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Ciecierzyn – sklep spożywczy za mostem
Ciecierzyn – SRH
Ciecierzyn – Apteka
Dys – Groszek
Dys – SRH
Elizówka – sklep spożywczy przy placu zabaw
Jakubowice Konińskie – sklep U Baryły
Jakubowice Konińskie-Kolonia Sklep u Edmara„Kuźnia”
Krasienin – SRH, Pawilon
Leonów – sklep spożywczy przy szklarniach
Łagiewniki – sklep spożywczy
Majdan Krasieniński – SRH
Nasutów – Delikatesy ARES
Niemce, ul. Centralna, SRH nr 5
Niemce, Delikatesy Jaskółka
Niemce, ul. Lubelska 188
Niemce, Twoje Delikatesy
Osówka – sklep spożywczy
Rudka Kozłowiecka, Delikatesy ARES
Stoczek – Sklep Spożywczo-Przemysłowy Irena Korcz
oraz u sołtysów, w GOK-u i Urzędzie Gminy

Mieszkańcy mogą już korzystać
z siłowni zewnętrznej w Łagiewnikach
i placu zabaw w Baszkach
Zakończyła się budowa siłowni plenerowej
w Łagiewnikach i placu zabaw w Baszkach.
Nowe miejsca do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu wyposażono w biegacz, orbitrek, rower, huśtawki i karuzelę. Projekty zrealizowano w ramach konkursu dobrosąsiedzkiego
„WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne,
Do tej pory, w obrębie 29 sołectw w gminie
Niemce tylko jedna miejscowość posiadała siłownię
zewnętrzną. Z kolei mieszkańcy Baszek, aby skorzystać z placu zabaw, musieli jeździć z dziećmi w inne
części regionu.
Stworzona dzięki wsparciu PSE przestrzeń do aktywności na świeżym powietrzu jest odpowiedzią

Baszki

na te niedogodności. Szacuje się, że z siłowni i placu
zabaw skorzysta łącznie ok. 1000 osób rocznie.
Partnerami projektów są: sołectwa – Baszki
i Łagiewniki, Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach,
oraz Szkoła Podstawowa w Ciecierzynie. W działania projektowe zaangażowali się też sami mieszkańcy, którzy pomagali przy porządkowaniu terenu
przed rozpoczęciem prac budowlanych.
Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem
było wyłonienie najlepszych projektów związanych
z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją

Baszki
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życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe
wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach na terenie
których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Niemce PSE
realizują projekty inwestycyjne związane z budową
i rozbudową infrastruktury sieciowej i stacyjnej:
linii 400 kV relacji Chełm – Lublin Systemowa,
stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Chełm
i 400/110 kV Lublin Systemowa. Dzięki tym inwestycjom możliwe będzie wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu i zapewnienie
niezawodności dostaw energii w południowo-wschodniej części kraju.
Więcej informacji o działalności organizatora
konkursu dostępnych jest na stronie raport.pse.pl.

Już w połowie grudnia świetlica
w Łagiewnikach przyjmie
pierwszych mieszkańców
W połowie grudnia zakończy się budowa świetlicy w Łagiewnikach. Nowe miejsce stanie się
lokalnym centrum kulturalno-społecznym
i miejscem spotkań kół zainteresowań oraz
warsztatów tematycznych, kultywujących
miejscowe dziedzictwo historyczne. Projekt
jest realizowany dzięki wsparciu Polskich Sieci
Elektroenergetycznych.
Do tej pory mieszkańcy Łagiewnik nie mieli
miejsca, w którym mogliby organizować wspólne
spotkania, sołeckie uroczystości czy warsztaty dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki współpracy

gminy Niemce i PSE lokalna społeczność może
teraz planować aktywności kulturalne i społeczne,
integrujące mieszkańców Łagiewnik i sąsiadujących z nimi sołectw.
– Współpraca z PSE ma dla nas szczególne
znaczenie. Cieszymy się, że spółka jest aktywnym
członkiem naszej społeczności, współtworzy i rozwija miejscową przestrzeń publiczną. Jesteśmy
przekonani, że taka forma wsparcia i obecności
PSE na terenie gminy Niemce wpłynie na poprawę komfortu życia i bezpieczeństwa naszych
mieszkańców, nie tylko poprzez zwiększenie
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Łagiewniki

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE)
są operatorem elektroenergetycznego systemu
przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla
polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności
określony jest w ustawie Prawo energetyczne.
PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej
do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za
bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz

utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz
z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.
PSE jako właściciel ponad 14 695 kilometrów
linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, na terenach realizacji projektów
inwestycyjnych oraz działań eksploatacyjnych
uruchomiły ogólnopolski konkurs dobrosąsiedzki.

pewności zasilania regionu w energię elektryczną,
ale i poprzez zaangażowanie spółki w realizację
lokalnych potrzeb – mówi wójt gminy Niemce
Krzysztof Urbaś.
Szacuje się, że w ciągu roku z nowej świetlicy
będzie mogło skorzystać ok. 400 mieszkańców
gminy Niemce.
PSE zaangażowały się we współpracę z gminą
Niemce w ramach działań dobrosąsiedzkich podejmowanych przez krajowego operatora systemu
przesyłowego.
Działalność społeczna PSE koncentruje się na
wspieraniu projektów rozwijających lokalną infrastrukturę społeczną, m.in. w obszarze oświaty,
ochrony środowiska, pomocy społecznej, promocji
zdrowia czy aktywizacji kulturalno-społecznej.
Projekty te mają poprawiać bezpieczeństwo i jakość życia osób w różnym wieku.

TAKA GMINA – Gazeta Lokalna Gminy Niemce

WYDARZENIA

Dożynki Rybackie
w Dworze Anna
8 grudnia w Dworze Anna w Jakubowicach Konińskich odbyły
się 16. Ogólnopolskie Dożynki Rybackie.
W kategorii Koła Gospodyń Wiejskich i Szkoły nasza gmina miała
liczną reprezentację. Wśród 11 kół, które przystąpiły do konkursu znalazły się gospodynie z Niemiec, Woli Niemieckiej, Kawki, Pólka, Osówki
i Jakubowic Konińskich. W dożynkach wziął również udział Zespół Szkół
Rolniczych w Pszczelej Woli, a także 9 gospodarstw rybackich oraz
7 restauracji z Lublina, Siedlec, Bogucina i Kocka. Ogółem do konkursu
zgłoszono ponad 50 potraw. Ostatecznie nasze panie odniosły duży
sukces. W kategorii koła gospodyń wiejskich i szkoły KGW w Niemcach
zdobyło II miejsce za karpia wędzonego, KGW w Pólku za zupę z leszcza,
a wyróżnienie otrzymało KGW w Kawce.
W jury konkursu znaleźli się m.in. wicemarszałek województwa
lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, przewodniczący Rady Gminy
Niemce Marek Podstawka, wiceprezes Polskiego Karpia Jakub Jarosz
oraz medalista Mistrzostw Świata i Europy w boksie Grzegorz Skrzecz.
Podczas dożynek odbyła się także zbiórka na rzecz wsparcia Fundacji „Żyć z autyzmem” w Lublinie.
(tg.)

Spotkanie Wójta Gminy Niemce
z przedstawicielami lokalnego biznesu
25 października 2019 r. w Europejskim Ośrodku Integracyjnym
w Niemcach z inicjatywy Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia odbyło się spotkanie z byłymi członkami Rady Gospodarczej,
która wraz z zakończeniem poprzedniej kadencji Wójta zakończyła swoją działalność w ubiegłym roku.
Podczas spotkania zaproszeni goście dyskutowali nad kierunkami
współdziałania na rzecz rozwoju gospodarczego oraz kreowania
pozytywnego wizerunku Gminy Niemce jako odpowiedniego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej. Wójt Krzysztof Urbaś
zaproponował także, aby wzorem ubiegłych lat powołać nową Radę
Gospodarczą na okres obecnej kadencji, która będzie stanowiła organ
opiniodawczo-doradczy w obszarze konsultacji zagadnień zwią-
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zanych ze sferą gospodarczą naszej gminy. W odpowiedzi większość
obecnych wypełniła deklarację woli przystąpienia do Rady.
W ramach wpierania lokalnej przedsiębiorczości odbyły się również dwie prezentacje bezpłatnych projektów skierowanych do
przedsiębiorców: „Polska Marka – Masz Pewność” poprowadzoną
przez Sławomira Stańczuka Prezesa Zarządu Polish Business Club
oraz fundatora Fundacji Polska Marka oraz Projekt Google Internetowe Rewolucje poprowadzoną przez doradcę firmy Google Mateusza
Adamiaka.
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Szkoła Podstawowa w Niemcach

Gminne obchody
Dnia Seniora
„DZIEŃ SENIORA” to wyjątkowy symbol pamięci i wdzięczności
kierowany do ludzi, którzy urodzili się, pamiętają urok lat oraz
dekad ubiegłego wieku. To szczególny moment, który pozwala
docenić i podkreślić potencjał doświadczenia, wartości i wiedzy,
z których mogą czerpać młodsze pokolenia. Ich umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego oraz poczucie humoru i umiejętność zabawy, mogą być wzorem i przykładem dla młodszych
Mieszkańców – jak cieszyć się życiem.
Październik stał się w naszej gminie miesiącem spotkań z seniorami. W tym roku chcąc ułatwić dotarcie wszystkim zainteresowanym
na uroczystości, obchody zostały zorganizowane w trzech szkołach:
• 4 października 2019 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie,
• 5 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Krasieninie,
• 6 października w Szkole Podstawowej w Niemcach.
Wśród osób, które przyjęły zaproszenie na Gminny Dzień Seniora
byli: p. Krzysztof Urbaś Wójt Gminy Niemce, p. Henryk Smolarz z-ca
Wójta Gminy Niemce, p. Marek Podstawka Przewodniczący Rady

Gminy Niemce, p. Beata Zgierska v-ce Przewodnicząca Rady Gminy
Niemce, dyrektorzy szkół z Ciecierzyna, Krasienina i Niemiec oraz
prawie 700 osób – seniorów, z terenu gminy. Otwarcia Gminnych
Dni Seniora dokonał Wójt Krzysztof Urbaś wyrażając radość z tak
licznego przybycia na uroczystość, składając zebranym najlepsze
życzenia oraz wyrazy uznania. Z-ca Wójta Henryk Smolarz podkreślił
ważną rolę osób starszych w życiu społecznym i konieczność organizowania takich spotkań.
Seniorzy, którzy wzięli udział w spotkaniach uzyskali informacje
m.in. o Karcie Dużej Rodziny, Ogólnopolskiej Karcie Seniora oraz
działaniach skierowanych do osób po 60-tym roku życia w ramach
projektu Klub Seniora w gminie Niemce, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach w partnerstwie z Fundacją
Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lublinie.
Gminne obchody Dnia Seniora niewątpliwie umiliły występy
dzieci ze szkół, które przygotowały miłą muzyczną niespodziankę, za
co im serdecznie dziękuję. Specjalnie dla seniorów z Gminy Niemce
wystąpiły także zespoły ludowe „Dysowiacy” i „Ciecierzyn „. Oprócz

występów oraz wspólnego śpiewania, uczestnicy święta mogli się
posilić ciepłym poczęstunkiem. Nie zabrakło również przepysznych
słodkości.
Obchody Dnia Seniora co roku przyciągają coraz większą ilość
osób. Świadczy to o wadze tego święta, pokazuje jak ważną grupą
społeczną są ludzie starsi i jak wielką wartość wynikającą z mądrości
oraz doświadczeń życiowych wnoszą w gminną rzeczywistość. Takie
inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się
rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.
Serdecznie dziękuję przede wszystkim gościom za przybycie. Ponadto podziękowania kieruję do pracowników OPS-u, dyrekcji szkół,
dzieci i młodzieży ze szkół w Ciecierzynie, Krasieninie i Niemiec, artystów z orkiestry dętej z Niemiec, zespołów Dysowiacy i Ciecierzyn
i wszystkich tych, bez których ten dzień nie mógłby się odbyć.
Mam nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w sercach i pamięci naszych Seniorów. Już dziś zapraszam wszystkich za rok!!!
Barbara Ściseł
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach

Szkoła podstawowa w Krasieninie

Zespół Placówek Oświatowych w Cicierzynie
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VI Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej
„A to Polska właśnie...”
8 listopada w Szkole Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach odbył się VI Gminny Konkurs Recytatorski
Poezji Patriotycznej pod hasłem „A to Polska właśnie…”. Swoje
talenty recytatorskie prezentowali uczniowie klas VII i VIII szkół
podstawowych z Gminy Niemce. W konkursie wzięło udział 24
uczniów z Dysa, Jakubowic Konińskich, Krasienina, Nasutowa,
Rudki Kozłowieckiej i Niemiec.
Młodzi recytatorzy uczcili kolejną rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości, przypomnieli ważne wydarzenia z dziejów
ojczyzny oraz ukazali piękno języka narodowego. Organizatorem
zmagań konkursowych była szkoła podstawowa w Niemcach
we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Niemcach oraz

Stowarzyszeniem Chór Męski „Bas Canto”. Honorowy patronat
nad konkursem objął Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś. Słodki
poczęstunek ufundowała Rada Rodziców szkoły podstawowej
w Niemcach.
Recytacjom przysłuchiwali się goście: Zastępca Wójta Gminy
Niemce Henryk Smolarz, przedstawiciel Rady Rodziców Ewa Adam-

ska, nauczyciele – opiekunowie oraz Dyrekcja szkoły w Niemcach.
Trudne zadanie ocenienia recytacji powierzono jury w składzie:
Zbigniew Bernat – wieloletni nauczyciel języka polskiego, Renata
Antoszek – dyrektor GBP w Niemcach i Stanisław Zgierski – przedstawiciel Stowarzyszenia Chór Męski „Bas Canto”, wieloletni nauczyciel języka polskiego.
Jurorzy przyznali następujące nagrody i wyróżnienia :
I miejsce – Ewelina Adamska (Niemce), Zuzanna Domin (Krasienin)
II miejsce – Michał Kubiak (Krasienin), Maciej Smoliński (Nasutów)
III miejsce – W
 iktoria Hamera (Niemce),
Martyna Drozd (Rudka Kozłowiecka)
Wyróżnienia – A leksandra Urban (Jakubowice Konińskie),
Joanna Muciek (Jakubowice Konińskie)
Wszyscy recytatorzy otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody
książkowe ufundowane przez Wójta Gminy Niemce. Laureaci wystąpili 11 listopada podczas koncertu Chóru Męskiego „Bas Canto”.
Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i dziękujemy za dostarczone wrażenia artystyczne oraz refleksję nad tym, co
kryje w sobie „zwykłe, proste słowo - Ojczyzna”.
W imieniu organizatorów Anna Zgierska

Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej
w Niemcach
Już po raz czwarty, uczniowie szkoły w Niemcach wzięli udział
w ogólnopolskiej akcji, promującej czytelnictwo i literaturę polską. Lokalna odsłona Narodowego Czytania odbyła się dnia 20 XI
2019 w Szkole Podstawowej w Niemcach.
Współorganizatorem imprezy była Gminna Biblioteka Publiczna
w Niemcach. Czytelniczemu spotkaniu patronowali Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach – Jerzy
Wójcik i Dyrektor GBP - Renata Antoszek.
Przez 8 edycji Narodowego Czytania przypomnieliśmy sobie:
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, komedie Aleksandra Fredry,
„Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” H. Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego” i „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.
Do tegorocznego Narodowego Czytania organizatorzy akcji wybrali nowele pozytywistyczne. Szóstoklasiści ze szkoły w Niemcach
zaprosili do wsłuchania się i przeniesienia się do XIX- wiecznej
Warszawy, gdzie toczy się akcja utworu Bolesława Prusa „Katarynka”, a ósmoklasiści przedstawili „Dobrą panią” Elizy Orzeszkowej.
Ponadto członkowie koła dziennikarskiego przeprowadzili konkurs
czytelniczy z nagrodami, ufundowanymi przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Niemcach.
Uczniów, do ósmej odsłony Narodowego Czytania, przygotowały
nauczycielki języka polskiego ze Szkoły Podstawowej w Niemcach:
Anna Zgierska, Mariola Sidor i Agnieszka Boguta.
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Gminne Święto Edukacji 2019
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16 października w gościnnych progach Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie odbyła się uroczystość – „Gminne Święto Edukacji 2019”, na którym honorowymi gośćmi byli emerytowani oraz
nagrodzeni i odznaczeni orderami, odznaczeniami państwowymi
w 2019 r. nauczyciele.
Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Niemce – Krzysztof
Urbaś, który wraz z przewodniczącym Rady Gminy Niemce – Markiem Podstawką wręczył„ Nagrody Wójta Gminy Niemce” oraz złożył
gratulacje i podziękowania. Wśród zaproszonych gości byli także dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i przedszkoli, Radni Gminy Niemce:
p. Marek Gruda – Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, p. Ewa
Saba, p. Wiesław Zienkiewicz, a także Jadwiga Łucka-Drozd – Prezes
Zarządu Oddziału ZNP w Niemcach, p. Emilia Białek–Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania Gminy Niemce, p. Anna Studzińska – Dyrektor GOASz w Niemcach oraz Członkowie Rady Rodziców przy ZPO
w Dysie na czele z Przewodniczącą p. Katarzyną Pańczuk-Drozd.
Pierwsze słowa podziękowania zostały skierowane do Nauczycieli,
którzy po wieloletniej służbie w oświacie przeszli w bieżącym roku
na zasłużoną emeryturę. W Uznaniu ich zasługi Wójt Gminy Niemce
poza podziękowaniami i bukietem kwiatów nagrodził ich także Nagrodą specjalną Wójta Gminy Niemce.
Szeregi emerytów w bieżącym roku zasilili:
Barbara Gnysińska – Nauczycielka ZPO w Ciecierzynie
Grażyna Oszwa – Nauczycielka ZPO w Ciecierzynie
Ewa Godlewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasutowie
Barbara Fifowska – Nauczycielka ZPO w Dysie
Elżbieta Lisiak – Nauczycielka ZPO w Dysie
Józefa Iwonicz – Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Krasieninie
Podczas uroczystości 12 nauczycieli otrzymało Nagrodę Wójta
Gminy Niemce za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno
– wychowawczej oraz za działalność na rzecz rozwoju placówki
oświatowej, w tym Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasieninie p.
Anna Czernicka – Szpakowska, która otrzymała Nagrodę specjalną
Wójta Gminy Niemce m.in. za wyróżniającą działalność na rzecz rozwoju placówki oświatowej, w tym promocję, realizację projektów
edukacyjnych i wychowawczych oraz za szczególne zaangażowanie
przy gruntownym remoncie budynku szkolnego we współpracy ze
środowiskiem szkolnym i lokalnym.
Lista wyróżnionych Nagrodą Wójta Gminy Niemce:
Urszula Zielonka – Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
w Ciecierzynie
Monika Prus – Nauczycielka Szkoły Podstawowej
w Rudce Kozłowieckiej
Edyta Opolska – p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Jakubowicach Konińskich
Krzysztof Kłos – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Jakubowicach
Konińskich
Ewa Dobosz – Nauczycielka Przedszkola Publicznego w Niemcach
Jerzy Wójcik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemcach
Barbara Józefacka – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
w Niemcach
Ewa Korzeniowska – Nauczycielka Szkoły Podstawowej
w Niemcach
Jolanta Nowak-Urbaś – Nauczycielka Szkoły Podstawowej
w Niemcach
Bożena Malinowska – Nauczycielka Szkoły Podstawowej
w Niemcach
Jolanta Sołtys – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie.
Gratulacje odebrały także: Agnieszka Boguta – Nauczycielka
Szkoły Podstawowej w Niemcach, która w bieżącym roku otrzy-

TAKA GMINA – Gazeta Lokalna Gminy Niemce

EDUKACJA
mała Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz
p. Grażyna Michalska także Nauczycielka Szkoły Podstawowej
w Niemcach odznaczona przez Ministra Edukacji Złotym Medal
za Długoletnią Służbę, nadawanym po 30 latach pracy zawodowej
za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
Podczas uroczystości gratulacje zostały także skierowane do
nauczycieli nagrodzonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Odznaczenie nadawane jest nauczycielom przez Ministra Edukacji
Narodowej w uznaniu szczególnych zasług dla oświaty i wychowania. Do licznego już grona pedagogów z terenu Gminy Niemce
posiadających w/w odznaczenie dołączyli w tym roku następujący
pracownicy oświaty:
Katarzyna Wieczorek – Nauczycielka ZPO w Ciecierzynie
Joanna Piekarczyk – Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Niemcach
Mirosław Choina – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Niemcach
Barbara Józefacka – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Niemcach
Emilia Białek – Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Niemcach
oraz Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Gminy Niemce
Agnieszka Boguta – Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Niemcach
Renata Staszek – Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Niemcach
Jadwiga Łucka – Drozd – Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Niemcach
Po części oficjalnej pan Wójt Krzysztof Urbaś skierował do wszystkich zgromadzonych pedagogów słowa uznania podkreślając nieocenioną wartość zawodu nauczyciela dla kolejnych pokoleń. Ciepłe
słowa zostały skierowane także do p. Wójta oraz przedstawicieli
Rady Gminy Niemce przez przedstawicieli Nauczycieli jak i Rodziców. Dalszej części spotkania towarzyszyły wzajemne gratulacje
i rozmowy przy kulinarnym poczęstunku przygotowanym przez
pracowników szkoły, za co serdecznie dziękujemy.
W tym szczególnym dniu nie zabrakło również dzieci i młodzieży
z ZPO w Dysie, którzy obdarowali wszystkich przybyłych pamiątkowymi prezentami przygotowanymi specjalnie na tę okazję, a w części artystycznej zaprezentowali z dużą dawką humoru i profesjonalizmu program słowno – muzyczny. Uczniowie zostali przygotowani
przez nauczycieli pod kierunkiem p. Agnieszki Kuli. Uroczystość
odbywała się w przepięknej scenerii, którą specjalnie na tę okazję
wykonała p. Iwona Domownik.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym
jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
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Święto Szkoły Podstawowej w Niemcach
W pierwszą rocznicę wręczenia Szkole Podstawowej im. Marty
z Budnych Łosiowej w Niemcach sztandaru, odbyła się w tej
placówce ważna uroczystość. Dnia 10 października 2019 roku
sztandar został odznaczony Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego.
Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele w Niemcach, po
czym nastąpił przemarsz do budynku szkoły, gdzie odbyła się dalsza
część obchodów rocznicowych. Pocztom sztandarowym, zaproszonym Gościom i społeczności szkolnej towarzyszyła orkiestra dęta
Brass Band Gminy Niemce.
Na uroczyste obchody przybyły delegacje zaprzyjaźnionych szkół
z terenu naszej gminy oraz ich Poczty Sztandarowe. Jako pierwszy
głos zabrał Dyrektor Szkoły Jerzy Wójcik, który przywitał zebranych.
Wśród zaproszonych Gości znaleźli się duchowni, przedstawiciele
Władz Samorządowych Gminy Niemce, z Wójtem Gminy Krzysztofem
Urbasiem na czele; przedstawiciele Władz Samorządowych Powiatu
Lubelskiego, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i instytucji, emerytowani dyrektorzy i inni pracownicy szkoły w Niemcach, przedstawiciele
związków zawodowych, kombatanci, mieszkańcy gminy, obecni pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie oraz sponsorzy.

Następnym punktem spotkania było
odznaczenie szkolnego sztandaru Złotym
Krzyżem nadanym przez Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Aktu dekoracji dokonał pułkownik
Adam Lipert z Zarządu Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego, w asyście majora Mirosława Błażejczyka.
Zaszczytu odznaczenia Krzyżem Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego dostąpiły jeszcze zasłużone osoby z grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej
w Niemcach. Byli to:
• Jerzy Wójcik, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych
Łosiowej w Niemcach
• B arbara Józefacka, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Niemcach
• Beata Gajuś, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Niemcach
oraz nauczyciele:
• Danuta Dziedzic
• Krzysztof Kotyra
• Mirosław Choina

Dopełnieniem części oficjalnej była krótka prezentacja multimedialna„Minął już rok”, pokazująca wydarzenia związane z nadaniem
szkole imienia i sztandaru.
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, przygotowana
przez nauczycieli i uczniów szkoły oraz Brass Band Orkiestrę Gminy
Niemce. Zebrani obejrzeli również występ taneczny zespołu „OSA”.
Uroczystość zakończył Dyrektor Szkoły Jerzy Wójcik, dziękując
wszystkim zebranym za udział w szkolnej uroczystości.

Razem pół wieku – Złote Gody w naszej gminie
5 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach odbył się Jubileusz Złotych Godów,
zorganizowany dla par z terenu Gminy Niemce, które w tym roku
obchodziły pięćdziesiątą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
To wyjątkowe święto rozpoczęła msza święta w intencji Jubilatów, odprawiona przez wikariusza parafii p.w. św. Ignacego Loyoli
w Niemcach ks. Pawła Serewę, który tradycyjnie pod koniec nabożeństwa wręczył małżonkom pamiątkowe dyplomy.
Dalsza część uroczystości odbyła się w gościnnych progach Szkoły
Podstawowej w Niemcach.
Na początku, po krótkim wystąpieniu, Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś w towarzystwie zastępcy Henryka Smolarza, Przewodniczącego Rady Gminy Niemce Marka Podstawki oraz Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego Doroty Gajo, odznaczył dostojnych Jubi-
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latów medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanymi
z tej okazji przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Część oficjalną zakończyła okolicznościowa lampka szampana z nieodłącznym
„Sto lat” dla szacownych małżonków.
Po toaście przyszedł czas na program artystyczny, przygotowany
przez młodzież z tutejszej szkoły i Gminną Orkiestrę Dętą „Brass Band”.
Niecodzienny charakter tej rocznicy podkreślił także wspaniały tort,
którego nikomu spośród obecnych na tym Jubileuszu nie zabrakło.
Gminną uroczystość Złotych Godów zakończył koncert Zespołu
Ludowego „Dysowiacy”. Energiczne piosenki w wykonaniu zespołu
poderwały do tańca wszystkich zgromadzonych na sali.
Dostojnym Jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wiele lat w zdrowiu i wzajemnej miłości.
Fotoreportaż str. 16
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Uroczyste otwarcie
Świetlicy Wiejskiej w Kawce
6 października 2019 r. na długo zapadnie w pamięci mieszkańców Kawki. Długo wyczekiwana, nowoczesna Świetlica Wiejska
oficjalnie została przekazana do użytku.
W tym wyjątkowym momencie w historii tej urokliwej miejscowości, pod nowym obiektem zebrało się grono szacownych osób.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz gminnych, kościelnych, Radni Powiatu Lubelskiego, Radni Gminy Niemce, dyrek-

tor szkoły w Krasieninie, druhny i druhowie OSP Kawka oraz przede
wszystkim mieszkańcy tej miejscowości.
Oficjalnego otwarcia świetlicy, poprzez symboliczne przecięcie
wstęgi, dokonali:
Ksiądz Dariusz Nowomiejski – proboszcz parafii w Krasieninie
Krzysztof Urbaś – Wójt Gminy Niemce
Henryk Smolarz – Zastępca Wójta Gminy Niemce
Marek Podstawka – Przewodniczący Rady Gminy Niemce
Aneta Stefaniak – Radna Gminy Niemce
Dariusz Paradziński – Komendant Gminny Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Jerzy Woźniak – Sołtys miejscowości Kawka
Karolina Budoran – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Kawce
Tomasz Kuzioła – Prezes OSP Kawka
Nowoczesny budynek powstał w niespełna rok, w miejscu gdzie
jeszcze jesienią ubiegłego roku stała malutka remiza strażacka tutejszej jednostki OSP. Koszt tej gminnej inwestycji, współfinansowanej
w 63,63% ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 to ponad 1 milion 100 tysięcy złotych.
Cel wybudowania świetlicy jakim było zwiększenie integracji społeczno-kulturalnej mieszkańców Kawki został osiągnięty w 100%
już podczas imprezy inauguracyjnej, czego dowodem może być

wspólna praca druhen i druhów z OSP, pań z KGW jak również
mieszkańców przy organizacji tego wydarzenia. Po poświęceniu
obiektu przez proboszcza tutejszej parafii wszyscy zgromadzeni
zwiedzili pachnące nowością pomieszczenia świetlicy po czym zasiedli do stołów na poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń
Wiejskich. Oprócz wspaniałego posiłku organizatorzy zapewnili
także inne atrakcje, od animacji dla najmłodszych po potańcówkę
z DJ-em dla dorosłych. Nie zabrakło także wspaniałego tortu, którego pierwszy kawałek ukroili wspólnie radna Aneta Stefaniak z sołtysem Jerzym Woźniakiem.

SPORT

III Turniej Mikołajkowy w Nasutowie

W weekend 7-8 grudnia odbyła się trzecia edycja turnieju mikołajkowego Nasutów Junior Cup 2019. Łącznie w zmaganiach
wzięło udział ok 240 młodych zawodników z 24 drużyn. Balkon
w Szkole Podstawowej im. Marty z Budnych Łososiowej został
wypełniony po brzegi kibicami.
Zawody odbyły się w czterech kategoriach wiekowych: rocznik
2007, rocznik 2008 w sobotę oraz 2009 i rocznik 2011 w niedzielę.
Spotkania we wszystkich kategoriach stały na wysokim poziomie,
a zawodnicy w trakcie przerw między meczami uczestniczyli w
zabawach zorganizowanych przez wolontariuszy z Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Społecznego. Z kolei kibice mogli raczyć się
pysznymi wypiekami przygotowanymi przez rodziców zawodników
KS Nasutów. Chcieliśmy podziękować wszystkim partnerom oraz
sponsorom naszego Turnieju, a w szczególności Włodarzom Gminy
Niemce, Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Społecznego, Dyrekcji Szko-

Nr 05/139/2019

ły Podstawowej im. Marty z Budnych Łososiowej w Niemcach oraz
właścicielowi Pizzerii„Grana Padana” i„Viva La Pizza”, a także naszym
Rodzicom za aktywne wsparcie zawodów.
W tym roku Królami Zimy zostali:
rocznik 2007 – Mosir Lubartów, który w finale pokonał drużynę
Zawiszy Garbów 2:1 (bramka dla Mosiru w ostatniej sekundzie)
rocznik 2008 – Mosir Lubartów, który w finale pokonał Piotrcovię
Piotrków 2:0 rocznik
2009 – Lublinianka Lublin, która w finale pokonała po rzutach karnych ISL Lubliniankę Ciecierzyn rocznik
2011 – KS Nasutów, który w finale pokonał Garbarnie Kurów 3:0
Zwycięstwo naszej najmłodszym drużyny było pierwszą wygraną
od początku istnienia Turnieju Mikołajkowego. Pozostałe nasze drużyny również dzielnie walczyły o jak najlepsze miejsca. Ostatecznie
drużyny z rocznika 2007 i 2008 zajęły 6 miejsca. Z kolei drużyna z

rocznika 2009 w meczu o 3 miejsce pokonała ekipę UKS Laskovia
Baranów 2:0. Ponadto w roczniku 2009 najlepszym graczem turnieju została wybrana Kaja Machowicz, a w roczniku 2011 najlepszym
strzelcem z 8 bramkami został Szymon Rola.
Serdecznie wszystkim gratulujemy i zapraszamy za rok.
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Tyle hałasu o... ciszę IX edycja Nocnego Czytania
w Krasieninie
Już od dziewięciu lat w Szkole Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie, w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej
„Cała Polska czyta dzieciom” biblioteka szkolna organizuje spotkania czytelnicze nazwane Nocnym czytaniem, dzięki którym szkoła
raz w roku przemienia się w magiczne miejsce pełne wspólnych
zabaw i głośnego czytania. Nie byłoby to możliwe bez pracy Rady
Rodziców oraz zaangażowania grona pedagogicznego.
Nocne Czytanie w tym roku zaczęło się 18 października 2019
r. już od rana, spotkaniem z p. Marcinem Jasińskim z Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Lublinie. Uczniowie klas IV- VIII obejrzeli prezentację i wysłuchali prelekcji na temat szkodliwości hałasu oraz
fal elektromagnetycznych. Dzięki przywiezionym urządzeniom
pomiarowym mogli sprawdzić ile decybeli może osiągnąć głos
dziecka, hałas na przerwie międzylekcyjnej czy dźwięk szkolnego dzwonka. Dodatkowo była możliwość skontrolowania siły
promieniowania emitowanego przez telefon komórkowy. Wyniki
tych eksperymentów dały uczniom do myślenia i być może przełożą się na zmianę niektórych zachowań.
Główną część Nocnego czytania, na którą wielu uczestników
czekało już od ubiegłego roku, organizatorzy rozpoczęli późnym
popołudniem. Sale lekcyjne w mgnieniu oka zamieniły się w wesołe sypialnie pełne kolorowych śpiworów, poduszek i przytulanek. Ze względu na bardzo bogaty program zajęć, już chwilę
potem rozpoczęła się pierwsza atrakcja spotkania, którą była
prezentacja p. Patrycji Sobińskiej na temat „Jak powstają dźwięki”.
Dzieci zachwyciła zabawa prototypem telefonu, granie na szklankach z wodą, rysowanie głosem oraz ważenie hałasu.
Nocne czytanie – głośne czytanie w tym roku przypadło
w udziale mamom, które stanęły na wysokości zadania prezentując obszerne fragmenty literatury popularno - naukowej dotyczącej różnych aspektów hałasu. Zwieńczeniem tej części spotkania
była brawurowa recytacja wiersza Juliana Tuwima pt. „Lokomotywa”. Nagrodą za skupienie podczas czytania była pyszna pizza.
Po kolacji przyszedł czas na kolejne atrakcje. Nauczyciele - organizatorzy spotkania czytelniczego – przygotowali dla uczniów
quiz dźwiękowy, który zaangażował do rywalizacji całe zespoły
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klasowe. Uczniowie wykazali się kreatywnością, wiedzą, uważnością i wyobraźnią.
Entuzjazm, jaki wywoła kolejna propozycja – zadziwił samych
organizatorów. Dzieci, mając do dyspozycji szeroką gamę instrumentów perkusyjnych, nazywanych potocznie „przeszkadzajkami”, stworzyły niepowtarzalne kompozycje, które zachwyciły
wszystkich obecnych.
Stałym elementem nocnych spotkań jest praca plastyczna
wykonywana przez uczestników, która pozostaje w szkole jako
pamiątka. Tym razem wykonane zostały znaki ostrzegające przed
hałasem, które zostaną wyeksponowane w korytarzach. Tradycją
stało się tez karaoke i pokaz talentów. Obie konkurencje okazały
się, jak zwykle, spontaniczne i nieprzewidywalne. Udanie się na
wypoczynek nocny poprzedziła sesja relaksacyjna. Uczniowie
opuszczający mury szkoły w sobotni poranek, żegnali się pytając
o kolejne Nocne czytanie. Do zobaczenia za rok !
Katarzyna Bataszew, Beata Preidl, Katarzyna Pietrzak
Serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie tego wyjątkowego spotkania i poświęcenie swojego wolnego czasu.
Katarzyna Bataszew- bibliotekarz

Kolejny sukces
Scholi
z Krasienina
SCHOLA ‚’ Raduj się’’ działająca przy Stowarzyszeniu Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im, Ireny Kosmowskiej w Krasieninie zdobyła I miejsce na XXX Festiwalu Piosenki Religijnej
w Markuszowie, który odbył się 11 listopada. Grupę przygotowała Pani Monika Prus.
GRATULUJEMY!!!
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Spotkanie emerytowanych pracowników oświaty
W środę 16 października 2019 w gościnnych progach Zespołu
Placówek Oświatowych w Ciecierzynie odbyło się XVII Spotkanie
Emerytowanych Pracowników Oświaty Gminy Niemce .W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 emerytów. Organizatorami uroczystości byli: Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Niemcach oraz Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania Gminy Niemce przy wsparciu finansowym Wójta Gminy Niemce Pana Krzysztofa Urbasia
W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Niemce –Pan Krzysztof
Urbaś, Pan Marek Gruda - radny Gminy Niemce i Przewodniczący
Komisji Oświaty i Kultury, Pani Celina Stasiak wiceprezes Okręgu Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Pani Zuzanna Pawlak i
Pan Waldemar Jakubowski z Regionalnej Sekcji Oświaty w Lublinie
Niezależnego Samorządnego Związku ,,Solidarność”, Pani Mariola
Gąsior Przewodnicząca Zarządu Oddziału Lubartowskiej ,,Solidarności”. Wśród zaproszonych gości byli także dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Niemce. Spotkanie prowadziły
Jadwiga Łucka-Drozd– Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Niemcach
i Emilia Białek– Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Gminy Niemce.
Wszyscy przybyli goście zostali obdarowani pamiątkowymi prezentami przygotowanymi specjalnie na tę okazję przez uczniów ZPO
w Ciecierzynie. Spotkanie rozpoczęło się piękną częścią artystyczną
w wykonaniu uczniów szkoły w Ciecierzynie. Występy dzieci spotkały się z uznaniem i oklaskami zaproszonych gości. Uczniowie
zostali przygotowani przez nauczycielki ZPO w Ciecierzynie : Magdalenę Stawecką, Katarzynę Wieczorek, Grażynę Wójtowicz i Beatę
Poździk. Ogromne słowa uznania za wspaniały występ uczniów.
W części oficjalnej Pan Wójt Krzysztof Urbaś skierował do wszystkich zgromadzonych słowa uznania podkreślając nieocenioną wartość zawodu nauczyciela dla wychowania kolejnych pokoleń. Ciepłe
słowa i życzenia zostały skierowane do zgromadzonych także przez
przedstawicieli związków zawodowych p. Celinę Stasiak i Waldemara Jakubowskiego. W dalszej części spotkania odbywały się rozmowy przy kulinarnym poczęstunku sfinansowanym przez Wójta Gminy Niemce i związki zawodowe działające na terenie gminy Niemce.
Spotkanie odbywało się w bardzo sympatycznej, przyjaznej i pełnej
wzruszeń atmosferze Uczestnicy dziękując organizatorom umawiali
się na XVIII spotkanie emerytów za rok

Konkurs „Europejskie Lubelskie” z sukcesami!
10 października 2019 r. w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie odbyła się finałowa gala konkursu plastycznego “Europejskie
Lubelskie” i wręczenie nagród małym artystom, którzy najpiękniej
pokazali, jak fundusze europejskie zmieniają lubelską wieś.
Do konkursu, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Woje-
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wództwa Lubelskiego wpłynęło blisko 500 prac. W gronie wyróżnionych znalazły się dwie uczennice Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie – Zofia Stefaniak – uczennica klasy pierwszej i Alicja
Stefaniak – uczennica klasy piątej szkoły podstawowej.
Wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
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Ślubowanie w ZSP
w Niemcach
„Od dzisiaj oficjalnie jesteście uczniami naszej szkoły” – usłyszeli w piątek 11 października uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Niemcach. Tego dnia
wszyscy pierwszoklasiści w obecności po-

zostałych uczniów i grona pedagogicznego
składali rotę ślubowania, które włączyło ich
do społeczności uczniowskiej. Uroczystość,
zgodnie z tradycją szkoły, przygotowały
klasy drugie.
Druga część spotkania poświęcona była nauczycielom i pracownikom szkoły w związku ze
Świętem Edukacji Narodowej. Poprzez wiersze,
piosenkę i skecz kabaretowy uczniowie wyrazili
swoje podziękowania dla grona pedagogicznego. Każdy nauczyciel i pracownik szkoły otrzymał także sympatyczny upominek.
Marek Och
ZSP Niemce

V Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej
YOU CAN SING
27 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej
im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce
Kozłowieckiej odbyła się V edycja Gminnego
Konkursu Piosenki Angielskiej YOU CAN SING pod
honorowym patronatem Wójta Gminy Niemce
Krzysztofa Urbasia. Konkurs wpisał się w gminny
kalendarz imprez i z roku na rok cieszy się co raz
większym zainteresowaniem.
W tym roku udział w konkursie wzięli reprezentanci wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Niemce. Uczestnicy zaprezentowali
bardzo wysoki poziom wokalny oraz językowy.
Jury w składzie Mariusz Kukuryk – absolwent
akademii muzycznej w Katowicach oraz Justyna
Pałka – absolwentka szkoły muzycznej II stopnia,
jednogłośnie wybrali zwycięzców konkursu, a ze
względu na bardzo wysoki poziom zdecydowali
o przyznaniu dwóch trzecich miejsc w kategorii
soliści oraz dwóch wyróżnień.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: soliści oraz zespoły.
W kategorii soliści zwyciężyli:
I miejsce – Klaudia Barczak ze Szkoły
Podstawowej w Nasutowie
II miejsce – Stanisław Michniewicz
ze Szkoły Podstawowej w Rudce
Kozłowieckiej
III miejsce – Weronika Szymańska
ze Szkoły Podstawowej w Rudce
Kozłowieckiaj, Emilia Domonik
ze Szkoły Podstawowej w Nasutowie
Wyróżnienia:
Adam Klimek ze Szkoły Podstawowej
w Jakubowicach Konińskich
Maja Krokowska ze Szkoły Podstawowej
w Jakubowicach Konińskich
W kategorii zespoły:
I miejsce – Olimpia Suduł oraz
Natalia Wronka ze Szkoły Podstawowej
w Krasieninie
II miejsce – Agata Grabowska oraz
Julia Majchrzak ze Szkoły Podstawowej
w Niemcach
III miejsce – Kornelia Kupisz, Patrycja
Lipska oraz Klara Zaręba z Zespołu
Placówek Oświatowych w Dysie
Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród :
Wójtowi Gminy Niemce Panu Krzysztofowi Urbasiowi
Pani Wiesławie Szkutnik Prezes Spółdzielni Rolniczo - Handlowej „Samopomoc
Chłopska” w Niemcach
Panu Pawłowi Morawskiemu Arte Modo
Panu Pawłowi Cwenk Vico Spółka Jawna
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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Stypendia Starosty Lubelskiego
26 września 2019 r. podczas sesji Rady Powiatu Starosta Lubelski
Zdzisław Antoń i Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Lublinie
Zofia Sieńko wręczyli stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce
oraz szczególne osiągnięcia sportowe najzdolniejszym uczniom
szkół ponadgimnazjalnych powiatu lubelskiego.
W gronie najlepszych znaleźli się także uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Niemcach. Stypendium za wyniki w na-

uce otrzymał uczeń klasy IV Technikum Informatycznego Adrian
Olszewski, natomiast za osiągnięcia sportowe (podnoszenie ciężarów) nagrodzona została Natalia Wypart uczennica klasy III
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Patryk Dziuba
z klasy IV Technikum Agrobiznesu.
Stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

SPORT

GULKS Niemce – Medalowy zawrót głowy!

Z kolekcją cennych medali, wywalczonych w pięknym stylu, zawodnicy GULKS Niemce powrócili z dwóch prestiżowych zawodów w podnoszeniu ciężarów.
Pierwszy z zawodów odbył się 16 listopada w sali sportowej ZSP nr 5
w Zamościu gdzie 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 zawodników z GULKS Niemce, a wręcz zmobilizowało ich do większej walki.
W kategorii dziewcząt do 49 kg Natalia Warsz z kl. I LOp ZSP Niemce
wywalczyła medal srebrny, ustanawiając swój nowy rekord życiowy –
62 kg. Jej starsze koleżanki klubowe, Karolina Targońska i Natalia Wypart
z kl. III TKŻ ZSP Niemce startowały w kategorii wagowej do 64 kg w dwuboju. Karolina uzyskała wynik 107 kg (nowy rekord) i tym samym zdobyła złoty medal, natomiast Natalia uzyskała wynik103 kg i zdobyła medal
srebrny. Swoją życiówkę poprawił również Konrad Budzyński, który,
uzyskując wynik 110 kg, w kat. wag. 73 kg, wywalczył medal brązowy.
Patryk Dziuba z kl. IV TA ZSP Niemce, jak na mistrza przystało, w swojej
kategorii wagowej (do 96 kg) był bezkonkurencyjny. Uzyskując wynik
w dwuboju 255 kg, zdobył medal złoty. Natomiast Igor Gąsior z kl. I TL
LCKZiU Lublin, startując w kat. wagowej 109 kg i uzyskując wynik 160
kg, zdobył medal srebrny, poprawiając przy tym swój rekord życiowy.
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Medali nie zabrakło również w kolejnych zawodach. W dniach
29-30 listopada na siłowni OSiR w Biłgoraju odbył się Ogólnopolski
Turniej Nadziei Olimpijskich w podnoszeniu ciężarów połączony z finałem rozgrywek Wojewódzkiej Ligi Juniorów.
Na pomoście oprócz reprezentantów klubów naszego regionu, swoje umiejętności zaprezentowali zawodnicy województw ościennych,
którzy startowali w dwóch kategoriach wiekowych – do lat 17 i 23.
Zawodnicy GULKS Niemce pod kierunkiem trenera jak zwykle nie
zawiedli. Nie tylko uzyskali wspaniałe rezultaty, ale poprawili przy
tym rekordy życiowe. Swoje zmagania w Wojewódzkiej Lidze Juniorów zakończyli na bardzo dobrym 7 miejscu.
Tych sukcesów nie byłoby gdyby nie życzliwość Pani Dyrektor ZSP
Niemce Elżbiety Rudnickiej, która udostępnia salę treningową oraz
szkolnego busa do przewożenia zawodników na imprezy sportowe.

Wyniki zawodników GULKS Niemce
Kategoria wiekowa do lat 17:
• N atalia Warsz ZSP Niemce – I miejsce kat. wag. 49 kg wynik 65 kg
• O liwia Stachorzecka PSBiG Lublin – II miejsce kat. wag.
71 kg wynik 74 kg
• K onrad Budzyński ZSP Niemce – II miejsce kat. wag. 73 kg
wynik 121 kg
• Igor Gąsior LCKZiU – II miejsce kat. wag. +102 kg wynik 163 kg
• M ichał Tomczak ZSP Niemce – I miejsce kat. wag. 81 kg wynik
113 kg
• K acper Grabowski ZSP Niemce – IV miejsce kat. wag. +102 kg
wynik 126 kg
• A dam Urban ZSP Niemce – II miejsce kat. wag. 96 kg wynik 170 kg
Kategoria wiekowa do lat 23:
• P atrycja Powroźnik ZSZiO Biłgoraj – I miejsce kat. wag. 64 kg
wynik 123 kg
• N atalia Wypart ZSP Niemce – II miejsce kat. wag. 64 kg wynik
106 kg
• K arolina Targońska ZSP Niemce – II miejsce kat. wag 71 kg
wynik 112 kg
• P atryk Dziuba ZSP Niemce – wyróżniony nagrodą specjalną
292,4 pkt. Sinclaira wynik 257 kg
Prezes GULKS Niemce Ryszard Sosnowski
13

SPORT

Mecz Słodkich Serc w Jakubowicach Konińskich
21 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich odbył się w naszej mecz w ramach
akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.
Już po raz drugi w meczu wzięli udział nauczyciele oraz rodzice.
Rywalizacja zakończyła się zwycięstwem nauczycieli, jednak to nie
wynik meczu był najważniejszy, ale szczytny cel, który wszystkim
przyświecał.
Biletem wstępu były słodycze. Dzięki wszystkim tym, którzy rozumieją i odczuwają potrzebę pomagania, udało się zebrać mnóstwo
słodkości, które zostaną przekazane potrzebującym dzieciom i ich
rodzinom.
Organizatorzy dziękują za wsparcie akcji: Wojewodzie Lubelskiemu Przemysławowi Czarnkowi, który objął nasz mecz honorowym
patronatem oraz ufundował pamiątkowe puchary i medale dla
zawodników, a także Wójtowi Gminy Niemce Krzysztofowi Urbasiowi, Zastępcy Wójta Henrykowi Smolarzowi, Dyrektorowi Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Arturowi Jaśkowskiemu, Radnemu
Markowi Kluchowi oraz Sołtysom: Józefowi Wysokińskiemu i Grzegorzowi Jaśkowskiemu, który występował w podwójnej roli, także
jako rodzic i kapitan drużyny rodziców.
Podziękowania należą się także wszystkim rodzicom i uczniom,
którzy wypełnili po brzegi pudełka z darami i przyczynili się do tego,
że święta dla wielu dzieci będą bardziej radosne. Uczestnicy wydarzenia pokazali, że razem można zrobić dużo dobrego.

Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego
Ponad 30 zawodników stanęło do sportowej rywalizacji podczas
Rodzinnego Turnieju Tenisa Stołowego. Impreza odbyła się 13 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Marty z Budnych
Łosiowej w Niemcach w ramach programu Pingpongowe Marzenia z PSE, który rozwija talenty sportowe młodych tenisistów
stołowych.
Zawody odbywały się w kilku kategoriach wiekowych. Głównym
sponsorem cennych nagród: plecaków, toreb sportowych, pokrowców, rakietek był Polski Związek Tenisa Stołowego, Ministerstwo
Sportu i Turystyki oraz Polska Sieć Elektroenergetyczna.
Rodzinny Turniej był okazją do zapoznania uczestników z formą
prowadzenia zajęć i założeń Programu, a także do rodzinnej rywalizacji sportowej. Każdy mógł stanąć przy stole do tenisa stołowego i
spróbować tej formy aktywności fizycznej.
Na wydarzeniu obecni byli przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz Jakub Bagiński z Polskiego Związku Tenisa
Stołowego.
Program prowadzony jest przy udziale Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dzięki Partnerowi Programu, Polskim Sieciom Elektroenergetycznym, operatorowi systemu przesyłowego energii elektrycznej
w Polsce.
Wyniki:
I miejsce w kategorii dziewcząt klasa 6 i młodsze: ZUZANNA
MAZUREK kl. 5d
I miejsce w kategorii chłopców klasa 6 i młodsi: KONRAD PLIWKA kl. 6d
I miejsce w kategorii dziewcząt klasa 7 i 8: NINA CABAN kl. 7a
I miejsce w kategorii chłopców klasa 7 i 8 : PIOTR WOLIŃSKI 8a
Gratulujemy!
Krzysztof Barszcz – szkolny koordynator projektu
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Międzynarodowy Turniej Szachowy
w Jakubowicach Konińskich
21 października 2019 r. w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej im. J. Lelewela w Jakubowicach Konińskich został rozegrany Międzynarodowy Uczniowski Turniej Szachowy, w którym
udział wzięli zawodnicy z Litwy, Ukrainy i Polski.
Celem zawodów była popularyzacja sportowej
rywalizacji jaką są szachy oraz integracja dzieci
i młodzieży z sąsiednich państw. Zawodnicy z
Litwy i Ukrainy przybyli do naszej gminy już w
sobotę 19 października, aby w niedzielę wspólnie
z uczniami ze szkoły w Jakubowicach Konińskich
wziąć udział w atrakcjach przygotowanych przez
organizatorów turnieju. Niedzielny poranek rozpoczął się od zabawy w lubelskim Aquaparku. Po
obiedzie młodzież wybrała się na spacer z przewodnikiem, który opowiedział historię naszego
miasta oraz legendy z nim związane. Następnie
uczestnicy przeszli podziemną trasą o długości

300 metrów, znajdującą się pod kamienicami
Starego Miasta. Dzień pełen wrażeń zakończyła
wspólna integracja na szkolnej dyskotece. W tym
miejscu organizatorzy chcieli podziękować Wójtowi Gminy Niemce Krzysztofowi Urbasiowi, Radzie
Rodziców oraz darczyńcom za pomoc w organizacji oraz za wsparcie finansowe, które pozwoliło
przygotować ciekawy program dla gości.
Następnego dnia dzieci i młodzież z trzech
sąsiednich krajów przystąpiła do turnieju szachowego. Zawody były rozegrane w trzech kategoriach wiekowych. Rozgrywki przeprowadzono
systemem szwajcarskim, w którym gracze musieli
przystąpić do sześciu partii gry. Nad przebiegiem
rozgrywek czuwał Zbigniew Pyda sędzia międzynarodowy oraz Ołeksandr Sułypa arcymistrz
szachowy z Ukrainy. Ta niezwykle pasjonująca,
wymagająca logicznego myślenia gra planszowa,

której współczesne zasady ukształtowały się jeszcze w średniowieczu, przyciąga niczym magnez
coraz to młodszych graczy. Podczas rozgrywania
partii szachowych widać było na twarzach dzieci
radość, pozytywne emocje oraz skupienie uwagi.
Zawody objęte zostały honorowym patronatem: Konsula Ukrainy, Marszałka Województwa
Lubelskiego, Wojewody Lubelskiego, Starosty
Powiatu Lubelskiego, Wójta Gminy Niemce oraz
Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Oto wyniki
w poszczególnych
kategoriach:
Klasy I-III
Urszula Strużek
Grzegorz Dudzik
Szymon Wontroba
Klasy IV-VI
Artem Kusmyna
Nazar Kalahurskiy
Maksym Shuliha
Klasy VII-VIII
Melnija Woloshynska
Mikołaj Mularczuk
Aleksandra Florek
Gratulujemy
zwycięzcom!

Zajęcia ze sztuk walki pod okiem Mistrza!
Zajęcia z brazylijskiego jiu jitsu i MMA ( mieszane sztuki walki) dla dzieci i dorosłych to
główna specjalność Klubu Gladio Niemce. Klub
działa od ponad roku i z miesiąca na miesiąc
coraz prężniej się rozwija. Założycielem klubu
jest Michał Baran, który przez kilkanaście lat
mieszkał w Londynie i ćwicząc brazylijskie jiu
jitsu osiągnął ogromne sukcesy: w 2016 roku
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został mistrzem Anglii, a w 2016 i 2017 roku vice
mistrzem Anglii oraz Wielkiej Brytanii.
Po powrocie do ojczyzny w 2018 roku pan Michał postanowił stworzyć miejsce gdzie mógłby
się dzielić swoją wiedzą o jiu jitsu, pasją do sportu
i zamiłowaniem do aktywności fizycznej. Tak powstał Klub Gladio Niemce.
– Nasz klub w Niemcach ma już 7 medali na

ALMMA (amatorskiej lidze MMA) gdzie nasi dorośli - Karol Kaliszyk, Krystian Kasperek, Daniel
Brzozowski i Mariusz Wnuk stawali na podium.
Swoje zwycięstwa na Almma i Pucharze Polski
w Mińsku dorzucił także Łukasz Szewczuk – pan
Michał nie kryje dumy ze swoich zawodników.
24 listopada, po ponad roku przygotowań,
Klub Gladio zorganizował Pokazowy Trening
i Turniej brazylijskiego Jiu jitsu w Centrum Sportowo- Rekreacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Turniej skierowany był do
dzieci w wieku 5-15 lat. Wystartowało w nim
blisko 170 uczestników, którym kibicowała
ponad 300 osobowa publiczność. Na Turnieju
z dużymi sukcesami zadebiutowali najmłodsi
zawodnicy Klubu Gladio.
– Pokaz w całości filmowany przez TVP
Lublin oraz turniej dziecięcy zakończył się
wielkimi brawami. To dla nas duży sukces.
Zapraszamy do naszego klubu dzieci w wieku
przedszkolnym i dorosłych – zachęca mistrz
Michał Baran.
(tg.)
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