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TAKA GMINA – Gazeta Lokalna Gminy Niemce  

AKTUALNOŚCI

Niedawno napisałam wpis dotyczący zachowku. 
We wpisie tym generalnie wskazuję na różnego 
rodzaju odliczenia, które obniżając wartość masy 
spadkowej wpływają na wysokość należnego za-
chowku. W tych odliczeniach bardzo ważną pozycją 
jest odliczanie darowizn jakie uprawniony do za-
chowku otrzymał wcześniej od spadkodawcy. Może 
się bowiem okazać, że taka darowizna wyczerpuje 
cały należny zachowek. A wtedy powództwo o 
zachowek jest niezasadne i podlega oddaleniu, co 
oczywiście łączy się z kosztami dla strony przegry-
wającej. Dlatego zawsze warto się dobrze zastano-
wić przed wniesieniem sprawy, czy nasze roszczenie 
jest uzasadnione.

Co mnie skłoniło do zajęcia się tym tematem?
Otóż, zgłosił się do mnie dawny Klient, który 

dowiedział się po dwudziestu kilku latach, że ma 
nieślubne dziecko, które domaga się od niego 
znacznych pieniędzy. Dziecko czuje się skrzywdzo-
ne, gdyż nie miało ojca, żyło na znacznie niższym 
poziomie niż jego dzieci pochodzące z małżeń-
stwa, a wobec tego żąda rekompensaty finanso-
wej za te wszystkie lata!

I tu niestety nie ma dobrych wiadomości dla 
młodego człowieka, gdyż takie roszczenie nie ma 
podstaw prawnych. Jak na pewno wiesz, młody 
człowiek miałby prawo do alimentów. Z uwagi 
jednak na to, że jest dorosły i pracuje –alimenty 
mu się nie należą. Ponieważ można dochodzić za-
ległych alimentów za 3 lata wstecz, to roszczenia 
jest już przedawnione.

Wprawdzie roszczenie młodego człowieka 
nie ma podstaw prawnych, to jednak wzbudziło 
obawy mojego Klienta dotyczące przyszłego dzie-
dziczenia.

Czy nieślubne dziecko dziedziczy? 
Zdecydowanie tak! Musi jednak wcześniej usta-

lić ojcostwo domniemanego ojca, chyba że ten 
wcześniej złożył oświadczenie o uznaniu dziecka. 
I co ważne - nie jest przy tym związane żadnym 
terminem.

Jeśli dziecko mojego Klienta ustali jego ojco-
stwo, to będzie miało prawo do dziedziczenia po 
nim na równi z jego dziećmi, a gdyby ojciec po-
minął go w testamencie, wówczas ma prawo do 
zachowku.

Co zrobić, żeby spadkobierca ustawowy nie 
odziedziczył spadku i nie miał prawa do za-
chowku?

Odpowiadając na to pytanie mam pewne „roz-
terki duchowe”, bo podpowiadając potencjalnemu 

spadkodawcy działam na niekorzyść potencjalne-
go spadkobiercy. No cóż, takie było jednak pytanie 
mojego Klienta. 

W pierwszym rzędzie ratunkiem jest umowa 
dożywocia zawarta zarówno z spadkobiercą 
ustawowym jak i inną osobą. 

Czyli taką umowę można zawrzeć np. z wła-
snym dzieckiem albo np. z sąsiadką, która po na-
szej śmierci otrzyma nasze mieszkanie w zamian 
za to, że do tego czasu będzie się nami opiekował, 
dostarczała pożywienia, woziła do lekarza i zapra-
szała na święta.

Ponieważ umowa dożywocia w przeciwień-
stwie do umowy darowizny jest umową wzajem-
ną I odpłatną gdyż polega na przeniesieniu wła-
sności nieruchomości na nabywcę w zamian za 
dożywotnie utrzymanie zbywcy (na tym polega 
odpłatność), to nie dolicza się jej do spadku. Czyli 
nie można mieć żadnego roszczenia w stosunku 
do nabywcy, nawet gdyby był rodzonym bratem, 
a Ty miałbyś podejrzenia , że taka umowa była wy-
razem wyeliminowania Cię z kręgu zarówno spad-
kobierców jak i osób uprawnionych do zachowku.

Pamiętaj jednak, że umowa dożywocia 
musi być naprawdę wykonywana, w prze-
ciwnym razie może być uznana za umowę 
nieważną, bo pozorną. Sąd w takiej sprawie 
może uznać, że tak naprawdę chodziło o 
darowiznę. A jak zapewne wiesz darowiznę 
dolicza się do masy spadkowej i od darowizny 
liczony jest zachowek.

Kolejny ”myk” to wydziedziczenie. 
Wydziedziczenie polega na tym, że spadkodaw-

ca może w testamencie pozbawić zstępnych (czyli 
np. dzieci), małżonka i rodziców zachowku, jeżeli 
mówiąc tak po prostu ma do przyszłego spadko-
biercy uzasadnione, ciężkie zarzuty.

Nie zawsze jednak zadziała, bo nie każdy wbrew 
woli spadkodawcy postępuje uporczywie w spo-
sób sprzeczny z zasadami współżycia społeczne-
go czyli np. pomimo wielokrotnych napomnień 
przez spadkodawcę znęca się nad swoją rodziną, 
handluje narkotykami lub prowadzi naganny tryb 
życia. A żeby zadziałało czyli żeby były podstawy 
do wydziedziczenia, to właśnie w taki naganny 
sposób trzeba się zachowywać.

Kolejną przyczyną wydziedziczenia jest dopusz-
czenie się względem spadkodawcy albo jednej z 
najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa 
przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej 
obrazy czci (czyli np. próby zabójstwa, pobicia lub 
publicznego znieważenia).

Najczęstszą przyczyną prowadzącą do wy-
dziedziczenia jest uporczywe niedopełnianie 
względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. 
Należy przez to rozumieć zerwanie kontaktów 
z rodzicem, nieodwiedzanie go pomimo tego, 
że rodzic o to prosi, nie- interesowanie się nim, 
niepomaganie w chorobie, niewspieranie w spra-
wach życia codziennego, choć rodzic tego oczekuje 
i artykułuje to. Jednym słowem rażące i ewidentne 
niewywiązywanie się przez spadkobiercę z pod-
stawowych obowiązków rodzinnych względem 
spadkodawcy.

Mój Klient chciałby się jednak „dogadać”
Jak zauważyłaś mój Klient ma szczególną 

sytuację, gdyż jego nieślubne dziecko ujawniło 
się teraz. Ma on swoje powody dla których nie 
chciałby aby ta okoliczność ujrzała światło dzien-
ne, więc co wtedy?

Wtedy o ile to możliwe należy się dogadać, co 
miałoby polegać na tym, że zaproponuje on swo-
jemu dziecku stosowną kwotę pieniędzy na którą 
dziecko wyrazi zgodę.

Następnym krokiem będzie zrzeczenie się dzie-
dziczenia.

Jest to umowa zawierana w formie aktu nota-
rialnego z przyszłym spadkobiercą, który oświad-
cza, że nie będzie dziedziczył np. po swoim ojcu. 
Trzeba pamiętać, że zrzeczenie obejmuje również 
zstępnych zrzekającego się (czyli m.in. dzieci), 
chyba że umówiono się inaczej. Zrzeczenie się 
dziedziczenia zamyka drogę do ubiegania się o 
zachowek.

Kolejnym bardzo skutecznym rozwiązaniem 
(pod pewnymi warunkami) jest dokonanie 
darowizny na rzecz zstępnych lub małżonka 
z zastrzeżeniem, że nie będą one zaliczane do 
schedy spadkowej.

Oznacza to tylko tyle, że jeśli spadkodawca da 
cały swój majątek jednemu dziecku z takim za-
strzeżeniem, to drugiemu z dzieci nawet nie bę-
dzie przysługiwał zachowek.

Jak widzisz nie ma tego zbyt wiele, bo tylko 
umowa dożywocia, wydziedziczenie lub do-
gadanie się i zrzeczenie się dziedziczenia, albo 
zwolnienie darowizny od obowiązku zaliczania 
na schedę spadkową ale każdy z tych sposobów 
jest skuteczny i ku zdumieniu spadkobiercy po-
zbawia go zachowku.

Adwokat Maryla Kuna
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TA K A  G M I NAPORADY PRAWNE 
Zachowek - ciąg dalszy - co zrobić 
żeby NIC nie zapłacić spadkobiercom

Artykuł powstał w ramach projektu: „Prowadze-
nie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz zwiększenia świadomości 
prawnej w Konopnicy wraz z punktami mobilny-
mi” Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 
realizowane przez Powiat Lubelski - zadanie opraco-
wanie artykułów z zakresu najczęściej pojawiających 
się problemów w poradnictwie obywatelskim opra-
cowane przez osoby udzielające wsparcia w projekcie.

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności 
BONA FIDES

20-080 Lublin, ul. Niecała 4/5a
tel. 535 000 523 / fax 81 533 72 09
biuro@stowarzyszeniebonafides.pl
www.stowarzyszeniebonafides.pl

POWIAT LUBELSKI

W poprzednim wydaniu naszej gazety (Taka Gmina Nr 04/143/2020)  pani mecenas Maryla Kuna przeka-
zała naszym Czytelnikom podstawowe wiadomości na temat zachowku. W uzupełnieniu tej wiedzy prezen-
tujemy poniższy artykuł.
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Z OBRAD RADY GMINY

Nr 01/144/2021

23 lutego 2021 r. odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Niemce. Ze 
względu na trwający stan epidemii COVID-19 obrady zostały 
przeprowadzone drogą on-line.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Ma-
rek Podstawka. Oprócz niego, na sali konferencyjnej, z  zachowa-
niem bezpiecznej odległości, obecni byli również Zastępca Wójta 
Henryk Smolarz, Skarbnik Gminy Aneta Chałupczak, pracownicy 
obsługujący obrady oraz rotacyjnie dyrektorzy i kierownicy gmin-
nych jednostek organizacyjnych. Pozostałe osoby uczestniczyły 
w obradach on-line.

Treści podejmowanych uchwał znajdują się na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Niemce:

https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67 
natomiast przebieg obrad zarejestrowany z transmisji on-line do-
stępny jest na platformie You Tube pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=vmXLwdB4h6A&fe-
ature=emb_logo

Radni podjęli uchwały  m.in. w  sprawach: przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Niemce na rok 2021,  przystąpienia do realizacji Rządo-
wego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych na lata 2020 - 2024 – „Aktywna tablica”, uchwalenia 
programu współpracy Gminy Niemce z organizacjami pozarządo-
wymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021, udzielenia Województwu Lubelskiemu 
pomocy rzeczowej na realizację zadania pn.:„Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 809 Lublin - Krasienin - Kierzkówka - Przytoczno 
w zakresie budowy przejść dla pieszych oraz fragmentów chodnika 
na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 809 z  drogą powiatową 
nr 2214L w m. Majdan Krasieniński”,udzielenia Powiatowi Lubel-
skiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: ,,Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych  
nr: 2227L, 2229L, 2231L, 1546L w zakresie zmian do stałej organi-
zacji ruchu w obrębie przejść dla pieszych oraz w  nadania nazwy 
nowopowstałemu rondu powstałemu w  ciągu drogi powiatowej  
Nr 2215L, u zbiegu ulicy Choiny w Lublinie i ulicy Granicznej w Dys-
ie, w części leżącej w granicach administracyjnych Gminy Niemce, 
nazwę: Jaworzniacy.

Szanowni Państwo, informujemy że od  15 marca do 7 maja br. można zgłaszać swój 
udział w V edycji Loterii Promocyjnej pn. Mieszkam w Gminie Niemce i tu płacę podatki.

Loteria skierowana jest do wszystkich* pełnoletnich mieszkańców naszej gminy, którzy 
w okresie od 1.01.2021 r. do dnia 30.04.2021 r. złożą deklarację podatkową PIT za rok 2020 
w  Drugim Urzędzie Skarbowym w  Lublinie i  wskażą w  niej Gminę Niemce jako miejsce 
zamieszkania (nie ma obowiązku meldunku). Zgłoszenia można dokonać drogą elektro-
niczną, na stronie: www.loteriapitniemce.pl do dnia 7 maja 2021 r.

Wśród wszystkich osób, które zarejestrują swój udział w  Loterii, zostaną rozlosowane 
cenne nagrody o  łącznej sumie blisko 15 tys. zł! Główną nagrodą jest bon wakacyjny 
o wartości 4500 zł.

Pozostałe nagrody to:
•  Telewizor Samsung 55” Smart TV  4K UHD LED UE55TU7122
•  Hulajnoga Frugal Spirit biała
•  Robot sprzątający iRobot Roomba Combo
•  2x Wieża audio Panasonic SC-UX100E-K czarna
•  3x Smartfon XIAOMI Redmi Note 8 4/64GB Czarny
•  11x Ekspres do kawy TCHIBO Cafissimo Easy Biały

Gmina Niemce jest jedną z najszybciej rozwijających się gmin w Powiecie Lubelskim. Od 
wielu lat obserwujemy stały napływ mieszkańców. Obecnie w naszej gminie jest zameldo-
wanych ponad 19 000 osób. Jednak zdajemy sobie sprawę, że osób zamieszkujących jest dużo 
więcej. Trzeba pamiętać, że każda mała ojczyzna jaką jest gmina, bogata jest bogactwem swo-
ich mieszkańców. Wszystkie inwestycje realizowane na terenie Gminy Niemce są finansowane 
w większości z Państwa podatków. Ok. 37% podatku PIT wraca do naszego budżetu.

Z  tego też powodu, aby zachęcić osoby niezameldowane do rozliczania podatku PIT 
w naszej gminie oraz docenić tych, których podatek już zasila nasz budżet, po raz czwarty 
organizujemy loterię promocyjną.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w Loterii. Więcej informacji nt. Loterii znaj-
dą Państwo na stronie: www.loteriapitniemce.pl

* UWAGA - w  Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Urzędu Gminy 
Niemce, pracownicy podległych mu jednostek organizacyjnych gminy, radni gminy, sołtysi 
oraz członkowie najbliższych rodzin wyżej wymienionych (pod pojęciem członków najbliższej 
rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby w stosunku 
przysposobienia).

ZAPROSZENIE 
DO UDZIAŁU W V EDYCJI 
LOTERII PROMOCYJNEJ 

GMINY NIEMCE

XXII SESJA RADY GMINY NIEMCE
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TAKA GMINA – Gazeta Lokalna Gminy Niemce  

SPOŁECZEŃSTWO

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach zorganizowała konkurs plastyczny dla dzie-
ci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III ze szkół podstawowych z terenu Gminy 
Niemce pt. „ Laurka z okazji Dnia Babci i Dziadka”. 

Na konkurs wpłynęło ogółem 109 prac plastycznych: 78 z oddziałów przedszkolnych  
i 25 ze szkół podstawowych z klas I-III. Nagrodzono 85 uczestników, a wyróżniono 24.

Imponujące efekty prac dzieci ilustrują fotografie. Gratulujemy organizatorom konkursu,  
a wszystkim babciom i dziadkom tak uzdolnionych wnuków.

Laurka dla  
Babci i Dziadka  

– Konkurs Biblioteki  
w Niemcach

Do wybudowania  
obwodnicy Niemiec coraz bliżej!

26 lutego 2021 roku na parkingu stacji paliw Orlenu przy ul. Prze-
mysłowej w Niemcach została podpisana umowa na zaprojekto-
wanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 między Lublinem 
a Lubartowem. Mamy nadzieję, że już nic nie stanie na przeszko-
dzie aby ziściły się wieloletnie oczekiwania mieszkańców Niemiec 
i okolic na obwodnicę, która przejmie ruch samochodowy z Lubli-
na na północ Polski.

W przetargu, ogłoszonym w czerwcu ubiegłego roku wygrała 
oferta firmy Mota-Engil Central Europe. Umowa o wartości 835,66 
mln zł obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie ok. 23-kilometro-
wego odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej od węzła Lubartów 
Północ do węzła Lublin Rudnik.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na 2022 rok, nato-
miast całość inwestycji ma być zakończona w 2024 r.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
trasa będzie przebiegać po zachodniej stronie Lubartowa, wyko-
rzystując korytarz obecnej jednojezdniowej obwodnicy miasta, a od 
wschodu ominie miejscowość Niemce.

Jadąc od strony Lubartowa w kierunku Lublina, w miejscu obec-
nego skrzyżowania DK19 z drogą wojewódzką nr 815 powstanie 

W związku z licznymi uszkodzeniami dróg gmin-
nych przez samochody o ponadnormatywnym 
tonażu, Wójt Gminy Niemce zwraca się do Państwa 
z prośbą, o zgłaszanie sytuacji związanych z nisz-
czeniem dróg przez samochody ciężarowe.

Wzmożenie kontroli pojazdów oraz Państwa posta-
wa pomoże w ograniczeniu  zniszczeń nawierzchni 
dróg gminnych, skutkujących bezpośrednim za-
grożeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zgłoszenia prosimy kierować:
•  w godzinach pracy Urzędu Gminy Niemce  

pod nr tel. 81 7561574 lub 81 7561038
•  po godzinach pracy Urzędu na Komisariat Policji 

w Niemcach tel. 47 811 12 10
Dodatkowo informujemy, że pismo w sprawie 
wzmożonej kontroli zostało wystosowane do  
Komisariatu Policji w Niemcach.

PROŚBA DO 
MIESZKAŃCÓW 
GMINY NIEMCEwęzeł Lubartów Północ, a na przecięciu z drogą powiatową prowa-

dzącą przez Nowodwór do Kozłówki węzeł Lubartów Zachód. 
Dalej droga ekspresowa S19 pobiegnie nowym śladem, omijając 

od wschodu Niemce. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 828  
w stronę Jawidza powstanie węzeł Niemce Wschód, a w okolicy 
obecnego skrzyżowania z drogą powiatową prowadzącą do Leono-
wa węzeł Niemce Południe.Trasa połączy się z istniejącym węzłem 
Lublin Rudnik na obwodnicy Lublina.
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CZYTELNIK ROKU 2020  
– wyniki konkursu GBP

Konkursy  
Plastyczne  

Filii Biblioteki  
w Ciecierzynie

Gminna Biblioteka Publiczna ogłosiła wyniki konkursu CZY-
TELNIK ROKU 2020. Wzięło w nim udział 2239 czytelników GBP  
w Niemcach i jej Filii , którzy byli zapisani do Biblioteki i w okre-
ślonym przez regulamin okresie wykazali się aktywnością czytel-
niczą, tzn. wypożyczyli co najmniej jedną książkę.

Powołana przez organizatora komisja na podstawie elektronicznej 
statystyki programu MAK+ podsumowała ilość wypożyczonych 
książek przez czytelników w roku 2020 i wyłoniła zwycięzców dla 
których przewidziano dyplomy I atrakcyjne nagrody.

Tytuł najlepszego czytelnika  został przyznany w pięciu katego-
riach wiekowych :
•  w kategorii wiekowej (dzieci do lat 5) – CZYTELNIKIEM ROKU zo-

stał Dominik Kulik z Filii w Ciecierzynie – 114 wypożyczonych 
książek,

•  w  kategorii wiekowej (uczniowie od 6 do 14 lat) – CZYTEL-
NIKIEM ROKU został Szymon Mądrzyk z GBP w Niemcach  
– 153 wypożyczone książki,

•  w  kategorii wiekowej (uczniowie i studenci od 15 do 24 lat) – 

W lutym dzieci ze Szkoły Podstawowej  im. bł. bpa Władysła-
wa Gorala wzięły udział w  dwóch konkursach plastycznych, 
które filia GBP w Ciecierzynie przeprowadziła we współpracy 
z biblioteką szkolną oraz nauczycielami.

Pierwszy konkurs pt. „Ilustracja do baśni Królowa Śniegu” prze-
znaczony był dla uczniów z klasy drugiej, na który wpłynęły 24 pra-
ce. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać ilustracje do znanej baśni 
H. Ch. Andersena Królowa Śniegu.

Klasy trzecie wzięły udział w  konkursie „Kicie, Kociaki, Koty” 
zorganizowanym z  okazji Światowego Dnia Kota (17 lutego). 
Przedmiotem konkursu było wykonanie wizerunku kota dowolną 
techniką malarską. Na konkurs wpłynęło 27 prac.

CZYTELNIKIEM ROKU została Aleksandra Wójtowicz  z GBP  
w Niemcach – 37 wypożyczonych książek,

•  w kategorii wiekowej (osoby dorosłe od 25 do 60 lat) – CZYTEL-
NIKIEM ROKU została Krystyna Mazur z GBP w Niemcach – 169 
wypożyczonych książek,

•  w  kategorii wiekowej (seniorzy od 61 lat wzwyż) – CZYTELNI-
KIEM ROKU została Zofia Tkaczyk z Filii w Ciecierzynie – 171 
wypożyczonych książek.
Przed nami kolejna edycja konkursu i rywalizacja o zdobycie za-

szczytnego tytułu CZYTELNIKA ROKU 2021. Zwycięży ten kto w 
okresie od 4 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wypożyczy najwięcej 
książek. Punktowane jest również przestrzeganie Regulaminu Bi-
blioteki ponieważ w przypadku równej liczby wypożyczonych ksią-
żek przez dwóch lub więcej czytelników, laureat wyłoniony zostanie 
na podstawie terminowości oddawania wypożyczonych książek.

 Regulamin konkursu dostępny jest w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Niemcach oraz jej Filiach lub można go pobierać ze strony 
internetowej Biblioteki : www.biblioteka.niemce.pl

“OZDOBA WIELKANOCNA” - 
zaproszenie do udziału w konkursie

Tradycyjne pisanki  
w mistrzowskim wykonaniu

W  poprzednim wydaniu naszej gazety pisaliśmy 
o Małgorzacie i Tomaszu Krajewskim, twórcach ludo-
wych z  Niemiec, którzy specjalizują się w  tworzeniu 
tradycyjnych pająków - przepięknych słomianych 
ozdób, które prezentują oraz sprzedają na festiwalach 
i  jarmarkach ludowych w  całej Polsce oraz poza jej 
granicami.  Państwo Krajewscy specjalizują się również 
w pisaniu pisanek techniką batikową  stosując bardzo 
ciekawe połaczenia kolorystyczne. 

Patrząc na efekty ich pracy trudno uwierzyć, że to 
dzieło ludzkich rąk, a nie precyzyjnego lasera.

Prace państwa Krajewskich znajdują się w  stałych 
zbiorach Muzeum Narodowego w  Lublinie oraz  Mu-
zeum Etnograficznego w Warszawie. Więcej informacji 
o  twórczości pani Małgorzaty i  pana Tomasza można 
znaleźć na ich stronie internetowej: www.studio-pa-
jakow.pl. (tg.)

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach zaprasza mieszkań-
ców Gminy Niemce (dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, 
młodzież oraz osoby dorosłe) do udziału w Gminnym Konkursie 
Plastycznym pt. „Ozdoba wielkanocna”. 

Konkurs polega na własnoręcznym wykonaniu przestrzennej 
ozdoby świątecznej np. ozdobnej pisanki, baranka wielkanocnego, 
zajączka, kurczaka, koszyczka, palmy itp. lub stroika na stół wielka-
nocny. Praca musi być wykonana samodzielnie, techniką dowolną. 
Uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę. Każda praca 
powinna zawierać metrykę: imię i nazwisko autora, wiek, adres, nr 
telefonu. Konkurs trwa do 31 marca 2021 r.

Pracę wraz z metryką należy dostarczyć na adres: Gminna Biblio-
teka Publiczna w Niemcach, ul. Parkowa 6, 21-025 Niemce lub do 

filii bibliotecznych w Ciecierzynie, Dysie, Krasieninie i Nasutowie. 
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie 
internetowej biblioteki oraz wyeksponowane na wystawie. Oceny 
prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa, 
która w swej ocenie weźmie pod uwagę: jakość wykonanej pracy i 
nawiązanie do tradycji, zgodność z tematem konkursu, oryginalność 
i pomysłowość pracy oraz kompozycję i estetykę.

Przewidziane są dyplomy i nagrody w poszczególnych katego-
riach wiekowych. 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w 
GBP w Niemcach w kwietniu 2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursie udzielane są w GBP w Niem-
cach  pod nr tel. 696-643-467; 509-375-857.
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Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś informuje, iż pomyśl-
nie dla Gminy Niemce zakończyły się trwające od wielu lat 
starania dotyczące uznania prawa własności Gminy Niemce 
dla nieruchomości obejmującej Zespół Dworsko-Parkowy 
w Ciecierzynie, a spowodowane wniesieniem roszczeń wobec 
Gminy przez byłego właściciela dóbr.

Po wielu postępowaniach administracyjnych oraz cywilnych, 
prawomocną decyzją komunalizacyjną z dnia 4 stycznia 2021 r. 
wydaną na wniosek Wójta Gminy Niemce, Wojewoda Lubelski 
stwierdził nabycie przez Gminę Niemce z  mocy prawa, nieod-
płatnie, prawa własności nieruchomości obejmującej obszar, 
na którym znajdują się m.in. zabudowania Zespołu Placówek 
Oświatowych w Ciecierzynie, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Cie-
cierzynie, dawny Klub Rolnika (obecnie biblioteka).

Tym samym zażegnane zostało niebezpieczeństwo zwrotu 
nieruchomości byłemu właścicielowi lub wypłaty mu odszko-
dowania za bezumowne korzystanie z  nieruchomości. Tytuł 
własności otwiera Gminie Niemce drogę do bezpiecznego inwe-
stowania i rozwoju tych nieruchomości.

 20 stycznia  br. Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś odebrał 
kluczyki do nowego, gminnego samochodu, przeznaczonego 
do transportu osób niepełnosprawnych.

Już w  2014 roku, w  ramach projektu współfinansowanego ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych został zakupiony mikrobus przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu od ponad 6 lat Gmina 
Niemce zapewnia organizację dowozu uczniom niepełnospraw-
nym do szkół i ośrodków, umożliwiając im tym samym realizację 
obowiązku szkolnego i  nauki. W  szczególnych przypadkach auto 
jest wykorzystywane również do przewozu dorosłych mieszkań-
ców, wymagających takiej pomocy. W ciągu tego okresu samochód 
przejechał blisko 260 tys. km, dziennie pokonując ponad 200 km.

Wójt Krzysztof Urbaś, mając na uwadze znaczne zużycie w/w sa-

mochodu oraz rosnące zapotrzebowanie wśród naszych mieszkań-
ców na tego typu pomoc ze strony gminy, jeszcze w poprzednim 
roku rozpoczął starania o  dofinansowanie na drugi tego rodzaju 
samochód. W  wyniku tych zabiegów 7 października 2020 r. zo-
stała podpisana umowa na dofinansowanie zakupu mikrobusu 
RENAULT TRAFIC GRAND PACK CLIM ENERGY dC ze środków PFRON 
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 
W efekcie tych działań nasza gmina wzbogaciła się o drugie, nowe 
auto do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość samochodu to  
141 096,00 zł z czego 90 000,00 zł otrzymaliśmy z PFRON-u.

Oprócz możliwości dowozu większej ilości uczniów niepełnospraw-
nych do ośrodków i miejsc nauki, posiadanie dwóch takich samocho-
dów ułatwi także realizację nowego zadania, jakim jest transport 
uprawnionych osób do punktów szczepień przeciwko COVID-19.

W związku z realizacją na terenie gminy szczepień przeciwko wirusowi 
SARS-CoV-2 dla seniorów, Wójt Gminy Niemce informuje o możliwości za-
pewnienia transportu do punktów szczepień dla osób mających trudności w 
samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Zgłoszenia takiej potrzeby przyjmowane są  
pod numerami telefonów:

729 884 488, 729 883 859, 81 756 15 50 w godzinach od 8.00 – 18.00
729 885 159, 81 756 13 91, 81 756 67 00 w godzinach od 8.00 – 15.00

570 350 460 w godzinach pracy Urzędu Gminy

Uprawnionymi do pomocy w tym zakresie objęte zostaną osoby: 
 posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym 
o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;mające obiek-
tywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności  
w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Transport do punktu szczepień będzie realizowany na terenie gminy Niem-
ce. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności, gdy szczepienie będzie 
wykonane poza granicami gminy, transport może być realizowany jednak 
nie dalej niż 20 km.

Osoby objęte taką pomocą nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jej 
realizacją.

Gmina Niemce z prawem własności  
do Zespołu Dworsko-Parkowego w Ciecierzynie

Nowy samochód do przewozu  
niepełnosprawnych mieszkańców 

Gminy Niemce

TRANSPORT UPRAWNIONYCH OSÓB DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ
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Gmina Niemce jest partnerem projektu pn. „Zielony LOF”, którego 
celem jest poprawienie jakości terenów zielonych LOF.

Liderem Projektu jest Gmina Miasto Lubartów
Projekt złożyła Gmina Miasto Lubartów wraz z Partnerami (Gmi-

ną Świdnik, Niemce, Spiczyn i Wólka) w ramach Osi priorytetowej 
7: Ochrona dziedzictwa kulturowego i  naturalnego. Działania 7.4 
Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (tryb pozakonkursowy, 
nabór wniosków nr RPLU.07.04.00-IZ.00-06-T02/17).

W dniu 22 grudnia 2017 r. Lider Projektu- Gmina Miasto Lubartów 
podpisała z  Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego 
umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zielony LOF”.
Numer Projektu: RPLU.07.04.00-06-0002/17 
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014-2020 
Oś Priorytetowa: 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i natural-
nego. Działanie: 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Wartość Projektu: 21 812 155,93 zł 
Wydatki kwalifikowalne: 21 566 478,24 zł, w tym kwota dofi-
nansowania: 18 229 980,94 zł Cel: Celem projektu jest poprawienie 
jakości terenów zielonych LOF.

Realizacja zadań w ramach projektu :
1.  Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki rowerowej 

działka nr 215 m. Baszki gm. Niemce.
2.  Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki rowerowej 

działka nr: 2424 w m. Dys gm. Niemce.
3.  Przebudowa drogi gminnej poprze budowę ścieżki rowerowej 

działka nr 214/2  m. Swoboda gm. Niemce .
4.  Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki rowerowej 

działki nr 934/2 w  m. Wola Niemiecka i  nr 2794 w  m. Niemce 
gm. Niemce.

5.  Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki rowerowej 
działki nr 30/16 i 2724 ul. Kwiatowa gm. Niemce m. Niemce.

6.  Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki rowerowej 
działki nr 935 w m. Wola Niemiecka i nr 168 i 72 w m. Ciecierzyn  
gm. Niemce.

7.  Przebudowa ulicy Świerkowej w zakresie budowy ścieżki rowero-
wej w m. Jakubowice Konińskie gmina Niemce.

8.  Przebudowa drogi w zakresie budowy ścieżki rowerowej ul. Staro-
wiejska w m. Jakubowice Konińskie.

9.  Przebudowa w zakresie zmiany sposobu użytkowania istniejące-
go budynku koła rolniczego w  m. Dziuchów na Zielona Szkołę. 
Budynek dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami.

10.  Oznakowanie ścieżek rowerowych ( o długości 3,52 km). 
11.  Utworzenie szlaku turystycznego dostosowanego do potrzeb 

rowerzystów i  pieszych wycieczek (długość 5km) oraz miejsc 
postojowo-rekreacyjnych dla turystów- wykonanie małej infra-
struktury turystycznej zlokalizowanej przy ścieżkach w postaci: 
utwardzenia terenu, altan, stojaków na rowery, miejsca na 
ognisko.

12.  Wykonanie dendrologii i pielęgnacji ok. 50 drzew w Zabytkowej 
Alei Lipowej Nasutów - Pólko -Dys. 

W wyniku realizacji ww. działań  
przewiduje osiągnięcie wskaźników produktu:

•   Liczba wspartych obiektów związanych z  ochroną przyrody –  
1 szt. (Zabytkowa Aleja Lipowa Nasutów-Pólko-Dys).

•   Liczba ośrodków prowadzących działalność w  zakresie eduka-
cji ekologicznych objętych wsparciem – 1 szt. (Zielona Szkoła 
w miejscowości Dziuchów).

•   Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z  niepełno-
sprawnościami – 1 szt. (Zielona Szkoła w  miejscowości Dziu-
chów).

•   Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 3,52 km.
•   Długość utworzonych szlaków turystycznych – 5 km.

Projekt „Zielony LOF” ma na celu zwiększenie ochrony bioróż-
norodności na terenie Gminy Niemce. Zrealizowanie go znacząco 
przyczyni się do przeciwdziałania dalszej degradacji środowiska 
przyrodniczego na ww. obszarze. Ponadto osiągnięcie wskaźników 
zwiększy atrakcyjność naszej małej ojczyzny zarówno dla miesz-
kańców, turystów jak również inwestorów zewnętrznych, którzy 
korzystać będą z zrewitalizowanej przestrzeni. Poprawa wizerunku 
i  atrakcyjności gminy korzystnie wpłynie na jakość życia miesz-
kańców oraz gospodarki turystycznej poprzez zwiększenie ruchu 
turystycznego.

Zielony LOF:
Aleja Lipowa, Zielona Szkoła w Dziuchowie, Ścieżki rowerowe

Projekt „Zielony LOF” w Gminie Niemce

Świetlica w DziuchowieAleja Lipowa w Pólku Ścieżka rowerowa przy ul Świerkowej w Jakubowicach Konińskich

Ścieżka rowerowa w Elizówce

Ścieżka rowerowa w Majdanie Krasienińskim

Ścieżka rowerowa w Jakubowicach Konińskich

Ścieżka rowerowa w Rudce Kozłowieckiej

7



TAKA GMINA – Gazeta Lokalna Gminy Niemce  

EDUKACJA

27 stycznia br. powołano w Niemcach stowarzyszenie  
GieKSa Niemce – klub zrzeszający dzieci trenujące piłkę nożną. 
Klub przyjmuje na treningi chłopców i dziewczynki urodzo-
nych w latach 2010-2015. Szczegóły u trenera Marka Ocha 
pod nr tel 603-650-550 oraz na stronie internetowej klubu  
www.gieksaniemce2021.futbolowo.pl i klubowym fanpage 
na Facebooku. 

Pierwsza klasa to jest klasa ! Mieliśmy okazję się przekonać się 
o tym 12 lutego 2021 na ślubowaniu uczniów klas pierwszych 
Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach. 
Uroczystość rozpoczął Pan Dyrektor Jerzy Wójcik, towarzyszyły 
mu panie wicedyrektorki: Barbara Józefacka i Mariola Sidor. 

GieKSa Niemce prowadzi nabór  
do grup młodzieżowych

Zapraszamy !!!

Ślubowanie pierwszoklasistów  
w Szkole Podstawowej w Niemcach 

Następnie pierwszaki, odświętnie ubrane, w pięknie przystrojonej 
sali, prezentowały swoje talenty i umiejętności, recytowały wiersze i 
śpiewały piosenki, popisywały się też znajomością przepisów ruchu 
drogowego. Udowodniły, że zasługują na miano uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach. Po bardzo 
ciekawej części artystycznej przygotowanej przez panie wycho-
wawczynie kl.1: kl.1a pani Elżbieta Bartosik, kl.1b pani Anna Wójcik 
oraz kl.1c pani Bożena Malinowska, nastąpiła bardzo ważna chwila. 
Uczniowie z przejęciem, patrząc na sztandar szkoły, ślubowali być 
wzorowymi uczniami oraz dobrymi Polakami, pomagać potrzebu-
jącym i słuchać nauczycieli i rodziców. Pan Dyrektor, uderzeniem 

w ramię wielkim ołówkiem, pasował każdego pierwszoklasistę na 
ucznia naszej szkoły, a pani wicedyrektor Mariola Sidor wręczyła 
pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne. To była podniosła i uro-
czysta chwila. Na koniec uczniowie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. 

Niestety w tym roku, inaczej niż zwykle, pierwszakom nie mogli 
towarzyszyć rodzice, którzy bardzo ich wspierali duchowo oraz przy-
gotowali dla nich drobne upominki. 

Mariola Sidor
wicedyrektor

Szkoły Podstawowej w Niemcach 
Fotoreportaż str 12
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Pracownia plastyczna GOK  
– kolejne powody do dumy!

Iga Styrnik z pracowni plastycznej Gminnego Ośrodka Kultury w 
Niemcach w  Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci i 
młodzieży „Spójrz okiem artysty – Frida Kahlo” zdobyła nagrodę 
w kategorii malarstwo natomiast Arleta Małek otrzymała wyróż-
nienie! 

Na konkurs zorganizowany przez Młodzieżowy Dok Kultury „Śród-
mieście” we Wrocławiu napłynęły 433 prace plastyczne ze 102 szkół 
i pracowni plastycznych z całej Polski.

Ciekawe i bardzo ładne prace wpłynęły na konkurs zorganizowa-
ny przez Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach „NA NAJPIĘKNIEJ-
SZĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ”. 

Na konkurs wpłynęły 72 prace. Udział wzięło 31 uczestników. 
Komisja dokonała oceny w trzech kategoriach wiekowych. Komisja 
oceniła nadesłane prace pod kątem zgodności z przyjętym regula-
minem: oryginalności, pomysłowości ,zaangażowania i samodziel-
nego wykonania. 

Komisja Konkursowa w składzie: Przewodnicząca Komisji Kon-
kursowej: Iwona Duda - artysta plastyk, Bożena Stępień – dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach, Irena Aftyka – 
instruktor GOK - członek komisji, postanowiła przyznać następujące 
nagrody i wyróżnienia: 

W kategorii I: I-III klasa szkoły podstawowej 
I miejsce ex aequo: Antoni Chęć,  Michalina Deleżuch 
II miejsce Jakub Włodarczyk 
III miejsce Zofia Stefaniak 
Wyróżnienia: 
1. Magdalena Kozioł
2. Zuzanna Budzyńska
3. Aleksandra Kuzioła

W kategorii II: IV-VIII klasa szkoły podstawowej 
I miejsce - Hanna Mytyk 
II miejsce -Barbara Ikwanty
III miejsce ex aequo: Julia Kuzioła, Rafał Żmuda 

Do wystawy pokonkursowej Jury konkursu zakwalifikowało rów-
nież prace Aleksandry Rodaki Hanny Mytyk. To kolejny wielki suk-
ces naszych młodych artystów, którzy rozwijają swoje talenty pod 
okiem pani artysty plastyk Iwony Dudy – instruktor GOK Niemce. 
Ogromne gratulacje i najwyższe wyrazy uznania!

Ten ostatni sukces nie jest odosobniony. Jest wynikiem stałej 
pracy, która przynosi tak fenomenalne efekty. Warto w tym miejscu 
przypomnieć zeszłoroczne sukcesy naszych młodych artystów: Ju-

Najpiękniejsza ozdoba – laureaci konkursu
Wyróżnienia: 
1. Laura Zaręba
2. Dorota Pulińska
3. Natalia Wronka
4. Paulina Grotnik

W kategorii IV: IV-VIII praca zbiorowa /rodzina/  
przyznano nagrody: 

I miejsce ex aequo Bartłomiej i Urszula Ikwanty, Aleksandra 
i Karolina Rodak 
II miejsce - Joanna Tabiszewska 
III miejsce - Ewa Saba 

Wyróżnienia: 
1. Ewa i Ewelina Adamska
2. Martyna Lewandowska 

Przyznane nagrody w postaci Kart prezentowych Empik oraz 
dyplomów zostały wręczone w styczniu 2021 roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Niemcach. 

Organizatorzy konkursu serdecznie gratulują zwycięzcom  
i wyróżnionym oraz dziękują wszystkim uczestnikom  

za nadesłane prace, które ozdobiły choinkę  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Niemcach.

dytka Mazurek została laureatką  XIX Międzynarodowego Konkursu 
Plastycznego

„Darujmy światu pokój” zorganizowanego przez Oświęcimskie 
Centrum Kultury, Klaudia Mazurek  została laureatką w „VIII Ogól-
nopolskim Biennale Malarstwa – Niech żyje kolor!” 

natomiast w X Międzynarodowym Konkursie Plastycznym 
“PRZYRODA W KOLORACH” praca Michaliny Deleżuch została za-
kwalifikowana do wystawy pokonkursowej. 

Warto również wspomnieć, że w Ogólnopolskim Konkursie Pla-
stycznym dla dzieci i młodzieży „Dobra kultury UNESCO - Architek-
tura w Polsce” zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury 
im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu wyróżnienia zdobyły: 
Julia Woźniak, Maria Taczalska i Joanna Taczalska. 

Jeszcze raz ogromne gratulacje!
(tg.)

Zofia StefaniakAntoni Chęć Ewa Saba Hanna Mytyk Michalina Deleżuch
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W roku szkolnym 2020/2021 Gminny Konkurs Recytatorski pod 
patronatem Wójta Gminy Niemce, Pana Krzysztofa Urbasia, odbył 
się z wykorzystaniem metod i  technik realizacji zadań na odle-
głość, czyli przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii jakim 
m.in. jest streaming. 

Chętni i  najzdolniejsi uczniowie klas I  - VIII z  terenu Gminy Niemce 
wysłali nagranie swojej recytacji dowolnego fragmentu poezji lub prozy 
do opiekunów konkursu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wszyscy 
uczestnicy wykazali się uzdolnieniami polonistycznymi i umiejętnościa-
mi komunikacyjnymi. Do konkursu zgłosiło się 67 uczniów. Prezentacje 
oceniane były przez jury w składzie: Bożena Stępień - dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Niemcach, redaktor naczelna Gazety Lokalnej 
“Taka Gmina”. Renata Antoszek - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, 
organizator licznych akcji czytelniczych dla społeczności Gminy Niemce. 
Zbigniew Bernat - emerytowany nauczyciel języka polskiego,Samorzą-
dowiec Lubelszczyzny, Radny Powiatu Lubelskiego. Grażyna Gliwka - 
emerytowana nauczycielka historii, wiceprezes zarządu Grupy Teatralnej 
Nasz Teatr z  Nasutowa, działaczka społeczna, wiceprezes Towarzystwa 
Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego w Nasutowie, członek 
Zarządu Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny. 

Gminny Konkurs Recytatorski – on line
WYNIKI KONKURSU

KATEGORI A I-III
Miejsce I: Gabriela Stawecka z Zespołu Placówek Oświatowych 
w Ciecierzynie (Opiekun: Zofia Wróbel)
Miejsce II: Julia Szalast ze Szkoły Podstawowej im. Marty  
z Budnych Łosiowej w Niemcach (Opiekun: Emilia Białek)
Miejsce III: Marii Bułas z  Zespołu Placówek Oświatowych  
w Ciecierzynie (Opiekun: Beata Poździk)
Zofia Kowalczuk ze Szkoły Podstawowej im. Marty z  Budnych 
Łosiowej w Niemcach (Opiekun: Bożena Malinowska)

KATEGORIA IV- VI
Miejsce I: Rozalia Szlązak ze Szkoły Podstawowej im. Marty 
z Budnych Łosiowej w Niemcach (Opiekun: Renata Staszek)
Miejsce II : Hanna Mytyk ze Szkoły Podstawowej im. Marty 
z Budnych Łosiowej w Niemcach (Opiekun: Anna Zgierska)
Miejsce III: Natalia Prokop ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie (Opiekun: Lidia Szuberska)
Nadia Paluch ze Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej 
w Niemcach (Opiekun: Anna Zgierska)

KATEGORIA VII- VIII
Miejsce I: Anna Piotrowska z  Zespołu Placówek Oświatowych 
w  Ciecierzynie (Opiekunowie: Katarzyna Wieczorek, Grażyna Wój-
towicz)
Miejsce II: Ewelina Adamska ze Szkoły Podstawowej im. Marty 
z Budnych Łosiowej w Niemcach (Opiekun: Anna Zgierska)
Miejsce III: Emilia Domonik ze Szkoły Podstawowej im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie (Opiekun: Lidia Szuberska)
Wiktoria Muzyka ze Szkoły Podstawowej im.Ireny Kosmowskiej 
w Krasieninie (Opiekun: Beata Preidl) 

Nagrodę specjalną ufundowaną przez Dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego p. Elżbietę 
Fim otrzymał Krzysztof Gruda ze Szkoły Podstawowej im. Ireny  
Kosmowskiej w Krasieninie. Opiekun: Bożena Gajos

Wszystkim Nagrodzonym i Wyróżnionym  
serdecznie gratulujemy!

Lidia Szuberska, Monika Wolska

Tegoroczna zima, którą nie-
dawno pożegnaliśmy oficjalnie, 
miłośnicy zabaw na śniegu mogą 
zaliczyć do udanych. Ogromna 
ilość śniegu jaka spadła na prze-
łomie stycznia i lutego zachęciła 
wiele osób  do tworzenia bałwan-
ków, figurek, domków śnieżnych 

ku największej radości naszych 
najmłodszych mieszkańców.

Gminny Ośrodek Kultury w 
Niemcach na swoim  fanpage’u 
w serwisie społecznościowym 
Facebook ogłosił pod koniec 
stycznia Gminny Przegląd Rzeźb 
ze Śniegu zapraszając naszych 

Mieszkańców do przysyłania 
fotografii śnieżnych rzeźb. Dzię-
kujemy wszystkim za wspólną 
zabawę i gratulujemy wyobraźni 
i talentu. Prace były niezwykle  
pomysłowe, a przede wszystkim 
niepowtarzalne i każda z nich 
zasługuje na uznanie...

Gminny Przegląd Rzeźb ze Śniegu
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GULKS Niemce - 5 złotych, 4 srebrne i 1 brązowy!
5 złotych, 4 srebrne i 1 brązowy, to dorobek medalowy zawodni-
ków GULKS Niemce na początek sezonu ciężarowego. W dniach 
27-28 lutego w hali OSiR w Biłgoraju odbyły się Otwarte Mistrzo-
stwa Województwa LZS w podnoszeniu ciężarów połączone z 
Wojewódzką Ligą Juniorów.

Nasi zawodnicy stanęli na wysokości zadania, osiągając w turnieju 
wspaniałe wyniki  i zajmując czołowe miejsca. Na uwagę zasługuje 
fakt, że nasza zawodniczka Natalia Warsz zdobyła tytuł  najlepszej 
zawodniczki turnieju do lat 17, uzyskując w punktacji Sinclaira 148,7 
pkt!. Nie zawiodła również nasza srebrna medalistka Mistrzostw 
Polski, Patrycja Powroźnik, która w punktacji Sinclaira uzyskała 
201,2 pkt, co dało jej drugie miejsce wśród wszystkich zawodniczek 
startujących do lat 20.

Nauczyciele zawodu Technik Żywienia i Usług Gastronomicz-
nych w ZSP w Niemcach zorganizowali konkurs „Walentykowa 
potrawa”. Mogli wziąć w nim udział uczniowie szkoły, którzy 
przygotowali deser, oczywiście z motywem miłości. Na wszystkie 
osiemnaście wysłanych prac można było oddawać głosy na szkol-
nym Facebooku. Oto wyniki:
1 miejsce - Kamila Wróbel III TŻ
2 miejsce - Natalia Karczewska I TŻ
3 miejsce - Amelia Klimowicz I TŻ

Trzy laureatki otrzymały nagrody z rąk nauczycieli zawodu.
Marek Och ZSP Niemce

Bardzo miło nam poinformować żę uczennice naszej szkoły 
- Sandra Jeżewska (IV TŻ) i Małgorzata Wójtowicz (III TAK) 
otrzymały stypendia w ramach programu stypendialnego 
„Lubelska Kuźnia Talentów 2019-2021” realizowanego przez 
Województwo Lubelskie. Obu dziewczętom oraz ich opieku-
nom dydaktycznym serdecznie gratulujemy!

Marek Och ZSP Niemce

Wyniki zawodników GULKS Niemce:
młodzik do lat 15

I miejsce Klaudia Warsz SP Ostrówek – kat. wag. 59 kg, wynik 
78 kg, rekord życiowy

junior młodszy do lat 17
I miejsce Natalia Warsz ZSP Niemce – kat. wag. 55 kg, wynik 
100 kg, rekord życiowy
I miejsce Oliwia Stachorzecka PSBiG Lublin – kat. wag. 64 kg, 
wynik 80 kg, rekord życiowy
II miejsce Konrad Budzyński ZSP Niemce – kat. wag. 73 kg, 
wynik 150 kg, rekord życiowy
II miejsce Igor Gąsior LCKZiU Lublin - kat. wag. +102 kg, wynik 
180 kg, rekord życiowy

Lubelska Kuźnia  
Talentów i jej  
stypendystki

Walentynkowa 
potrawa w ZSP  

w Niemcach 

junior do lat 20
I miejsce Patrycja Powroźnik ZS Biłgoraj – kat. wag. 59 kg, 
wynik 141 kg
II miejsce Natalia Wypart ZSP Niemce – kat. wag. 64 kg, wynik 
108 kg
III miejsce Magdalena Targońska ZSP Niemce – kat. wag. 59 
kg, wynik 94 kg
I miejsce Adam Urban ZSP Niemce – kat. wag. 102 kg, wynik 
182 kg, rekord życiowy
II miejsce Michał Tomczak ZSP Niemce – kat. wag. 96 kg, wynik 
175 kg, rekord życiowy

Ryszard Sosnowski prezes GULKS Niemce

1 - Kamila Wróbel III TŻ tort czekoladowy z musem truskawkowym

2 - Natalia Karczewska I TŻ – deser walnetynkowy3 - Amelia Klimowicz I TŻ – babeczki miłości
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Ślubowanie  Pierwszoklasistów  w  Szkole  Podstawowej  w  Niemcach


