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I Sesja Rady Gminy Niemce
21 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niemce odbyła się pierwsza sesja
Rady Gminy Niemce kadencji 2018- 2023.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, najpierw nowo wybrani radni odebrali z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Krystyny
Wójtowicz zaświadczenie o wyborze na radnego
oraz zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym
złożyli uroczyste ślubowanie.
Kolejnym punktem sesji było wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójtowi Krzysztofowi
Urbasiowi oraz złożenie przez niego ślubowania.
Nowo zaprzysiężeni Radni w wyniku tajnego
głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy
Niemce wybrali Pana Marka Podstawkę, a jego
zastępcami zostali Pani Beata Zgierska oraz Pan
Kamil Rarak.
Podczas sesji powołano Komisje stałe rady gminy oraz ustalono wynagrodzenie Wójta, które rada
gminy pozostawiła bez zmian.
Zgodnie z nowymi przepisami, obrady sesji
transmitowane były w internecie.

Tu znajdziesz gazetę

Taka Gmina

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
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Władze Samorządowe Gminy Niemce
VIII kadencji 2018-2023

Krzysztof Urbaś - Wójt Gminy Niemce
Rada Gminy Niemce
VIII kadencji 2018-2023

1. Marek Podstawka - przewodniczący
2. Beata Zgierska - wiceprzewodnicząca
3. Kamil Rarak - wiceprzewodniczący
4. Marek Gruda
5. Witold Józefacki
6. Marek Kluch
7. Andrzej Małek
8. Władysław Maszkowski
9. Piotr Pankowski
10. Justyna Porzak
11. Ewa Saba
12. Aneta Stefaniak
13. Magdalena Urbaś
14. Wojciech Woźniak
15. Wiesław Zienkiewicz
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Komisje Rady Gminy
Komisja Rewizyjna Rady Gminy
1. Piotr Pankowski - Przewodniczący
2. Marek Gruda - Członek Komisji
3. Marek Kluch - Członek Komisji
4. Magdalena Urbaś - Członek Komisji
5. Ewa Saba - Członek Komisji

Komisja Budżetu i Finansów Gminy
1. Maszkowski Władysław
- Przewodniczący
2. Aneta Stefaniak - Członek Komisji
3. Witold Józefacki - Członek Komisji
4. Ewa Saba - Członek Komisji
5. Marek Kluch - Członek Komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego,
Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
1. Rarak Kamil -Przewodniczący
2. Aneta Stefaniak - Członek Komisji
3. Wiesław Zienkiewicz - Członek Komisji
4. Witold Józefacki - Członek Komisji
5. Andrzej Małek - Członek Komisji
6. Marek Kluch - Członek Komisji

7. Wojciech Woźniak - Członek Komisji
8. Justyna Porzak - Członek Komisji

Komisja Oświaty i Kultury

1. Marek Gruda - Przewodniczący
2. Maszkowski Władysław - Członek Komisji
3. Zgierska Beata - Członek Komisji
4. Ewa Saba - Członek Komisji

Komisja Zdrowia, Sportu i Spraw
Społecznych

1. Wiesław Zienkiewicz - Przewodniczący
2. Władysław Maszkowski - Członek Komisji
3. Justyna Porzak - Członek Komisji
4. Pankowski Piotr - Członek Komisji
5. Ewa Saba - Członek Komisji

Komisja skarg, wniosków i petycji

1. Magdalena Urbaś - Przewodnicząca
2. Wojciech Woźniak - Z-ca Przewodniczącego
3. Pankowski Piotr - Członek Komisji
4. Andrzej Małek - Członek Komisji
5. Wiesław Zienkiewicz - Członek Komisji
6. Justyna Porzak - Członek Komisji
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Nowy sprzęt dla jednostek OSP
z terenu Gminy Niemce

26 października 2018 r. w remizie OSP Dys odbyło się przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków
Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, dla wszystkich jednostek Ochotniczych
Staży Pożarnych z terenu Gminy Niemce.
O podpisaniu umowy na dofinansowanie zakupu sprzętu dla naszych jednostek OSP informowaliśmy w poprzednim numerze.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu
I priorytetu IIIB – „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego
pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz
realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych
przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia

przestępstwem”
Gmina Niemce zakupiła sprzęt i wyposażenie za łączną kwotę
57 371,68 zł, na którą składała się otrzymana dotacja z Funduszu
Sprawiedliwości w wysokości 56 538,90 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 832,78 zł.
Zakupiono zestaw ratownictwa medycznego PSP R1, 2 defibrylatory PHILIPS, cylinder rozpierający Lucas, zestaw podkładów
i klinów do stabilizacji, 2 pilarki STIHL, 8 latarek Survivor LED oraz
agregat prądotwórczy HONDA.
Przekazania sprzętu, na podstawie umów użyczenia, dokonał
Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś. Przedstawiciele wszystkich
jednostek, ciesząc się z otrzymanego sprzętu zgodnie uznali, że ich
doposażenie pozwoli na zwiększenie jakości udzielanej pomocy.

Senioriada 2018 - Gminny Dzień Seniora
Patrząc na uczestników senioriady nikt by nie powiedział że mają
Senioriada już po raz trzeci odbyła się w Europejskim Domu
Spotkań – Dom Nasutów w której uczestniczyli seniorzy z Klu- oni 60 i więcej lat.
Wszyscy uczestnicy spotkania mogli skorzystać z poczęstunku:
bu Seniora działającego przy OPS w Niemcach.
Sportowe zmagania odbywały się 4 października 2018 r. Cztery żurek, kiełbaska z grilla, ciasta.
Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwali pracownicy
drużyny rywalizowały między sobą w takich konkurencjach jak:
Ośrodka
Pomocy Społecznej w Niemcach.
rzut woreczkiem do celu, bieg z przeszkodami, strzał piłką do
Barbara Ściseł
bramki, bieg z przeszkodami, slalom miedzy pachołkami, itp.
Kierownik OPS w Niemcach
Sportowe konkurencje cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Wiek uczestników i ich sprawność fizyczna pozwoliły na czynny
udział w zawodach. Uczestnik każdej drużyny otrzymał nagrodę
za aktywny udział w sportowych konkurencjach w zależności od
zajętego miejsca przez drużynę.
Uczestników Senioriady 2018 odwiedził Wójt Gminy Niemce –
Krzysztof Urbaś, z-ca Wójta Gminy Niemce Iwona Pulińska oraz
Dyrektor Regionalnego Biura Energii Henryk Smolarz. Do seniorów Wójt Gminy skierował życzenia z okazji Dnia Seniora, długich
lat życia w dobrym zdrowiu, w gronie najbliższych, pogody
ducha, satysfakcji oraz spełnienia marzeń, podziękował za trud
jaki włożyli w wychowanie kolejnego pokolenia, podziękował za
ich zaangażowanie, miłość, ciepło i mądrość. Tegoroczny Dzień
Seniora to przede wszystkim wspaniała zabawa dla najstarszego
pokolenia, to ruch, taniec i śpiew przy muzyce Pana Marka i Pani
Agnieszki.
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Złote Gody 2018
13 października 2018 r. w Szkole Podstawowej
im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach obył
się Jubileusz Złotych Godów zorganizowany dla
par z terenu naszej gminy, które w tym roku
obchodziły pięćdziesiątą rocznicę zawarcia
związku małżeńskiego.
Uroczystość poprzedziła msza święta w intencji
jubilatów, odprawiona przez proboszcza parafii
p.w. św. Ignacego Loyoli w Niemcach ks. Mirosława Skałbana oraz emerytowanego proboszcza
ks. Krzysztofa Galewskiego, który pod koniec
nabożeństwa wręczył małżonkom pamiątkowe
dyplomy.
Dalsza część uroczystości odbyła się w Szkole
Podstawowej w Niemcach. Na początku Wójt
Gminy Niemce Krzysztof Urbaś w towarzystwie
Przewodniczącego Rady Gminy Niemce Sławomira Mroczka, Zastępcy Wójta Iwony Pulińskiej oraz
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Doroty Gajo,
w imieniu Prezydenta RP udekorował medalami
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” pary z naszej
gminy, które przeżyły razem 50 lat.
Jubilatom towarzyszyły: dzieci, wnuki, prawnuki,
inni członkowie rodzin oraz przyjaciele. Wzniesiono toast szampanem, odśpiewano tradycyjne „Sto
lat” , a wszyscy zgromadzeni poczęstowani zostali
okolicznościowym tortem. Uroczystości uświetniły
występy uzdolnionej młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Niemcach, Gminna Orkiestra Dęta oraz
zespół ludowy ,,Ciecierzyn”.
Wszystkim jubilatom życzymy wiele lat w zdrowiu i wzajemnej miłości.

Nr 05/134/2018
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Komórka to nie tylko telefon…
W taki zaskakujący sposób Wolontariusze z ZSP w Niemcach
promowali akcję przeprowadzoną w szkole w dniach 16-18
października br. upowszechniającą ideę dawstwa szpiku kostnego i rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych
w Fundacji DKMS działającej w Polsce od 2008 roku.
Każdy uczeń mógł obejrzeć krótki film informacyjno -instruktażowy, odtwarzany w sali informatycznej. 18 października 2018 roku
w ZSP Niemce odbył się szkolny finał Akcji #KOMÓRKOMANIA organizowanej przez Szkolny Klub Wolontariusza pod opieką Witolda
Józefackiego oraz Roberta Jarzyny.

Na apelu zorganizowanym przez wolontariuszy, pani dyrektor
Elżbieta Rudnicka przypomniała zebranym uczniom oraz nauczycielom cel akcji i zachęciła do spełnienia szlachetnego uczynku, jakim
jest ratowanie życia osób chorych na nowotwory krwi za pomocą
krwiotwórczych komórek. Chętnych do rejestracji na potencjalnych
dawców komórek macierzystych rejestrowały pod czujnym okiem
pielęgniarki pani Agnieszki Borzęckiej wolontariuszki: Olga Wójcik
i Wiktoria Matyjaszczyk. Ostre wymogi rejestracyjne spełniło 13
uczniów oraz jeden nauczyciel. Następnie wolontariusze z TŻ sprzedawali na rzecz Fundacji smakowite, własnoręcznie upieczone gofry.

Nowoczesne „Laboratorium Kulinarne”
w ZSP w Niemcach- otwarte!
„Posiadana wiedza nabiera wartości , kiedy jest wykorzystywana w praktyce.”- ta myśl przyświecała uroczystemu otwarciu
nowoczesnej i profesjonalnej pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, które odbyło się
10 października 2018r .
Pracownia dydaktyczno-gastronomiczna została sfinansowana
ze środków Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 13, działanie 13.6,
infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. Tytuł projektu to – „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach
priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego”.
Koszt inwestycji to 278.000 tys. zł. Koszt wyposażenia to suma
152.000 tys. zł. Są to ogromne kwoty, zainwestowane w bazę lokalowo-dydaktyczną szkoły. Wyposażenie i sprzęt który otrzymaliśmy
jest wysoce profesjonalny i bardzo nowoczesny. Niech przykładem
będzie piec konwekcyjno-parowy w pełni skomputeryzowany firmy
RATIONAL.
Uroczystość rozpoczęto od pokazów kulinarnych. Przybyli goście
i społeczność szkolna mogli podziwiać kunszt kulinarny szefa kuchni
restauracji PIANO- p. Piotra Huszcza - który przygotował dwa wykwintne dania: jagnięcinę z brokułami i stek z polędwicy wołowej,
natomiast p. Michał Chabior- Prezes Stowarzyszenia Kelnerów
Polskich- zaserwował krewetki flambirowane z warzywną salsą.
Wyrafinowane smaki doceniali goście, którzy mogli delektować się
potrawami. W tym samym czasie trwał konkurs uczniów klas techników gastronomicznych szkół powiatu lubelskiego, który polegał
na wykonaniu figurek z jesiennych warzyw. Jury przyznało zwycięstwo uczniom z Pszczelej Woli.
Po porcji kulinarnych wrażeń nastąpiło oficjalne otwarcie pracowni. Przecięcia wstęgi dokonał Pan Paweł Pikula –Starosta Lubelski
poprzedniej kadencji, p. Dariusz Gajo, p. Krzysztof Urbaś – wójt gminy Niemce, p. Beata Janiszewska- Brudzisz, p. Radosław Domownik
– Przewodniczący RR w ZSP w Niemcach, ostatniego cięcia dokonała
p. Elżbieta Rudnicka- Dyrektor ZSP w Niemcach . Aktu poświęcenia
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pracowni dokonał ks. Proboszcz Mirosław Skałban. Następnie wszyscy
zgromadzeni uczestnicy wydarzenia mogli podziwiać profesjonalnie
wyposażoną pracownię.
Uroczyste otwarcie zwieńczył poczęstunek przygotowany przez
uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych w Niemcach
pod kierunkiem nauczycieli zawodu - pań Edyty Drabik i Marty Wolińskiej.
Nauka i nabywanie doświadczeń w tak profesjonalnym „laboratorium kulinarnym” wyposaży przyszłych adeptów sztuki kulinarnej
w umiejętności zawodowe na najwyższym poziomie.
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V Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej
8 listopada już po raz piąty w Szkole Podstawowej im. Marty
z Budnych Łosiowej w Niemcach odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod hasłem „A to Polska właśnie…”.
Do zaprezentowania talentów artystycznych zostali zaproszeni
gimnazjaliści i ósmoklasiści ze szkół z Gminy Niemce. Na zaproszenie odpowiedzieli uczniowie z Dysa, Ciecierzyna, Krasienina,
Nasutowa i Niemiec.
Młodzi recytatorzy uczcili setną rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Wiersze, które wybrzmiały, były piękną lekcją historii,
kultury i patriotyzmu.
Organizatorem zmagań konkursowych jest szkoła podstawowa
w Niemcach we współpracy z GBP w Niemcach oraz Stowarzyszeniem
Chór Męski„Bas Canto”. Honorowy patronat objął Wójt Gminy Niemce p.
Krzysztof Urbaś.
Recytacjom przysłuchiwali się nauczyciele – opiekunowie, pani
wicedyrektor Barbara Józefacka i pan dyrektor Jerzy Wójcik oraz jury
w składzie:
1. Zbigniew Bernat – wieloletni nauczyciel języka polskiego
2. Renata Antoszek – dyrektor GBP w Niemcach
3. Stanisław Zgierski – przedstawiciel Stowarzyszenia Chór Męski

„Bas Canto”, wieloletni nauczyciel języka polskiego
Jurorzy przyznali następujące nagrody i wyróżnienia :
I miejsce – Gabriela Przypis (Niemce), Joanna Kozieł (Ciecierzyn)
II miejsce – Patrycja Misiurek (Krasienin), Krystian Wiechnik
(Niemce),
III miejsce – Karolina Polkowska (Niemce) , Aneta Czerwonka
(Krasienin)
Wyróżnienia – Oliwia Misiurek (Krasienin), Daria Pyda (Ciecierzyn)
Wszyscy recytatorzy otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody

książkowe ufundowane przez Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia. Laureaci wystąpili podczas koncertu Chóru Męskiego „Bas Canto”,
który był częścią Gminnych Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, odbywających się 11 listopada 2018 r. w Parku im. Rodzin
Budnych i Łosiów w Niemcach.
Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i dziękujemy za dostarczone wrażenia artystyczne oraz refleksję nad tym,
czym jest Ojczyzna...
W imieniu organizatorów
Anna Zgierska

Uroczystość z okazji 100 Rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę

Data 11 listopada w tym roku była szczególna dla każdego Polaka. Tego dnia wypadała 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości
przez Polskę. Z tej okazji w całym kraju odbyły się wyjątkowe
uroczystości upamiętniające to wydarzenie. W Gminie Niemce
świętowanie tej daty miało również specjalną oprawę.
Od początku tego roku podczas większości gminnych imprez można
było zauważyć akcenty odnoszące się do tego szczególnego jubileuszu.
Kulminacją tych wydarzeń stało się wspólne świętowanie naszych
mieszkańców w niedzielę 11 listopada.
Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczął o godzinie 11.00 uroczysty przemarsz mieszkańców ulicami Niemiec
spod Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej do kościoła
parafialnego p. w. Św. Ignacego Loyoli, w którym wzięły udział Poczet
Flagowy ze szkoły w Niemcach, Gminna Orkiestra Dęta działająca przy
szkole, Poczet Sztandarowy Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, Poczty Sztandarowe Jednostek OSP z terenu Gminy
Niemce, Drużyny Harcerzy, Poczty Sztandarowe z naszych szkół, Władze Gminne, Radni, Sołtysi oraz Mieszkańcy Gminy.
O godzinie 11.30 w kościele odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, odprawiona przez proboszcza tutejszej parafii ks. Mirosława Skałbana.
Po mszy dalsze uroczystości odbyły się w namiocie ustawionym specjalnie na to wydarzenie w Parku im. Rodzin Budnych i Łosiów w Niemcach. W części oficjalnej obchodów odbył się ceremoniał wciągania
flagi państwowej na maszt, odśpiewanie Hymnu Polski, „Roty” oraz
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okolicznościowe przemówienie, które wygłosił Wójt Gminy Niemce
Krzysztof Urbaś. Po wyprowadzeniu sztandarów do miejsca zakwaterowania, organizatorzy przeszli do dalszej części programu wydarzenia.
Jako pierwszy, ze swoim wykładem zaprezentował się pan Leszek Zugaj, Absolwent Wydziału Politologii UMCS Lublin o specjalizacji samorząd i polityka lokalna, doktorant UMCS, regionalista, znawca dziejów
samorządu i administracji lokalnej w Polsce. Dzięki jego wystąpieniu
wszyscy zgromadzeni tego dnia w Parku, mieli niepowtarzalną okazję
zapoznać się z realiami powstawania i funkcjonowania samorządu
w naszej gminie w okresie powstawania naszej państwowości. Następnie na scenie wystąpił Chór Męski „Bas Canto” razem z laureatami
V Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji patriotycznej„A to Polska
właśnie…”. Podczas występu odbyła się również promocja książki
pt. „Ocalić od zapomnienia” opisującej wydarzenia okresu II Wojny
Światowej w miejscowości Niemce i jej okolicach. Występy artystyczne
zakończył wspaniały koncert pieśni patriotycznych i popularnych oraz
pokaz tańców narodowych w wykonaniu Marioli Zagojskiej i Artystów
scen lubelskich wspólnie z Zespołem Tańca Ludowego Politechniki Lubelskiej.
Na zakończenie tej wyjątkowej uroczystości na salę wjechał piękny
tort wykonany specjalnie na tę okazję. Mamy nadzieję, że wspólne
świętowanie tego szczególnego jubileuszu Naszej Ojczyzny pozostanie
na wiele lat w pamięci jej obywateli.
Fotorelacja z uroczystości na str. 16
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Obchody 100-lecia niepodległości w placówkach
oświatowych naszej gminy

Bieżący rok jest dla nas Polaków bardzo wyjątkowy. 11 listopada obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Szkoły z terenu naszej gminy również włączyły się
w obchody uczczenia tego jakże ważnego jubileuszu. Poniżej prezentujemy relacje z przebiegu obchodów w poszczególnych placówkach oświatowych.

Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie

Obchody Święta Niepodległości w ZPO w Ciecierzynie rozpoczęły klasy I-III przygotowując montaż słowno- muzyczny pt.
„Wiwat Niepodległa”.
Przedstawienie skierowane było do dzieci przedszkolnych oraz
uczniów klas pierwszych, drugich i trzeciej. Poprzez piosenki :„Co to
jest niepodległość?” , „Jesteśmy Polką i Polakiem”, tańce: „Krakowiak”
, „Jesienny kujawiaczek” , „Taniec z biało – czerwonymi szarfami do
utworu Fryderyka Chopina”oraz wiersze o tematyce patriotycznej
uczniowie chcieli wyrazić jakie znaczenie dla nich ma Święto Niepodległości. Na zakończenie całego wydarzenia wszystkie klasy
i grupy przedszkolne otrzymały Dekalog współczesnego patrioty,zawierający 10 punktów – kierunkowskazów właściwego zachowania
i postępowania młodego Polaka. W tym dniu uczniowie uczestniczyli również w zajęciach plastycznych: klasy I – wyklejały flagę,
klasy II – kontur Polski a klasa III – godło. Kolejnym działaniem,
angażującym wszystkich uczniów oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych było wspólne śpiewnie hymnu państwowego o godz.
11.11, poprzedzone rozstrzygnięciem konkursu między klasowego
na najlepsze wykonanie „Mazurka Dąbrowskiego”. Zgromadzona
społeczność przy użyciu białych i czerwonych kartek stworzyła żywą
flagę państwową. 13 listopada widowisko pt.„Bo pamięć jest ważna”
obejrzeli uczniowie klas IV-VIII i III gimnazjum. Spektakl przygotowała klasa VI B i chór szkolny. W teatrze cieni zostały pokazane
najważniejsze wydarzenia historyczne ze 123 lat niewoli. Tekstom
i scenom batalistycznym towarzyszyły piosenki i pieśni związane
z powstaniami i I wojną światową. Zakończenie spektaklu miało
przypomnieć wszystkim o obowiązkach wobec ojczyzny i skłonić do
refleksji nad tym, co znaczy być patriotą w czasach pokoju. Gośćmi
uroczystości byli zaprzyjaźnieni ze szkołą kombatanci.

Zespół Placówek Oświatowych w Dysie

9 listopada uczniowie, rodzice oraz przyjaciele Szkoły Podstawowej w Dysie wzięli udział w koncercie z okazji 100-lecia
odzyskania Niepodległości.
Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania Hymnu
Narodowego o godz. 11.11. Historia naszego narodu przedstawiona została przez klasę piątą w montażu muzyczno - słownym oraz
przepleciona pięknymi pieśniami patriotycznymi w wykonaniu
szkolnego chóru. Następnie odbył się koncert pieśni patriotycznych
uczniów klas najmłodszych. Wszyscy prezentowali się pięknie
w strojach galowych oraz z biało - czerwonymi kotylionami, flagami, sercami. Ta uroczystość to hołd, który złożyliśmy naszemu
krajowi. Miłości do Ojczyzny warto uczyć się już od najmłodszych lat,
co udowodniły przedszkolaki z placówki w Dysie. Wzięły one udział
w uroczystości, ale także wielu różnych działaniach edukacyjnych
takich jak: patriotyczny pokaz mody, kącik regionalny, udział w konkursie plastycznym„W barwach bieli i czerwieni”,„Polska - mój dom”.
Uczniowie szkoły również prowadzili szereg działań, przygotowując
prace plastyczne oraz dekoracje poświęcone tematyce związanej
z Niepodległą.
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Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich

Dnia 9 listopada Szkoła Podstawowa w Jakubowicach uroczyście obchodziła 100-lecie niepodległości Polski.

Punktualnie o 11.11 odśpiewany został hymn, a następnie
przedszkolaki zaprezentowały marsz z białymi i czerwonymi
różami. W dalszej części uroczystości uczniowie klas V-VIII przedstawili montaż słowno-muzyczny pokazujący drogę do wolności.
Nie zabrakło też życzeń dla Polski, wygłoszonych przez laureatów
ogłoszonego w szkole konkursu i prezentu, którym był krakowiak
zatańczony i zaśpiewany przez uczniów zerówki. Na koniec wystąpili jeszcze harcerze z pieśnią „Biały Krzyż”, którą wykonywali
wcześniej na Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej. Wszyscy
artyści włożyli w swoje występy całe serce i dostarczyli widzom
wielu wzruszeń.

Szkoła Podstawowa w Nasutowie

W dniach 5.11 – 9.11. 2018 r. w Szkole Podstawowej w Nasutowie został zorganizowany Biało-Czerwony Tydzień, który był
zwieńczeniem całorocznych działań podejmowanych przez
szkołę, uświetniających 100-lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Przez cały tydzień szkołę i każdą klasę ozdabiały biało-czerwone
dekoracje, wystawki przygotowane przez uczniów, wyeksponowane na korytarzach prace plastyczne o tematyce patriotycznej,
patriotyczna wystawka książek w bibliotece. Uczniowie i nauczyciele przychodzili codziennie ubrani na biało-czerwono. Dzieci
z klas młodszych uczyły się Katechizmu Dziecka Polskiego, ćwiczyły
śpiewanie wszystkich zwrotek hymnu narodowego i innych pieśni
patriotycznych oraz szkoliły swoje umiejętności podczas warsztatów
robienia kotylionów. Klasy starsze brały udział w Szkolnym Konkursie Recytatorskim o tematyce patriotycznej, na zajęciach z informatyki tworzyły godło narodowe w programach graficznych. W środę,
na zajęciach z wychowawcą każda klasa przygotowała śniadanie
w białych i czerwonych barwach. Na śniadanie zaproszeni zostali
rodzice i dziadkowie uczniów, kilka osób skorzystało z tego zaproszenia. Wszystkie klasy ćwiczyły pieśni patriotyczne, a w czwartek
zaprezentowały je podczas Przeglądu Pieśni Patriotycznych w sali
gimnastycznej. Również w czwartek delegacja z klasy VIII wraz
z opiekunem wyjechała na Konkurs Poezji Patriotycznej do Niemiec.
Najbardziej uroczystym dniem „świętowania” był piątek – odbył się
konkurs „Co wiemy o niepodległej Polsce?” (drużyna nauczycieli
kontra drużyna uczniów) wzbudzając duże emocje, następnie wszyscy odśpiewali 4 zwrotki hymnu narodowego. Po hymnie nastąpiło
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uroczyste zakopanie kapsuły czasu, w której znalazło się 200 zdjęć
na pendrive, dokumentujących Biało- Czerwony Tydzień, listy, rysunki uczniów, biało-czerwony kotylion. Następnie odbył się uroczysty pochód z flagami wzdłuż Alei Lipowej. Na zakończenie wszyscy
odśpiewali „Sto lat” dla niepodległej częstując się biało-czerwonym
tortem. Było miło, patriotycznie, wesoło i biało- czerwono.
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Szkoła Podstawowa w Niemcach
100 lat niepodległości – to czas aby pokazać małym i dużym jak
piękna jest nasza Ojczyzna.
Uczynili to uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej im. Marty
z Budnych Łosiowej wraz z wychowawczyniami p. Elżbietą Bartosik
i p. Grażyną Michalską , którzy wierszem i pieśnią patriotyczną pokazali dzieje naszej Ojczyzny i jej walkę o niepodległość i wolność, ale też
jej umiłowanie i piękno dnia dzisiejszego podczas akademii dla klas
I-IV. Uroczysty dzień podkreślili piękną postawą i strojem ozdobionym narodowymi kokardami. Akademię zakończyło podsumowanie
inicjatyw podejmowanych przez klasy – „100 książek na 100 –lecie
niepodległej” (p. G. Michalska) i „100 najpiękniejszych słów” (p. B.
Malinowska). Według uczniów, rodziców i nauczycieli najpiękniejsze
słowa to: miłość, kocham, ojczyzna. Uroczyste spotkanie zakończyło
odśpiewanie hymnu państwowego przez całą społeczność szkoły.
Następnie uczniowie klas V i VIII zaprezentowali widowisko słowno muzyczne o treści niepodległościowej przygotowane pod kierunkiem
p. Marioli Sidor oraz p. Ilony Kichtiak. Doskonałym uzupełnieniem
pięknych recytacji były pieśni patriotyczne wykonane przez szkolny
chór, którym dyrygowała p. Olga Skrzypczak – Kowalczyk. Dekorację
na tak wspaniałą uroczystość zaprojektowała p. Joanna Piekarczyk.

Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej
100. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę to wspaniała okazja do wielkiego świętowania i manifestowania patriotyzmu. Pomysłów na to Polakom nie brakowało.
W Szkole Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej świętowano na poważnie i na wesoło. Każdy mógł wybrać coś dla siebie. W pierwszej
odsłonie święta członkowie Szkolnego Koła Recytatorsko – Teatralnego przygotowali Wieczór Poezji Patriotycznej dla społeczności szkolnej oraz lokalnej. Dwukrotnie, 17.10. oraz 15.11.2018 r., zaproszeni
goście mogli spędzić popołudnie z poezją w nastrojowym świetle
świec. Nie obyło się bez wzruszeń, a nawet kilku łez. A na zakończenie spotkania wszyscy zjednoczyli się we wspólnym śpiewaniu
pieśni patriotycznych, co bardzo spodobało się dorosłym i młodzieży.
Dużo emocji zupełnie innego rodzaju zapewnił uczniom Konkurs Patriotyczny „Kocham Cię, Polsko”, który odbył się w szkole w dniu 9 listopada 2018 r. Drużyny klasowe zdobywały punkty z wielu dziedzin
związanych z naszym krajem, wykonywały laurki z życzeniami dla
Polski oraz tworzyły wiersze patriotyczne. Wszędzie pełno było gwaru i hałasu, bo stanowiska z zadaniami rozmieszczone były w różnych
miejscach. W strojach uczniów i nauczycieli dominowały barwy narodowe tworzące wyjątkowy nastrój, a o godzinie 11.11. razem z całą
Polską, biliśmy rekord w jednoczesnym śpiewaniu hymnu.
10
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ZSP DLA NIEPODLEGŁEJ
Młodzież i nauczyciele ZSP w Niemcach oddali hołd Niepodległej,
o której wolność walczyły całe pokolenia Polaków. To im od 100
lat zawdzięczamy wolność, poczucie dumy narodowej, możliwość pielęgnowania polskich tradycji, honorowania bohaterów.
Dziś ojczyzna oczekuje od nas tego co najważniejsze – pamięci
o jej wielkich synach i miłości do ziemi ojczystej.
Uroczystość dała możliwość wejrzenia nas- współczesnych
w zwierciadło trudnej drogi do odzyskania niepodległości, ale
i w trudy jej utrzymania, kroczenia do demokracji i prawdziwej
wolności. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: pan Paweł
Pikula Starosta Lubelski, pani Beata Janiszewska – Brudzisz Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych, pani Elżbieta
Topyła, Dyrektor Gminnego Publicznego Przedszkola w Niemcach,
Rodzice, przedszkolaki pod opieką pani Alicji Witkowskiej i cała
społeczność szkolna.
Autorski projekt, który dostarczył wielu wzruszeń, został stworzony z wierszy, piosenek, akcentów tanecznych, łączących pokolenia
i będących podróżą po dramatycznej historii narodu. Wspaniale
pokazał to tradycyjny polonez połączony z jego nowoczesną hiphopową wersją, odtańczony przez uczniów ZSP. Zaś najmłodsze
pokolenie przedszkolaków zaprezentowało symboliczny układ
z flagami, obrazujący odzyskanie niepodległości w rytm piosenki L.
Cohena Alleluja.„Sen Polaków o Victorii” wyrażały wymowne słowa
wierszy, piosenek nawet samodzielnie stworzonych przez naszych
uczniów. Gdy brzmiał „Sen o Victorii”, „Mury” J. Kaczmarskiego, czy
słowa poezji patriotycznej, w wykonaniu naszej młodzieży, widać
było wzruszenie na twarzach słuchaczy. Trudno wymienić wszystkie
poruszające momenty tego patriotycznego projektu „ZSP dla Niepodległej”. Posadzenie Dębu Niepodległości , które również było elementem uroczystości, stało się symbolem pamięci o historii narodu,
który „ Jest, jak wielkie stare drzewo … przed którym otworzyły się
ramiona polskiej ziemi i wolności”. Nie zapomnijmy tego szanować
i pielęgnować!

KGW w Woli Niemieckiej – Koło Gospodyń 2018!
Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Niemieckiej zwyciężyło w Plebiscycie Dziennika Wschodniego Koło Gospodyń 2018! To duży sukces i duże wyróżnienienie oraz dowód na to, że działalność koła
znajduje duże uznanie w oczach naszych mieszkańców.
W głosowaniu SMS-owym Panie otrzymały 1317 głosów!
Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Niemieckiej powstało w1960
roku i od początku przewodniczącą koła jest pani Teodozja Piekarz.
W obecnej chwili obowiązki przewodniczącej pełni pani Lucyna Domownik. Koło liczy obecnie 18 kobiet w wieku od 35 do 80 lat.
Panie skupione w kole aktywnie działają na rzecz swojej wsi i całej
gminy Niemce. Członkinie Koła rokrocznie biorą udział w dożynkach
gminnych z własnoręcznie uwitym wieńcem, biorą udział w konkursach kulinarnych i spotkaniach okolicznościowych. Ich ostatni sukces
to nagroda w konkursie kulinarnym na Dożynkach Rybackich organizowanych przez„Dwór Anna” w Jakubowicach Konińskich.
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Bajka dla młodszego kolegi
Gminna Biblioteka Publiczna realizuje projekt
“Bajka dla młodszego kolegi”, który jest edukacyjnym zadaniem skierowanym do młodzieży
z terenu Gminy Niemce.
Jego celem jest stworzenie utworów literackich
oraz piosenek opartych na legendach, historii
oraz tradycjach gminy lub nawiązujących swoją
treścią do historii biblioteki z uwagi na obchodzone w tym roku 70 lecie jej istnienia.
Rezultatem działań będzie publikacja w postaci książki oraz nagranych piosenek zaprezentowanych podczas spotkania podsumowującego
zadanie.
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.

Główne nagrody w ogólnopolskim konkursie
dla pracowni plastycznej GOK
Z ogromną radością dzielimy się z naszymi Czytelnikami informacjami o kolejnych sukcesach naszych młodych artystów,
z pracowni plastycznej GOK, prowadzonej przez panią mgr sztuki
Iwonę Dudę.
W X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ WSPÓLNIE
MÓWIMY NIE PRZEMOCY” - „ POD WSPÓLNYM NIEBEM” zorganizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Lublinie oraz Szkołę Podstawową Nr 29 im. A. Mickiewicza w Lublinie
i Doradcę metodycznego plastyki i wiedzy o kulturze Wydziału
Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Konkurs odbył się
pod patronatem honorowym Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy
Misiuk i Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego. Laureatami konkursu zostali: Michalina Deleżuch, Hanna Taczalska, Maja Woźniak, Julian Piskorski, a Zofia Barańska
i Antoni Chęć otrzymali wyróżnienia. Uroczystość rozdania
nagród odbyła się 7 grudnia w Szkole Podstawowej nr 29 im. A.
Mickiewicza w Lublinie.
WIELKIE GRATULACJE DLA NASZYCH MAŁYCH ARTYSTÓW
I ICH ARTYSTYCZNEJ PRZEWODNICZKI - PANI IWONY DUDY!
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Rok się kończy ale nie sukcesy naszej
pracowni plastycznej
Pragniemy podzielić się z naszymi Cztelnikami nowymi osiągnięciami pracowni plastycznej GOK.
Udało nam się zdobyć tytuł laureata i honorowe wyróżnienie
w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym“Magiczne Okienko-Zwierzęta całego świata”. Laureatką została Emilia Smolińska a honorowe wyróżnienie otrzymała Wiktoria Sykut.
Tegoroczny XVI MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY
„TĘCZOWY KALENDARZ” (na który wpłynęło 2.360 prac !!!!! z różnych krajów) również zakończył się wielkim sukcesem naszej małej
pracowni. Powstało wiele prac, które przeszły pierwszy etap eliminacji i można je obejrzeć na fb i stronie GOK-u.
Największym sukcesem okazała się praca Oliwki Dzirby, która
została wyróżniona i będzie brała udział w wystawie pokonkursowej!!! To dla nas wielka radość, że możemy pomagać w rozwoju
talentów plastycznych naszych uczestników! Nieustanne gratulacje
dla naszych młodych artystek oraz autorki tych niezwykłych sukcesów - instruktor plastyki GOK - pani Iwony Dudy!
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II Turniej Mikołajkowy
Nasutów Junior CUP 2018 za nami

II edycja turnieju mikołajkowego w którym rywalizują najmłodsi
zawodnicy z naszego regionu za nami. Na starcie pojawiło się 12
drużyn podzielonych na dwie kategorie wiekowe. Łącznie w zawodach wzięło udział ok 120 zawodników, a najmłodsi dopiero
co skończyli 6 lat.
Trybuna widowiskowa hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach zapełniła się szczelnie zarówno rodzicami zawodników, sympatykami piłki nożnej jak również przedstawicielami
Gminy Niemce. Na miejscu pojawił się również Prezes Lubelskiego
Związku Piłki Nożnej, który ufundował drobne upominki dla najlepszych zawodników Turnieju jak również zapewnił sędziów, którzy
poprowadzili zawody. Zawodnicy w oczekiwaniu na swoje mecze
uczestniczyli w grach i zabawach zorganizowanych przez Fundację
Aktywizacji i Rozwoju Społecznego dzięki której wszyscy zawodnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki dla najbardziej wyróżniających się graczy. Świetna zabawa połączona ze sportową rywalizacją sprawiła wiele radości zarówno zawodnikom jak również
kibicom i organizatorom turnieju. W tym roku królami zimy okazały
się zespoły UKS Sławin Lublin oraz Orlika Lubartów. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

IV Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej
„You Can Sing”
27 listopada w Szkole Podstawowej im. Twórców Ludowych
Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej odbył się IV Gminny
Konkurs Piosenki Angielskiej „You Can Sing”. Konkurs został
objęty Honorowym Patronatem Wójta Gminy Niemce.
W konkursie wzięli udział uczestnicy z klas IV-VIII ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Głównym sponsorem nagród
był Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś. Dzięki wsparciu Pani Anny
Daszczyk oraz Rady Rodziców wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, a podczas przerwy czekał na nich słodki poczęstunek.
Swoją obecnością zaszczyciła nas Iwona Pulińska - Zastępca Wój-

ta Gminy Niemce, która w imieniu Wójta wręczyła nagrody główne.
W rolę przewodniczącego jury wcieliła się Pani Anna Daszczyk.
Wysoki poziom uczestników konkursu świadczy o tym, że nasza
młodzież lubi śpiewać i chętnie rozwija swoje umiejętności wokalne
oraz językowe. W kategorii solistów bezkonkurencyjna okazała się
uczennica Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich. W kategorii duety serca publiczności oraz jury podbiły uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej
w Niemcach. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, uczestnikom oraz opiekunom i serdecznie zapraszamy na kolejny konkurs.
Organizatorzy
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Trzy starty - trzy rekordy!
Na początku listopada w sali sportowej ZSP nr 5 w Zamościu po
raz kolejny został przeprowadzony Ogólnopolski Turniej o Puchar
Roztocza w podnoszeniu ciężarów, połączony z Memoriałem Tadeusza Skąmskiego.
Zawody zostały przeprowadzone bez uwzględnienia kategorii
wiekowej. Nie wystraszyło to naszych dziewcząt z GULKS Niemce
a wręcz zmobilizowało do większej walki. W kategorii wagowej
do 63 kg Lidka Różyk wywalczyła medal brązowy, ustanawiając
swój nowy rekord życiowy - 132 kg. Jej młodsza koleżanka klubowa, Natalia Wypart, startując w tej samej kategorii wagowej, w
dwuboju uzyskała wynik 105 kg (nowy rekord), co dało jej drugą
klasę sportową i 140,1 pkt. Sinclaira. Swoją życiówkę poprawiła
również Karolina Targońska, która, uzyskując wynik 91 kg, wywalczyła medal brązowy.
Ryszard Sosnowski

I Polsko-Ukraiński Towarzyski Turniej Szachowy
21 listopada 2018 r. odbył się I Polsko-Ukraiński Towarzyski
Turniej Szachowy zorganizowany przez Szkołę Podstawową
w Jakubowicach Konińskich. Udział w nim wzięło 22 zawodników - 11 z gminy Sokolniki na Ukrainie i 11 ze Szkoły Podstawowej w Jakubowicach.
Celem turnieju była popularyzacja szachów wśród dzieci
i młodzieży, propagowanie i umacnianie zdrowych zasad
współzawodnictwa w zakresie edukacji sportowej oraz budzenie wśród dzieci potrzeby systematycznej ”pracy nad sobą”.
Organizatorom zależało na ożywieniu współpracy między środowiskami szkolnymi naszych zaprzyjaźnionych gmin, a także
na tym, by nieformalna edukacja poprzez sport prowadziła do
wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, kształtowania umiejętności logicznego myślenia i budzenia zainteresowania grami strategicznymi.
Zawody były rozegrane w dwóch kategoriach wiekowych: 7
– 9 i 10 – 13 lat. Rozgrywki przeprowadzono systemem szwajcarskim, w którym gracze zmierzyli się ze sobą w siedmiu
rundach. Reprezentanci Ukrainy okazali się lepsi od naszych
i to w ich ręce powędrowały nagrody i puchary ufundowane
przez Wójta Gminy Niemce.
Rywalizacja przebiegała w miłej atmosferze, pierwsze
lody szybko zostały przełamane. Owocem tej jakże udanej
integracji było zaproszenie dzieci ze szkoły w Jakubowicach
do uczestnictwa w szkółce szachowej we Lwowie oraz decyzja o organizacji następnych zawodów szachowych między
szkołami.
Organizatorzy
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GMINNE OBCHODY 100 ROCZNICY
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

