej wsi oraz zabawy i kuligi. W świetlicy obecnie 
została umieszczona tablica pamiątkowa poświę-
cona pamięci mojej mamy. Budynek ten niszczał 
przez wiele lat aż Pani Sołtys (uczennica mamy) 
podjęła działania w kierunku zdobycia finansów i 
udało się w większości wyremontować budynek, 
a zatem praca społeczna sprzed lat nie poszła na 
marne. Uczestnicy festynu, mieszkańcy Nowego 
Stawu wskazywali, iż remont budynku nie byłby 

możliwy bez życzliwego wsparcia inicjatywy 
Rady Sołeckiej przez Wójta Gminy Niemce i po-
mocy finansowej władz Gminy.  

Obecnie w odremontowanej świetlicy można 
rozwijać wieloraką działalność jak przed wielu 
laty, kiedy żyła moja mama. Jest to miejsce szcze-
gólne dla mnie i mojej rodziny. W tej malowniczej 
wsi spędziliśmy wiele urlopów. Dzieci nasze Jo-
asia i Mirek, tu u Dziadków Chitreniów spędzały 
swoje wakacje, podczas których nawiązali miłe, 
przyjacielskie kontakty ze swoimi rówieśnikami. 
Dlatego szczególnie przyjemnie było im w tak 

sympatycznej atmosferze festynu spotkać się  
z dawnymi koleżankami i kolegami. Atmosfera 
była wspaniała. Starsi wspominali ,,stare czasy’’,  
a młodzież bawiła się przy przygrywającym 
zespole muzycznym z udziałem solistki i sympa-
tycznej skrzypaczki.

Na zakończenie pragnę wraz z moją rodziną 
serdecznie podziękować za zaproszenie i pogra-
tulować efektów pracy i zaangażowanie Pani 
Sołtys Barbarze Skowronek i Radzie Sołeckiej oraz 
życzyć im dalszych sukcesów. 

 Klara Rukat  z rodziną

List do „Takiej Gminy” pani Klary Rukat

17 maja odbyła się w parafii Św . Jana 
Chrzciciela w Dysie bardzo miła uroczy-
stość – obłóczyny kanonickie tutejszego 
proboszcza, ks . Roberta Brzozowskiego . 

Mszy świętej przewodniczył i homilię 
wygłosił Ks. Bp Artur Miziński, Sekretarz 
Generalny KEP. On też na samym początku 
poświęcił strój, a samego obleczenia doko-
nali: ks. kan. Stanisław Rojek, emerytowany 

kanclerz Kurii Biskupiej oraz ks. kan. Kazimierz 
Podstawka, pochodzący z dyskiej parafii. W 
liturgii wzięło udział kilkunastu kapłanów na 
czele z Dziekanem dekanatu Lublin-Północ,  
ks. Prał. Jerzym Ważnym, który odczytał de-
kret Arcybiskupa Lubelskiego nadający ks. 
Robertowi godność Kanonika Honorowego 
Kapituły Archikatedralnej Lubelskiej. Każda 
kapituła ( w Archidiecezji naszej są dwie: 

lubelska i chełmska ) ma swój tradycją przy-
pisany strój, do którego należą: sutanna, pele-
rynka, pas, komża, pierścień oraz łańcuch ze 
specjalnym emblematem.

W uroczystości wzięły udział nasze gminne i 
samorządowe władze (wraz z panem Wójtem 
Krzysztofem Urbasiem i posłem Henrykiem 
Smolarzem), dyrekcje szkół znajdujących się 
na terenie parafii Dys, poczty sztandarowe 
oraz delegacje grup modlitewno-duszpa-

sterskich, a także spora grupa wiernych.
Godnością kanonicką odznaczani są kapłani 

w uznaniu szczególnych zasług w pracy dusz-
pasterskiej oraz w administrowaniu parafią. 
Cieszymy się bardzo, że takie wyróżnienie 
spotkało Księdza Proboszcza. Uważamy je za 
w pełni zasłużone i życzymy Księdzu Kano-
nikowi Robertowi wielu łask Bożych i dalszej 
życzliwości ludzkiej w pracy kapłańskiej.

Ks. Tomasz Dumański, wikariusz w Dysie

Obłóczyny kanonickie księdza Roberta Brzozowskiego
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WYDARZENIA

Już po raz dziesiąty miłośnicy folkloru mieli 
przyjemność wysłuchać zespołów i kapel lu-
dowych zaproszonych do naszej gminy przez 
„Dysowiaków” . W sobotę, 30 maja 2015 r .  
na plac przy Zespole Placówek Oświatowych 
w Dysie przybyło aż 13 zespołów folklory-
stycznych z terenu Lubelszczyzny .

Wzorem ubiegłego roku impreza miała 
charakter integracyjny, łącząc Przegląd Kapel 
i Zespołów Ludowych  – organizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach i zespół 
ludowy „Dysowiacy” z Festynem Rodzinnym 
z okazji Dnia Dziecka – organizowanym przez 
Zespół Placówek Oświatowych w Dysie i ro-

dziców dzieci uczęszczających do tej szkoły.
Wspólne święto zgromadziło nie tylko liczną 

grupę mieszkańców Dysa, ale także mieszkań-
ców okolicznych miejscowości, którzy przybyli 
na festyn całymi rodzinami. We wspólnej za-
bawie uczestniczyli również zaproszeni goście, 
a wśród nich Poseł na Sejm RP Henryk Smolarz, 
Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś z małżonką, 
Przewodniczący Rady Gminy Niemce Sławomir 
Mroczek, proboszcz parafii Dys ks. kanonik Ro-
bert Brzozowski oraz radni z naszej gminy.

Na scenie na przemian z zespołami ludowymi 
wystąpili uczniowie i przedszkolaki przygoto-
wani przez nauczycieli z ZPO w Dysie. Podczas 

imprezy można było zjeść smaczną kiełbaskę z 
grilla, skosztować domowego bigosu i pysznych 
pierogów, a amatorzy słodkości mieli do wybo-
ru wiele wspaniałych ciast.

Co prawda w połowie imprezy rozszalała się 
potężna majowa burza ale organizatorzy i z tym 
sobie poradzili, przenosząc całą imprezę do sali 
sportowej. Dodatkową atrakcją, przygotowa-
ną przez organizatorów były dwa olbrzymie, 
smaczne torty z okazji jubileuszu, z których 
pierwszy kawałek ukroił osobiście poseł Henryk 
Smolarz.

Tegoroczny przegląd już tradycyjnie zakończył 
się wspólnym śpiewaniem i tańcami.

X Jubileuszowy Przegląd Kapel  
i Zespołów Ludowych w Dysie
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W Zespole Szkół w Krasieninie dnia 2 czerwca 2015 r .  
odbył się po raz czwarty Gminny Konkurs Taneczny  
„Wiosenne spotkania taneczne – Krasienin 2015”, pod ho-
norowym patronatem Wójta Gminy Niemce .

Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, 
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy. Ideą 
konkursu była promocja młodych talentów artystycznych, popu-
laryzacja form ruchowo-tanecznych oraz integracja środowiska 
tanecznego.

Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście:
–   p. Iwona Pulińska – Z-ca Wójta Gminy Niemce
–   p. Anna Studzińska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Administra-

cyjnego Szkół w Niemcach
–   p. Beata Zgierska – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy 

Niemce
–   p. Małgorzata Guz – Przewodnicząca Rady Rodziców ZS  

w Krasieninie
–   p. Leszek Czerwonka – z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców 

ZS w Krasieninie
Nie zabrakło także przedstawicieli dyrekcji szkół i placówek 

biorących udział w konkursie, a także emerytowanych nauczycieli 
Zespołu Szkół w Krasieninie.

Prezentacje artystyczne oceniała profesjonalna komisja jury 
w oparciu o ustalone kryteria w dwóch blokach – zespoły oraz 
soliści i duety, w składzie:
–   p. Bożenna Ciejpa-Znamirowska – tancerka i wieloletni Dyrek-

tor Zespołu Pieśni i Tańca KOS stacjonującego w Krasieninie,
–   p. Stanisław Zgierski – tancerz Zespołu Pieśni i Tańca UMCS  

w Lublinie, wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół w Krasieninie,
–   p. Paulina Kuśpit – tancerka, instruktorka tańca nowoczesnego 

w GOK w Niemcach
–   p. Marzena Ciołek – tancerka, instruktorka tańca nowoczesne-

go w GOK w Niemcach
–   p. Izabela Nasalska i p. Kamil Larwa – tancerze tańca to-

warzyskiego kat.B z tanecznego klubu sportowego LIDER  
w Lublinie.

Impreza dała możliwość prezentacji dorobku artystycznego za-
równo uczniom, jak i nauczycielom. Udział w konkursie był nie-
odpłatny. Swoje talenty taneczne zaprezentowało 160 uczniów 
w 13 prezentacjach zespołowych oraz 16 pokazach solo lub  
w duecie z następujących placówek:
–   Przedszkole w Ciecierzynie,
–   Przedszkole w Niemcach,
–   Szkoła Podstawowa w Ciecierzynie,
–   Szkoła Podstawowa w Nasutowie,
–   Zespół Placówek Oświatowych w Dysie,
–   Zespół Szkół w Niemcach,

Wiosenne spotkania taneczne – Krasienin 2015

–   Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej,
–   Zespół Szkół w Krasieninie.

Puchary, plakietki oraz słodki poczęstunek dla uczestników 
ufundowali sponsorzy:
•	 p.	Krzysztof	Urbaś	–	Wójt	Gminy	Niemce,
•	 	p.	Paweł	Hanczarek	–	właściciel	Przedsiębiorstwa	Handlowe-

go VENA w Krasieninie,
•	 	p.	Wiesława	Szkutnik	–	prezes	Spółdzielni	Rolniczo-Handlo-

wej „Samopomoc Chłopska” w Niemcach.
Sponsorom i darczyńcom serdecznie dziękujemy!
Jury wyłoniło najlepsze prezentacje z zespołów:

•	 kat.	5-6	latków
1 . m-ce   grupa przedszkolna „Biedroneczki” z Zespołu Szkół  

w Krasieninie przygotowana przez p. Bożenę Nasalską,
2 . m-ce   grupa przedszkolaków „Pszczółki” z Zespołu Placó-

wek Oświatowych w Ciecierzynie prowadzona przez  
p. Janinę Jasińską,

3 . m-ce   grupa „Słoneczka” z Zespołu Szkół w Ciecierzynie przy-
gotowana przez p. Janinę Jasińską.

•	 kat.	Klas	I-III	SP
1 . m-ce  Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Krasienin” z Zespołu 

Szkół w Krasieninie przygotowany przez p. Bożenę  
Nasalską,

2 . m-ce   grupa 3 Zespołu IMPULS z Zespołu Szkół w Krasieninie 
prowadzona przez p. Elżbietę Michalczuk,

3 .  m-ce   zajęli Dysowiacy z Zespołu Placówek Oświatowych w 
Dysie prowadzonych przez p. Aleksandrę Chromińską.

•	 kat.	Klas	IV-VI	SP
1 . m-ce   grupa 1 z Zespołu IMPULS przygotowanego przez  

p. Elżbietę Michalczuk w Zespole Szkół w Krasienie
2 . m-ce   Zespół ETIUDA ze Szkoły Podstawowej w Nasutowie 

przygotowany przez koleżanki z grupy: Annę Kukiełkę 
i Sarę Drozd pod kierunkiem p. Grażyny Gliwki,

3 . m-ce   grupa 2 Zespołu IMPULS z Zespołu Szkół w Krasieninie 
prowadzony przez p. Elżbietę Michalczuk.

Z pośród solistów i duetów nagrodzeni zostali:
•	 kat.	klas	1-3	SP
1 . m-ce   Kinga Sikora ze Szkoły Podstawowej w Rudce Kozło-

wieckiej prowadzoną przez p. Marka Jezierskiego,
2 . m-ce   Julia Kozłowska z Zespołu Placówek Oświatowych  

w Dysie,
3 . m-ce   Iza Podpora ze Szkoły Podstawowej w Rudce Kozło-

wieckiej.
•	 kat.	Klas	4-6	SP
1 . m-ce   ex-aequo Angelika Kiełsznia z Zespołu Placówek 

Oświatowych w Dysie przygotowana przez p. Micha-
ła Lemieszka oraz Filip Wieczorek z Zespołu Placówek 
Oświatowych w Ciecierzynie ćwiczący pod opieką 
Magdaleny Staweckiej,

2 . m-ce   Izabela & Julia z Zespołu Szkół w Niemcach,
3 . m-ce   Oliwia Misiurek z Zespołu Szkół w Krasieninie.
•	 kat.	Klas	I-III	Gim.

Justyna Czerwonka z Zespołu Szkół w Krasieninie oraz Marty-
na Krupa & Patrycja Snopkowska z Zespołu Szkół w Krasieninie.
WYRÓŻNIENIE otrzymał Olivier Macewicz z Zespołu Szkół  
w Krasieninie w kat. 5-6 latków.

Każdy otrzymał pamiątkową plakietkę, a nagrodzonym wrę-
czono puchary i dyplomy.                                      ZS Krasienin
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WYNIKI:
I miejsce / Puchar im. Bł. Bpa W. Gorala – drużyna ze szkoły w 

Dysie (Jakub Pachuta, Paweł Podstawka, Klaudia Butryn, Fi-
lip Buzek-Czarnolas, Samuel Bloch; opiekunka – Pani Renata 
Boczkowska – Majewska)

II miejsce – zespół ze szkoły w Niemcach (Kornelia Bordzoł, Ali-
cja Bijak, Martyna Uznańska, Krystian Czuchryta Katarzyna 
Stefaniak; opiekun – Pan Marek Gromaszek)

III miejsce – grupa ze szkoły w Ciecierzynie (Daria Wójtowicz, 
Mateusz Ważny, Damian Woźniak, Oliwia Wolińska, Alek-
sandra Wrońska – Ciecierzyn postawił na uczniów, których 
nazwiska zaczynają się na literę: W J ; opiekunka – Pani 
Małgorzata Rarak)

IV miejsce – uczniowie z Krasienina
V miejsce – szóstoklasiści z Rudki Kozłowieckiej
VI miejsce – uczniowie z Nasutowa
VII miejsce – drużyna z Jakubowic Konińskich

Wszystkim drużynom gratulujemy, gdyż walka trwała od 
pierwszej do ostatniej konkurencji, a różnica w punktacji między 
pierwszym (81 punktów) a siódmym miejscem (68) wynosiła 13 
punktów.

Wszystkie drużyny otrzymały nagrody, dyplomy i pamiątkowe 
kubki.

Kibice, którzy zagrzewali swoich kolegów do walki, otrzymali 
podziękowania i kubki z nadrukiem turniejowym.

Turniej nie miałby takiej oprawy, gdyby nie nasi sponsorzy:
1. Wójt Gminy Niemce – Pan Krzysztof Urbaś
2.  Proboszcz Parafii pw. Jana Chrzciciela w Dysie – ks. Robert 

Brzozowski
3. Pani Ewa Pitura
4. Pani Katarzyna Szkodziak
5. Pan Jacek Romanowski
6. Księgarnia „Papirus”
7. Oxford University Press
8. Mamy uczniów klas szóstych szkoły w Ciecierzynie, panie: 
Barbara Białych, Justyna Całuj, Barbara Czajkowska, Agnieszka 
Grondek, Jadwiga Pakaluk, Małgorzata Smagała, Barbara Tka-
czyk, Małgorzata Ważna i Anna Wrońska upiekły wspaniałe cia-
sta, które wszystkim bardzo smakowały.

Organizatorki turnieju serdecznie dziękują za okazaną pomoc, 
zrozumienie i wspieranie idei wspólnej zabawy uczniów ze szkół 
gminy Niemce.

Dziękujemy Dyrekcji szkoły w Ciecierzynie za wspieranie na-
szych działań.

Dziękujemy opiekunom uczniów za poświęcony czas.
Dziękujemy Panu Arkadiuszowi Mazurkowi – nauczycielowi 

Turniej Klas Szóstych  
o Puchar im. Bł. Bpa. Władysława Gorala

wychowania fizycznego w ZPO w Ciecierzynie – za pomoc w 
organizacji sportowej części turnieju.

Dziękujemy uczniom klas szóstych w Ciecierzynie, którzy byli 
gospodarzami turnieju i ich wychowawczyniom – PP Małgorza-
cie Rarak i Magdalenie Staweckiej – za pomoc organizacyjną.

Dziękujemy wszystkim za udział w turnieju  
i zapraszamy za rok.

Organizatorki: Bogumiła Denisiuk
Jadwiga GawrońskaMałgorzata Szczesiak

15 maja 2015 r . już po raz piąty, odbył się w Ciecierzynie 
Turniej Klas Szóstych o Puchar im . Bł . Bpa Władysława Gorala 
– Patrona Szkoły w Ciecierzynie . Podczas czterogodzinnych 
zmagań bawiły się drużyny z klas szóstych ze wszystkich 
szkół podstawowych gminy Niemce . Były one reprezento-
wane przez pięcioosobowe drużyny, których dopingowały 
pięcioosobowe zespoły kibiców . 

Turniej odbywał się pod honorowym patronatem Wójta Gminy 
Niemce – Pana Krzysztofa Urbasia i proboszcza parafii pw. Św. 
Jana Chrzciciela w Dysie – ks. kanonika Roberta Brzozowskiego.

Powitali oni wszystkich uczestników turnieju ciepłymi słowa-
mi, zagrzewając do zabawy i konkurowania ze sobą, a po konkur-
sie wręczali nagrody kolejnym drużynom. W imieniu Pana Wójta 
nagrody wręczała Pani Iwona Pulińska – zastępca wójta gminy 
Niemce.
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Podsumowanie projektu 
Przedszkole dla Ciebie  
– Edukacja XXI wieku

3 czerwca w Przedszkolu Publicznym  
w Niemcach nastąpiło uroczyste podsumo-
wanie (realizowanego od 1 sierpnia 2013 r .  
– do 30 czerwca 2015 r .) projektu „Przed-
szkole dla Ciebie  – Edukacja XXI wieku” .

Projekt był współfinansowany przez UE w ra-
mach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Prio-
rytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji  
w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych  
w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.1 Zmniej-
szenie nierówności w stopniu upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej.

Realizatorami projektu było Przedszkole  
Publiczne w Niemcach oraz Gminny Ośrodek 
Administracyjny Szkół w Niemcach.

Na realizację w/w projektu Gmina Niem-
ce pozyskała środki finansowe w kwocie  
1 648 346,77 zł, z których wyposażono sale 
zajęć w niezbędny sprzęt i meble, zakupione 
zostały pomoce dydaktyczne, pomoce do zajęć 
plastycznych, utworzono plac zabaw, realizo-
wane są zajęcia dodatkowe z zakresu tańca, 
rytmiki, terapii mowy, języka angielskiego, sfi-

nansowano zatrudnienie 5 nauczycieli wycho-
wania przedszkolnego, 3 pomocy nauczyciela 
i 1 pomocy kuchennej. W ramach projektu 
dzieci objęte są całodziennym wyżywieniem  
i ubezpieczeniem NW.

W projekcie wzięło udział w sumie 98 dzieci 
w wieku 3-4 lat z terenu Gminy Niemce uczęsz-
czających do trzech grup przedszkolnych. Udział 
dzieci w projekcie był bezpłatny.

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Poseł 
na Sejm RP Pan Henryk Smolarz, przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele władz 
samorządowych, dyrektorzy instytucji oświato-
wych z terenu Gm. Niemce, nauczyciele i rodzice.

Na krótkiej konferencji podsumowującej 
realizację projektu została przedstawiona pre-
zentacja obrazująca poszczególne etapy pracy 
projektowej, omówiono osiągnięte rezultaty, 
wypracowane produkty i wskaźniki. Konferencję 
uświetniły występy dzieci przedszkolnych, które 
wystąpiły w części artystycznej z tańcami i pio-
senkami poznanymi w czasie realizacji projektu.

Uroczystości towarzyszył specjalnie z tej oka-
zji zorganizowany Festyn Rodzinny, na którym 
dzieci wraz z rodzicami brały udział z zabawach 

Wielki Sukces w Małym Konkursie Recytatorskim
6 letnia Hania Mytyk, z Przedszkola Pu-

blicznego w Niemcach, 2 czerwca 2015 r . 
zdobyła wyróżnienie podczas Wojewódzkie-
go Koncertu Laureatów 34 . Małego Konkur-
su Recytatorskiego, organizowanego przez 
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie . 

Do koncertu laureatów Hania zakwalifikowała 
się wygrywając 20 lutego 2015 r. w Zespole Pla-
cówek Oświatowych w Ciecierzynie XIV Gminny 
Turniej Poezji Dziecięcej, a następnie 15 maja, 
Turniej Powiatowy Ziemski XXXIV Małego Kon-

kursu Recytatorskiego.
Podczas prezentacji konkursowych Hania 

recytowała wiersz autorstwa Natalii Usenko 
pt. „Basen”. Należy zaznaczyć, że Hania rywa-

lizowała w kategorii klas I-III, a więc z dziećmi 
uczęszczającymi do szkoły.

Serdecznie gratulujemy małej artystce i jej 
opiekunce Pani Agnieszce Stępień.

na świeżym powietrzu przy wesołej muzyce. 
Dla dzieci przygotowano przejazdy kucykami, 
animowane zabawy z bańkami mydlanymi, 
malowanie twarzy a także dmuchane zamki, 
bezpłatny popcorn i watę cukrową. 

Przedszkole Publiczne w Niemcach
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Platforma 
www.solaryniemce.pl  

- szybkie zgłaszanie awarii

droga Niemce-Boduszyn

Zapraszamy do korzystania z platformy 
www.solaryniemce.pl stworzonej w ramach 
realizacji Projektu pn. ,,ECO-EFEKTYWNA 
GMINA NIEMCE” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Osi Priorytetowej VI Środowi-
sko i czysta energia, Działania 6.2. Energia 
przyjazna środowisku,   w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007  – 2013.

Na platformie www.solaryniemce.pl 
znajdziecie Państwo wszelkie informacje 
dotyczące realizacji Projektu, odnawialnych 
źródeł energii,  warunki gwarancyjne, jak 
również dokonacie szybkiego zgłoszenia 
awarii.

Przegląd ostatnich inwestycji 
drogowych Gminy Niemce

Pomimo okresu przejściowego w dofinan-
sowaniach unijnych pomiędzy zakończonym 
programowaniem na lata 2007-2013, a jesz-
cze nie wdrożonym na lata 2014-020, władze 
gminy nie zapominają o nieustającej potrze-
bie inwestowania w infrastrukturę drogową 
na naszym terenie .

W ostatnim czasie w Gminie Niemce wybudo-
wano od podstaw lub gruntownie zmodernizo-
wano ponad 13,5 km dróg na kwotę blisko 20 mln 
złotych. Dwie z nich w Jakubowicach Konińskich 
tj. ul. Cedrowa i dodatkowy 900 metrowy odcinek 
ul. Zemborskiej, o których już kiedyś pisaliśmy, 
mają nawierzchnię asfaltową. Natomiast dzięki 
częściowej dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych powstał 500 metrowy odcinek na działce 
nr 147 w miejscowości Pólko i 900 metrowy odci-
nek z Niemiec do Boduszyna.

Gotowe jest również 2 km drogi gminnej  
nr 103358L w miejscowości Stoczek. łączący 
drogę wojewódzką nr 828 z Niemiec do Garbowa  
z drogą gminną nr 106030L przebiegającą przez 
północną część Stoczka.

Prace nad przebudową tej drogi mogły ruszyć 
dzięki dotacji finansowej w wysokości 378 tys. 
zł, uzyskanej przez Gminę Niemce od Wojewody 
Lubelskiego w ramach „Narodowego programu 
przebudowy dróg lokalnych – II Etap Bezpieczeń-
stwo – Dostępność – Rozwój” (tzw. Schetynów-
ki). Całość zadania wyniosła w sumie 748 tys. zł.

Dzięki nowej drodze powstało dodatkowe  
połączenie drogi wojewódzkiej 828 z drogą po-
wiatową 1549L w miejscowości Kawka, poprzez 
drogę gminną 106030L w miejscowości Stoczek 
i Kolonia Krasienin. Spowodowało to znaczne 
usprawnienie i skrócenie dojazdu mieszkańców  
do Krasienina, a także odciążenie ruchu pojazdów 

na  skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 809 i 828 
w miejscowości Krasienin, co ograniczy  ilość wy-
padków i kolizji na tym skrzyżowaniu, przyczyni 
się do poprawy bezpieczeństwa drogowego oraz 
uspokoi ruch w centrum Krasienina.  Uporząd-
kowane i szerokie  pobocze drogi pozwoli na 
bezpieczne poruszanie się pieszych i rowerzystów. 
Przy skrzyżowaniu drogi gminnej 103358L z dro-
gą gminną 106037L został wykonany chodnik dla 
pieszych  umożliwiający dzieciom z miejscowości 
Stoczek bezpieczne dotarcie do autobusu przewo-
żącego uczniów do szkoły w Krasieninie. 

Lada dzień oficjalnie zakończy się gruntowna 
przebudowa drogi powiatowej nr 2215L z Jaku-
bowic Konińskich do Majdanu Krasienińskiego. 
Trwają ostatnie prace polegające na wymalowa-
niu pasów i przejść dla pieszych. Jest to jak dotąd 
chyba największa inwestycja drogowa współfi-
nansowana przez Gminę Niemce, w powstanie 
której w wielkim stopniu przyczynił się nasz 
reprezentant w Sejmie Poseł Henryk Smolarz.  
Na długości prawie 8 km została wymieniona 
nawierzchnia, a przy całej trasie powstał chodnik  
z drogą dla rowerów.

Od niedawna rowerzyści mają do swojej dys-
pozycji nowy 1200 metrowy odcinek ścieżki ro-
werowej. Nowa trasa przebiega ulicą Ogrodową 
w Dysie, wzdłuż zielonego szlaku turystycznego 
nad rzeką Ciemięgą.

Warto również dodać, że przy wyremontowa-
nych drogach systematycznie powstaje oświetlenie. 
Kilka dni temu rozpoczęła się budowa oświetlenia 
przy drodze powiatowej nr 2222L w miejscowości 
Swoboda. Przewidywany koszt ponad 200 metro-
wego odcinka wyniesie ok. 36 tyś. zł z czego 8,8 tyś. 
zł to środki z Funduszu Sołeckiego.

Grzegorz Brzozowski
ul . Zemborska w Jakubicach Konińskich

ul . Cedrowa w Jakubowicah Konińskich

Jakubowice Konińskie droga powiatowa

oswietlenie Swoboda

schetynówka Stoczek

ul . Ogrodowa w Dysie

droga na Pólku

Zapraszamy!
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Szukając śladów patrona…
W dniach od 1 do 3 maja uczniowie klas VI 

i gimnazjum szkoły im . bł . bpa Władysława 
Gorala w Ciecierzynie wzięli udział w wyciecz-
ce do Oranienburga i Berlina . 

Celem głównym wyjazdu było zwiedzenie 
Obozu Koncentracyjnego Sachsenhausen, gdzie 
70 lat temu męczeńską śmierć poniósł patron 
szkoły bł. bp Władysław Goral. Poznali  historię 
obozu, jego przeznaczenie oraz mieli okazję 
zobaczyć miejsce, gdzie znajdowała się cela, 
w której w zupełnym odosobnieniu przebywał 
biskup Goral. Chcąc oddać cześć więźniom 
obozu a w szczególności uczcić pamięć  patrona 
zapalili znicz i złożyli  kwiaty na miejscu baraku 
nr 17. Drugim punktem wycieczki był Berlin, 
który zwiedzali z panem Piotrem Foryńskim, 
mieszkającym na stałe w tym mieście. Przybli-

żył on uczniom  historię, architekturę i zwyczaje 
Berlina, opowiadając o nim ciekawie i z pasją.  
Zobaczyli  Bramę Brandenburską, Uniwersytet 
im. Humboldta, Alexanderplatz, Potsdamer 
Platz, Reichstag i centrum rządowe. Na każdym 
niemal kroku otaczała ich  ogromna ilość galerii, 
muzeów i zabytków architektury. Część trasy 
pokonywali pieszo, część została pokonana 
przy pomocy kolejki podmiejskiej oraz metra. 
Jedna z największych stolic Europy wywarła 
na nich  duże wrażenie, wielość narodowości, 
kultur i wyznań tworzy tam wielobarwną mo-
zaikę. Mieli na wycieczce czas na chwilę refleksji 
podczas zwiedzania obozu oraz mogli osobi-
ście chłonąć atmosferę światowej stolicy. Ser-
decznie podziękowania dla pana Foryńskiego  
i jego  małżonki za otoczenie młodzieży troskli-
wą opieką podczas zwiedzania Berlina, dzięki 
czemu ta ogromna europejska stolica stała się 
im bliższa. 

To już XI Gminny Konkurs Pięknego Czytania
13 maja 2015 roku po raz XI miłośnicy literatury z klas trzecich 

edukacji wczesnoszkolnej spotkali się na Konkursie Pięknego Czy-
tania w Zespole Szkół w Krasieninie. W tym roku po raz pierwszy 
konkurs został objęty Patronatem Wójta Gminy Niemce, co wiązało 
się z podniesieniem jego prestiżu oraz z ufundowaniem pięknych 
nagród dla zwycięzców. 

Organizatorzy zachęcali miłośników literatury do sięgania po 
współczesnych, polskich pisarzy polecanych przez Fundację „AB-
CXXI  – Cała Polska czyta dzieciom”.

 Komisja konkursowa w składzie:
•  Grzegorz Niećko- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Niemcach
•  Irena Aftyka – Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Niem-

cach
•  Beata Preidl – nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz Zespołu 

Szkół w Krasienine nagrodziła i wyróżniła następujące osoby:

I miejsce 
Mikołaj Woliński – Zespół Szkół w Niemcach
Patrycja Putek – Szkoła Podstawowa w Krasieninie

II miejsce
Oliwia Sidor – Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich
Wiktoria	Jóźwiak – Zespół Szkół w Krasieninie

III miejsce
Daria Gawlak – Zespół Szkół w Niemcach

Wyróżnienia
Laura Choina – Zespół Szkół w Niemcach
Joanna Muciek – Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich
Wiktoria Hamera – Zespół Szkół w Niemcach
Oliwia Borys – Zespół Szkół w Niemcach
Oliwier Leśniak – Zespół Szkół w Krasieninie

Wszystkim uczestnikom konkursu  
gratulujemy interesujących prezentacji !!!

Szczególnie gorące podziękowania kierujemy w stronę osób, 
które wsparły nasz konkurs nagrodami. Byli to:
Pan Krzysztof Urbaś  – Wójt Gminy Niemce
Pan Grzegorz Niećko – Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Niemcach
Pani Małgorzata Guz  – przewodnicząca Rady Rodziców 
Zespołu Szkół w Krasieninie
Pani Elżbieta Michalczuk – Dyrektor Zespołu Szkół w Krasieninie

Dzięki ich wsparciu i zaangażowaniu wszyscy uczestnicy kon-
kursu otrzymali pamiątkowe emblematy i nagrody za prezentację 
przeczytanych tekstów. Zwycięzcy zostali dodatkowo uhono-
rowani ciekawymi książkami oraz grami edukacyjnymi. Energii 
uczniom dodał słodki poczęstunek sfinansowany przez Radę Ro-
dziców Zespołu Szkół w Krasieninie.

Organizatorzy: Ewa Rabos, Jolanta Popłońska, Aldona Putek
Korzystając z obecności w Zespole Szkół w Krasieninie, wójt 

Krzysztof Urbaś zapoznał się z efektami ostatnich remontów sal 
lekcyjnych, obejrzał nowe wyposażenie i meble, a także omówił z 
paniami dyrektorkami ewentualną rozbudowę szkoły na poddaszu.

12



EDUKACJA

nr 04-05/115-116/2015

Na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyło 
się podsumowanie konkursów i III edycji projektu 
„Na własne konto”, w którym wzięli udział ucznio-
wie naszej Gminy. Grupa składała się z gimnazja-
listów z Krasieninia, Ciecierzyna i Niemiec. Nasza 
drużyna została zauważona i doceniona za pracę 
konkursową „Na najlepszą teczkę Spółdzielni 
Uczniowskiej”. W tej kategorii otrzymaliśmy 
wyróżnienie i możliwość uczestniczenia w pro-
gramie w kolejnym roku. Głównym realizatorem 
programu w naszej gminie było Gimnazjum nr 3  
im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie, a opieku-
nem pani wicedyrektor Elżbieta Fim. „Na Własne 
Konto” to program edukacji ekonomicznej, skie-
rowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich 
i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą  
i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej.

W ramach Programu uczniowie uczestniczyli w 
dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i eko-
nomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, 
poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy pro-
gramu poznali podstawowe pojęcia i narzędzia 
ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im 
lepszy start w dorosłe życie.

Podczas II semestru uczniowie wykorzystali 
zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę 

konkursową – Na najlepszą teczkę SU oraz mini 
biznes plan jej wydania.

Podczas finału gościliśmy także przedstawicieli 
Narodowego Banku Polskiego   – Pana Zbigniewa 
Augustynowicza – Zastępcę Dyrektora Depar-
tamentu Edukacji i Wydawnictw NBP oraz Panią 
Małgorzatę Maryjewską – koordynatora projektu 
z ramienia NBP, Panią Emilię Osiecką – Wice-
prezesa Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska 
Wieś 2000”, Prezesa Fundacji EFRWP – Marka 
Zagórskiego oraz koordynatora merytorycznego 
projektu  – dr Dariusza Danilewicza.

Wszystkim laureatom i wyróżnionym gratulu-
jemy!

Dodatkową atrakcją i nagrodą dla naszych lau-
reatów była wycieczka do stolicy, w trakcie której 
młodzież zwiedziła Stadion Narodowy, poznając 
go nie tylko jako miejsce rozgrywek sportowych, 
ale też jako obiekt służący rozwojowi przedsię-
biorczości. 

Cenna i interesująca była też wizyta w Sejmie 
RP, na specjalne zaproszenie Pana Posła na Sejm 
Henryka Smolarza.

Uczestnicy byli zachwyceni możliwością zoba-
czenia na własne oczy sali obrad znanej z TV, roz-
mową z  posłem, zwiedzenia kuluarów sejmu RP.

Elżbieta Fim

My i ekologia, czyli przyroda wokół nas
Nauczycielki Przedszkola w Ciecierzynie w 

ramach zajęć dydaktycznych podejmowały w 
swoich grupach z dziećmi różnorodne działa-
nia o tematyce ekologicznej . 

Realizowały treści ekologiczne służące pod-
noszeniu wiedzy dzieci i rodziców oraz propa-
gujące ideę ochrony środowiska naturalnego 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na dbałość 
o najbliższe otoczenie, poznaniu sposobów pro-
dukcji zdrowej żywności, zachęcanie do jej spo-
żywania, promowaniu działań prozdrowotnych, 
oraz wykorzystania surowców naturalnych do 
wykonywania przedmiotów wielokrotnego 
użytku. Dzieci w bezpośrednim kontakcie z przy-
rodą, podczas wycieczki do Ogrodu Botaniczne-

go w Lublinie, która odbyła się 21 maja 2015 r, 
poznały różnorodne rośliny rosnące na całym 
świecie, poznały ich nazwy, podziwiały ich pięk-
no, utwierdziły po raz kolejny swoje przekonania 
dotyczące potrzeby ochrony roślin. Wsłuchiwały 
się także w odgłosy przyrody. Podczas spotkania 
z sadownikiem dzieci zdobyły wiedzę dotyczącą 
ekologicznych sposobów uprawy roślin w sa-
dach ekologicznych oraz wartości prozdrowot-
nych jakie płyną ze spożywania takich owoców. 
Miały również okazję do degustacji jabłek po-
chodzących z takiego sadu oraz wytwarzanego 
soku jabłkowego.

Działaniami edukacji ekologicznej objęci zostali 
również rodzice. Uczestnicząc w warsztatach, 
,Ekologiczne i użyteczne” własnoręcznie ozdabiali 
lniane torby ekologicznymi farbami do tkanin. 
Dzięki temu nabrali przekonania, że taka torba eko-
logiczna jest niepowtarzalna, autorska i może być 
wielokrotnie wykorzystana do robienia zakupów.

Niewymierne, ale dostrzegalne efekty zrealizo-
wanych zadań projektu to: wzrost świadomości 
dzieci i rodziców na temat ekologii. Również w 
przedszkolu sprawdziło się powiedzenie ,,Ponie-
waż Ziemia opiekuje się nami, zaopiekujmy się 
Ziemią. Odwzajemniajmy miłość jaką nas obda-
rza, utrzymując ją w czystości i szczęściu”.

Pracując w projekcie realizowaliśmy następu-
jące cele:

•  Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci 
i rodziców poprzez uświadomienie korzyści 
zdrowotnych płynących ze spożywania zdrowej 
żywności.

•  Promowanie ekologicznego i prozdrowotnego 
stylu życia.

•  Budzenie szacunku dla przyrody poprzez spę-
dzanie czasu w Ogrodzie Botanicznym.

•  Zdobycie wiedzy na temat wykorzystania natu-
ralnych surowców do wytwarzania przedmio-
tów użytkowych 

•  ZPropagowanie u dzieci wiedzy o zdrowym 
stylu życia i właściwościach zdrowotnych jabłek 
i soku jabłkowego pochodzących z sadu ekolo-
gicznego
Realizując zadania projektowe ,,My i ekologia, 

czyli przyroda wokół nas”- tworzenie warunków 
sprzyjających poszerzeniu świadomości ekolo-
gicznej dzieci i rodziców w Przedszkolu w Ciecie-
rzynie” zorganizowaliśmy następujące konkursy 
dla dzieci i rodziców z naszego przedszkola:

•  ZKonkurs plastyczno- techniczny „Pojazdy”- 
konstruowanie pojazdów z odpadów

•  ZKonkurs plastyczno- techniczny „Kapelusz Pani 
Wiosny”
Wszystkie opisane działania na realizację pro-

jektu ,, My i ekologia, czyli przyroda wokół nas”- 
tworzenie warunków sprzyjających poszerzeniu 
świadomości ekologicznej dzieci i rodziców w 
Przedszkolu w Ciecierzynie” były możliwe do 
zrealizowania dzięki funduszom uzyskanym od 
Wójta Gminy Niemce oraz Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie.

Składamy serdeczne podziękowania Panu 
Krzysztofowi Urbasiowi- Wójtowi Gminy Niem-
ce oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za 
umożliwienie realizacji zadań zawartych w na-
szym projekcie.

Hanna Adamczyk
Nauczycielka Przedszkola w Ciecierzynie

Finał III edycji projektu NA WŁASNE KONTO
WARSZAWA – 11 czerwca 2015r.
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Najzdolniejsi uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjów z terenu naszej gminy, 
będący jednocześnie mieszkańcami gminy 
Niemce otrzymali Stypendia Wójta Gminy 
Niemce za wysokie wyniki w nauce, wy-
sokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej oraz w sporcie uzyskane w roku 
szkolnym 2014/2015 .

Uroczystości odbyły się w wyjątkowej scenerii,w 
dniach: 23 czerwca 2015 r. (ZPO w Ciecierzynie) i 
25 czerwca 2015 r. (ZS w Niemcach) z udziałem 
wyróżnionych uczniów, ich rodziców/opiekunów, 
dyrektorów szkół i nauczycieli / instruktorów / 
wychowawców oraz przedstawicieli samorządu 
gminnego w osobach p. Krzysztofa Urbasia – 
Wójta Gminy Niemce, p. Sławomira Mroczka  
– Przewodniczącego Rady Gminy w Niemcach, 
radnych gminy: p. Marka Podstawki, p. Romana 
Wysockiego, p. Władysława Maszkowskiego i p. 
Kamila Raraka oraz dyrektor GOASz – p. Anny 
Studzińskiej. Spotkanie uświetnili swoimi wystę-
pami artystycznymi tegoroczni stypendyści m.in. 
w dziedzinie twórczości artystycznej oraz Zespół 
IMPULS z ZS w Krasieninie.

Wnioski stypendialne rozpatrzyła pod wzglę-
dem formalnym i merytorycznym czteroosobo-
wa komisja powołana przez Wójta Gminy Niem-
ce. Stypendium przyznawane jest w formie jed-
norazowej nagrody pieniężnej, a jego wysokość 
zależna jest od stopnia spełnienia przez ucznia 
kryteriów stypendialnych.

Na mocy decyzji Wójta Gminy Niemce zostało 
przyznanych 147 stypendiów dla uczniów 
szkół podstawowych, w tym: 47 za wysokie 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 
w kwocie 100 – 300 zł, 39 – za wysokie wyniki 
w nauce od 200 do 600 zł oraz 61  – za wyso-
kie osiągnięcia w sporcie w kwocie 100 – 250 
zł. Łączna kwota przyznanych stypendiów w SP 
wyniosła: 28.750 zł. W kategorii gimnazjum 
przyznano łącznie 43 stypendia, w tym: 21 
stypendia za wysokie osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, w kwocie 200 – 450 zł, 
9  – za wysokie wyniki w nauce od 300 do 600 
zł oraz 13  – za wysokie osiągnięcia w sporcie w 
kwocie 200 – 400 zł. W sumie na kwotę: 14.500 
zł. Łącznie na stypendia gmina wydała kwotę: 
43.250 zł.

Liczba tegorocznych stypendystów wśród 
uczniów szkół podstawowych wzrosła prawie 
dwukrotnie, a w gimnazjum o 50% w stosun-
ku do roku poprzedniego. Wśród nagrodzonych 
bardzo liczną grupę stypendystów w dziedzi-
nie twórczości artystycznej zarówno w SP jak i 
gimnazjum stanowili tancerze Studia Tańca 
Rythm X działającego w GOK w Niemcach, 
a w dziedzinie sportu młodzi zawodnicy gra-
jący w piłkę nożną ze Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w Niemcach oraz uczniowie 
trenujący Karate Shotokan. W dziedzinie 
nauki na szczególne wyróżnienie zasługują dwie 
uczennice w SP, które otrzymały stypendium za 

Stypendia Wójta Gminy Niemce dla uczniów SP 
i Gimnazjum uroczyście rozdane
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Wójt Gminy Niemce zaprasza rodziców/
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 
rodziców/ prawnych opiekunów uczniów 
niepełnosprawnych do składania wniosków 
o stypendium za osiągnięcia w nauce, arty-
styczne lub sportowe.

Stypendia przyznawane są na podstawie 
Uchwały Nr XXXIX/360/2014 Rady 
Gminy Niemce z dnia 14 marca 2014 
r. w sprawie ustalenia zasad przy-
znawania stypendiów Wójta Gminy 
Niemce w ramach Lokalnego pro-
gramu wspierania edukacji uzdol-
nionych dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Niemce.

Wnioski o przyznanie stypendium przyj-
mowane są w sekretariacie Gminnego 
Ośrodka Administracyjnego Szkół w 

Niemcach, ul. Lubelska 121, pokój 
305 (III piętro) w nieprzekraczalnym ter-
minie do 31 lipca 2015 r. 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i 
w/w uchwałą zawierającą szczegółowe kry-
teria przyznawania stypendiów oraz uważnie 
przeczytać uwagi dotyczące wypełniania 
wniosku zawarte na formularzu. Druki wnio-
sków oraz tekst uchwały znajdują się poniżej 
oraz na stronie http:// http://www.ugniemce.
bip.lubelskie.pl w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej. Dodatkowych informacji udziela dyr. 
GOASz p. Anna Studzińska  – tel. (081) 756-
10-47 / 756-16-19 

Wnioski niekompletne lub złożone 
po terminie nie będą rozpatrywane. 
Za wniosek niekompletny uznaje się wniosek:

•	 	który	został	złożony	na	innym,	niż	obowiązu-
jący formularzu, 

•	 	w	 którym	nie	 zostały	wypełnione	wszystkie	
wymagane pola

•	 	w	którym	nie	zostały	złożone	podpisy	w	miej-
scach, w których jest to wymagane i przez 
osoby do tego nieuprawnione, 

•	 	do	 którego	 nie	 załączono	wszystkich	wy-
maganych załączników,

•	 	do	którego	załączone	kserokopie	dokumen-
tów bezpośrednio nie potwierdzają odnie-
sionego sukcesu ucznia,

•	 	do	którego	załączone	kserokopie	dokumen-
tów nie zostały potwierdzone za zgodność z 
oryginałem przez upoważnione osoby

Pliki do pobrania:
•	 	Uchwała	 Nr	 XXXIX/360/2014	 Rady	 Gminy	

Niemce z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie 
ustalenia zasad przyznawania stypendiów 
Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce.

•	 	Zarządzenie	 Nr	 65/2014	 Wójta	 Gminy	
Niemce z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie 
przyjęcia wzoru wniosków o przyznanie 
stypendiów Wójta Gminy Niemce dla uzdol-
nionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Niemce

•	 	Wniosek	o	przyznanie	stypendium	za	wyso-
kie wyniki w nauce

•	 	Wniosek	 o	 przyznanie	 stypendium	 za	wy-
sokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej

•	 	Wniosek	o	przyznanie	stypendium	za	wyso-
kie osiągnięcia w sporcie 

wysokie wyniki w nauce: Natalia Waligór-
ska – uczennica SP w Ciecierzynie – laureatka 
Konkursu Kuratoryjnego z języka angielskiego i 
Kornelia Bordzoł uczennica SP w Niemcach, 
która na sprawdzianie w klasie VI uzyskała 100 
% wynik oraz dwie gimnazjalistki  – laureatki 
Konkursu Kuratoryjnego z języka angielskiego  – 
Natalia Boguta i Kasha Luxshmi Alaga-
ratnam – uczennice Gimnazjum w Niemcach. 
Bardzo cieszy także fakt, że wśród wyróżnionych 
stypendystów jest rosnąca liczba uczniów ak-
tywnych w szkolnych kołach zainteresowań, 
osiągających sukcesy dzięki zaangażowaniu na-
uczycieli i organizowanym w szkołach zajęciom 
pozalekcyjnym, m.in.: „Koło dziennikarskie”  – 

redakcja gazetki szkolnej „Kleks” ZS w Niemcach 
(Polecamy!!!), zajęcia sportowe w ZS w Niem-
cach, SP w Ciecierzynie, SP w Jakubowicach Ko-
nińskich oraz wokalne w ZPO w Ciecierzynie, SP 
w Krasieninie czy Gimnazjum w Niemcach. 

W/w stypendia są jednym z wielu działań 
realizowanych w ramach „Lokalnego progra-
mu 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. Pełna 
Lista stypendystów znajduje się na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Niemce http://
ugniemce.bip. lubelskie.pl/ index.php?i-
d=70&p1=szczegoly&p2=972474          (tg.)

Stypendium Wójta Gminy Niemce dla uczniów  
Szkół Ponadgimnazjalnych oraz uczniów Niepełnosprawnych
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I Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej  
w Rudce Kozłowieckiej

7 maja 2015 roku w Szkole Podstawowej 
im . Twórców Ludowych Lubelszczyzny w 
Rudce Kozłowieckiej odbył się I Gminny 
Konkurs Piosenki Angielskiej „You Can Sing” 
pod honorowym patronatem Wójta Gminy 
Niemce Krzysztofa Urbasia .

W konkursie wzięło udział 11 uczniów z pię-
ciu gminnych szkół. Występy uczniów oceniała 
niezależna komisja w składzie: Jakub Orłowski, 
Justyna Pałka i Paulina Kuśpit. Swoją obecnością 
zaszczyciła nas pani Anna Studzińska dyrektor 
Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół 
oraz państwo radni: Agnieszka Woźniak – Urban, 
Władysław Maszkowski i Grażyna Gliwka.

Laureaci konkursu:
I miejsce Kamila Lewicka ze SP w Nasutowie
II miejsce Alan Lewicki ze SP w Nasutowie
III miejsce Patrycja Misiurek z ZS w Krasieninie.

Jury przyznało również trzy wyróżnienia: 
Klaudia Pacek – Szkoła Podstawowa w Rudce 
Kozłoweieckiej, Sandra Tarnowska – Zespół 
Placówek Oświatowych w Dysie oraz Katarzyna 
Kozieł – Zespół Szkół w Niemcach. 

Barbara Jaszczuk

Martyna  
Massalska  

na V Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki 

Rosyjskiej
W dniach 28-29 maja 2015, w Teatrze 

Muzycznym w Łodzi, odbył się V Ogólno-
polski Festiwal Piosenki Rosyjskiej. W wyniku 
kwalifikacji wstępnych na podstawie nade-
słanych  ok. 600 nagrań Jury zakwalifikowało 
do udziału w Festiwalu 65 solistów, 12 du-
etów, 7 zespołów.   Wśród nich znalazła się  
uczennica    Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Niemcach Martyna Massalska wraz 
ze swoją instruktorką- nauczycielką  języka 
rosyjskiego- p. Joanną Pietraszek. 

Serdecznie gratulujemy!

Turniej Dzikich Drużyn 2015 o Puchar Wójta Gminy Niemce

20 czerwca 2015 r . na boisku „Orlik” w 
Niemcach odbył się XI Turniej Dzikich Drużyn 
w piłce nożnej . 

Już od 11 lat Gminny Ośrodek Kultury w 
ramach Dni Gminy Niemce organizuje Turniej 
Dzikich Drużyn, w którym udział mogą brać 
wyłącznie amatorskie drużyny piłkarskie z na-
szej gminy. W tym roku do rozgrywek zgłosiło 
się 6 takich zespołów: SMS, PIATKA, GREEN 

UNITED, PIŁKARSKI POKER, OSP NASUTÓW 
i KP NIEMCE .

Po zaciętej walce pomiędzy drużynami klasy-
fikacja wyglądała następująco:

I miejsce - OSP Nasutów
II miejsce - SMS
III miejsce - PIĄTKA
IV miejsce - GREEN UNITED
V miejsce - PIŁKARSKI POKER

VI miejsce - KP NIEMCE
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i na-

grody pieniężne, a zdobywcy trzech pierwszych 
miejsc puchary. Oficjalnego wręczenia nagród 
i dyplomów dokonali Wójt Gminy Niemce 
Krzysztof Urbaś i Przewodniczący Rady Gminy 
Niemce Sławomir Mroczek.

Gratulujemy i zapraszamy za rok.

16



SPOŁECZEŃSTWO

nr 04-05/115-116/2015

Studio Tańca RYTHM – X 
Studio Tańca RYTHM – X działające przy 

Gminnym Ośrodku Kultury w Niemcach sta-
ło się promotorem naszej Gminy . 

Sukcesy jakie odnoszą tancerze w licznych 
turniejach i konkursach tańca organizowanych na 
terenie naszego województwa, a także na arenie 
ogólnopolskiej powodują, iż stali się ambasado-
rami kultury tanecznej i naszego środowiska. 

W obecnym sezonie tanecznym Studio Tań-
ca RYTHM – X brało udział w VI Wojewódz-
kich Spotkaniach Tanecznych MARCE DANCE, 
gdzie obydwie startujące grupy RYTHM – X 
2 i RYTHM – X 3 otrzymały WYRÓŻNIENIA 
SPECJALNE ; w VIII Ogólnopolskim Turnieju 
Formacji Tanecznych TANECZNE PEJZAŻE, w 
którym grupa RYTHM – X 1 prezentowała się 
w dwóch kategoriach tanecznych: Hip  – Hop 
Mini Formacje oraz Hip – Hop Formacje powy-

żej 15 lat, zajmując kolejno II oraz III MIEJSCE, 
grupa RYTHM – X 2 – III MIEJSCE w katego-
rii Hip – Hop Formacje 12 – 15 lat oraz grupa 
RYTHM – X 3 – II MIEJSCE w kategorii Hip 
– Hop Formacje 9 – 11 lat. 

W kolejnych turniejach również wszystkie 
trzy grupy znalazły się na podium. W PUCHA-
RZE POLSKI Idol Open 2015 w kategorii tanecz-
nej Hip – Hop Open Class grupa RYTHM – X 1 
zdobyła I MIEJSCE, grupa RYTHM – X 2  –  
II MIEJSCE i grupa RYTHM – X 3  – II MIEJ-
SCE; w XXXVIII Międzynarodowym Turnieju 
Tańca Nowoczesnego JARD 2015 w kategorii 
taniec nowoczesny grupy wytańczyły kolejno: 
RYTHM – X 1 – I MIEJSCE, RYTHM – X 2 – 
I MIEJSCE, RYTHM – X 3 – II MIEJSCE.

Sukcesem wieńczącym ten sezon taneczny 
było I MIEJSCE dla RYTHM – X 1 oraz III MIEJ-

SCE dla RYTHM – X 3, w kategorii taniec nowo-
czesny w IX Nałęczowskim Festiwalu Tańca EURO 
DANCE. W turnieju prezentowały się również 
dwie solistki Justyna Czerwonka, zajmując  
I MIEJSCE i Julia Orzeł – II MIEJSCE.

Stale wysoki poziom edukacji tanecznej skut-
kuje nie tylko sukcesami Naszych Tancerzy , ale 
jest również doskonałą motywacją dla dzieci  
i młodzieży z terenu Naszej Gminny do aktyw-
nego spędzania czasu wolnego oraz zachętą 
do nieustannego rozwoju osobistego. Zajęcia 
w Studiu RYTHM – X cieszą się ogromną 
popularnością. Obecnie swe taneczne marze-
nia realizuje 117 osób, w tym ponad 60  – ciu 
debiutantów.

Instruktorami Studia Tańca RYTHM – X są: 
Magdalena Bujak, Marzena Ciołek oraz Paulina 
Kuśpit.

NAŁĘCZÓW

RADOM

WASILKÓW

Turniej Dzikich Drużyn 2015 o Puchar Wójta Gminy Niemce
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Rajd Rowerowy Wójta Gminy Niemce 2015 

Około 100 rowerzystów wzięło udział w tegorocznym Rajdzie 
Rowerowym Wójta Gminy Niemce, który odbył się 20 czerwca, w 
ramach obchodów Dni Gminy Niemce 2015. 

Uczestnicy rajdu wystartowali punktualnie o godzinie 12 z 
Parku przy Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie, skąd 
wyruszyli w kierunku Dysa, gdzie przy boisku wielofunkcyjnym 
dołączyli do nich kolejni rowerzyści. Następnie cały peleton 
przejechał przez Pólko, Rudkę Kozłowiecką i Wolę Niemiecką 
aby po przejechaniu całej trasy liczącej 14 km dotrzeć na metę w 
Niemcach przy boisku „Orlik”. Tutaj na wszystkich czekała gorąca 
kiełbaska z grilla.

Po krótkim odpoczynku odbyło się losowanie nagród rzeczo-
wych, ufundowanych przez Wójta Gminy Niemce Krzysztofa 
Urbasia. Do losowania zwycięskich kart uczestnictwa zostały wy-
brane najmłodsze dzieci biorące udział w rajdzie. Wójt osobiście 
wręczył nagrody, wśród których był rower, kaski rowerowe i al-
bumy wydane z okazji jubileuszu 25-lecia naszej gminy. Albumy 
otrzymali również najstarsi uczestnicy rajdu.

Po zakończeniu imprezy, część rowerzystów pozostała na „Or-
liku” aby kibicować piłkarzom biorącym udział w Turnieju Dzikich 
Drużyn.
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WYDARZENIA

Niedzielny festyn z okazji Dni Gminy Niemce 2015

Sponsorami Dni Gminy Niemce byli:

Stanchem S.J  –  Przedsiębiorstwo Chemiczne
ul. K. Olszewskiego 12, 20-481 Lublin

POL-SKONE Sp. z o. o  –  PRODUCENT DRZWI I OKIEN
ul. Lucyny Herc 8,  20-328 Lublin

Krzysztof Smolarz P.P.H.U
Ciecierzyn 135, 21-003 Ciecierzyn

Bank Spółdzielczy w Niemcach
ul. Lubelska 190,  21-025 Niemce

Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa
„Samopomoc Chłopska” w Niemcach

Spółdzielnia Usług Rolniczych w Elizówce

Rynek Elizówka – Lubelski Rynek Hurtowy S.A
Elizówka 65

Zakład Przetwórstwa Mięsnego  
„Ryjek” w Nasutowie

„Dyspol”  Wanda i Zbigniew Wnukowscy
Dys 1,  21-003 Ciecierzyn

Mariol Firma Handlowo-Usługowa  Marek Gryzio i Wspólnik SP.J.
ul. Centralna 15, 21-025 Niemce

21 czerwca 2015 r . na placu przy boisku 
„Orlik” w Niemcach odbyły się główne ob-
chody Dni Gminy Niemce 2015, które jak 
co roku zgromadziły licznie mieszkańców i 
sympatyków Gminy Niemce .

Tegoroczne świętowanie w naszej gminie 
rozpoczęło się już w piątek uroczystą sesją 
Rady Gminy Niemce z okazji 25-lecia Restytucji 
Samorządu, a w sobotę w ramach Dni Gminy 
odbył się Rajd Rowerowy Wójta Gminy Niemce 
i Turniej Dzikich Drużyn w piłce nożnej. Kulmi-
nacją tych obchodów była niedzielna impreza 

plenerowa zorganizowana na placu przy boisku 
„Orlik” w Niemcach.

O godzinie 14.00 Wójt Gminy Niemce Krzysz-
tof Urbaś swoim wystąpieniem oficjalnie 
rozpoczął trzeci dzień świętowania Dni Gminy 
Niemce 2015. Tuż po nim, w imieniu Marszałka 
Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnow-
skiego głos zabrała Magdalena Urbaś – Dyrektor 
Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubel-
skiego w Lublinie.

W części artystycznej na scenie zaprezento-

wały się zespoły artystyczne szkół i przedszkoli 
z terenu Gminy Niemce, gitarzyści z Gminnego 
Ośrodka Kultury, zespoły ludowe „Ciecierzyn” 
i „Dysowiacy”, chór „Bas Canto” oraz Gminna 
Orkiestra Dęta. Jak co roku publiczność mogła 
obejrzeć imponujący pokaz tańca nowoczesne-
go w wykonaniu Studia Tańca RYTHM-X. 

W wieczornej części imprezy wystąpiła grupa 
ABBA COVE SHOW SOS i gwiazda muzyki disco 
polo – zespół FANATIC. Całość zakończył wspa-
niały pokaz laserowy.

(tg.)
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