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Tancerki Zespołu Tańca Nowoczesnego „Rytmix” z prowadzącym program Robertem Janowskim

Taka to melodia!
W sobotę 12 marca 2011 roku o godz.18.00 na antenie TVP1 wyemitowany zostanie
odcinek popularnego programu „Jaka to melodia?”.
W specjalnej edycji programu, która przyjęła formę turnieju miast, zmagać się
będą reprezentacje Pułtuska, Głuchowa i … Niemiec!
Niemce w programie reprezentować będzie mieszkanka Rudki Kozłowieckiej
Magdalena Kasperek. Będzie to jej kolejny występ w „Jaka to melodia?”.
W nagraniach, które odbyły się 3 lutego w gmachu Telewizji Polskiej przy ulicy
Woronicza w Warszawie, udział wzięła również blisko 30 osobowa reprezentacja
naszej gminy.
(Więcej str. 9, fotoreportaż str.24)
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WÓJT I RADA GMINY NIEMCE
KADENCJA 2010 - 2014
Wójt Gminy Niemce – Krzysztof Urbaś
Rada Gminy Niemce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Henryk Ziębowicz – Przewodniczący Rady
Wojciech Domownik – V- ce Przewodniczący Rady
Roman Wysocki – V- ce Przewodniczący Rady
Janusz Prokopiuk
Henryk Drozd
Jan Sadura
Edward Bronisz
Andrzej Małek
Wiesław Kasperek
Witold Józefacki
Sławomir Mroczek
Tadeusz Sołtys
Ewa Pitura
Roman Ziębowicz
Beata Zgierska
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Inauguracyjna sesja Rady Gminy Niemce odbyła się w dniu 02.12.2010 r.
(przed II turą wyborów na wójta) i 09.12.2010 r. (po II turze).
Sesję otworzył i obradom przewodniczył Radny – Senior p. Henryk
Drozd, dziękując za powierzenie mu
tej zaszczytnej funkcji. Po wręczeniu
przez Przewodniczącą Gminnej
Komisji Wyborczej p. Krystynę
Wójtowicz zaświadczeń o wyborze
na Radnego, najmłodsza wiekiem
Radna p. Beata Zgierska odczytała
rotę ślubowania, a następnie wyczytywała z imienia i nazwiska wszystkich radnych wg listy obecności, którzy kolejno powstawali i wypowiadali słowo: „Ślubuję”.
Po ślubowaniu i przyjęciu protokołu z poprzedniej (XLVIII) sesji Rady Gminy Niemce na wniosek Radnego Henryka Ziębowicza Radni podjęli uchwałę o przerwaniu obrad sesji do godz.10.00
w dniu 09.12.2010 r., którą miała poprzedzić Uroczysta Msza Święta w Kościele w Niemcach.
9 grudnia o godz.10.00 Radny-Senior wznowił obrady I sesji Rady Gminy
Niemce witając zgromadzonych Radnych
i licznie przybyłych tego dnia gości, a wśród
nich: p. Jana Łopatę - Posła na Sejm RP,
p. Lucjana Orgasińskiego – Wiceprezesa
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie, p. Roberta Wójcika
- Wicestarostę Lubelskiego, p. Dariusza
Gajo – Naczelnika Wydziału Edukacji,
Ochrony Zdrowia i Kultury Starostwa
Powiatowego w Lublinie, Wójta – Elekta
p. Krzysztofa Urbasia, ustępującego Wójta p. Stefana Czyżyka oraz Radnych Powiatu Lubelskiego: p. Jerzego Kotowskiego i p. Zbigniewa Bernata.
Następnie prowadzący obrady złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad I sesji Rady Gminy
Niemce o punkt – „Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Niemce p. Krzysztofa Urbasia”. Po jednogłośnym przyjęciu wniosku Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej p. Krystyna Wójtowicz
wręczyła panu Krzysztofowi Urbasiowi zaświadczenie
o wyborze na wójta gminy Niemce. Nastąpił moment
ślubowania.
Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś złożył ślubowanie następującej treści:
„OBEJMUJĄC URZĄD WÓJTA GMINY
NIEMCE UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ,
ŻE DOCHOWAM WIERNOŚCI PRAWU,
A POWIERZONY MI URZĄD SPRAWOWAĆ
BĘDĘ TYLKO DLA DOBRA PUBLICZNEGO
I POMYŚLNOŚCI MIESZKAŃCÓW
GMINY NIEMCE”
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Po złożeniu ślubowania przez p. Krzysztofa
Urbasia, którym to objął urząd Wójta Gminy
Niemce, prowadzący obrady Radny Senior Henryk
Drozd podziękował za współpracę byłemu Wójtowi
Stefanowi Czyżykowi, wręczając mu kwiaty.
Złożył też życzenia nowemu Wójtowi Krzysztofowi
Urbasiowi, życząc mu podejmowania trafnych
decyzji dotyczących gminy, skutecznego działania
na rzecz mieszkańców, oraz pełnienia urzędu
wójta przez wiele lat. Były Wójt Gminy Stefan
Czyżyk złożył Wójtowi Krzysztofowi Urbasiowi
życzenia zdrowia, oraz jak najmniej problemów, których nie da się rozwiązać. Wójt Krzysztof Urbaś
życzył natomiast byłemu Wójtowi Stefanowi Czyżykowi wiele zdrowia i poprosił o podpowiedzi i
współpracę, aby jak się wyraził: „wspólna rodzina
zwana gminą trwała w jedności i zgodzie, co
powiedzie ją ku rozwojowi”. Wszyscy obecni na
sali nagrodzili wystąpienia gromkimi brawami.
Poseł na Sejm RP p. Jan Łopata podkreślił, że
te brawa świadczą o tym, że mieszkańcy oczekują
współpracy i zgody. Zadeklarował wszelką
pomoc ze swojej strony, jak i przybyłych na sesję
przedstawicieli Powiatu Lubelskiego.
P. Lucjan Orgasiński zachęcał w swoim
wystąpieniu nowego Wójta i jego pracowników do
wizyty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, celem skorzystania z pewnych możliwości
dofinansowania zadań gminy, a także do współpracy z Urzędem Marszałkowskim w celi pozyskania
środków strukturalnych.
Robert Wójcik – Wicestarosta Lubelski wręczył Wójtowi Krzysztofowi Urbasiowi listy
gratulacyjne podpisane przez Starostę Lubelskiego p. Pawła Pikulę oraz Kolegów z Zarządu Powiatu
Lubelskiego, (którego Członkiem był do ślubowania p. Urbaś) wyrażając przekonanie o dobrej
współpracy na przyszłość.
Wójt Krzysztof Urbaś podziękował wszystkim za życzenia i deklaracje współpracy. Złożył
podziękowania swojej rodzinie za wsparcie duchowe i wiarę, Posłowi p. Janowi Łopacie za wieloraką
przyjacielska pomoc w życiu, Kolegom z Izby Rolniczej za wspólną pracę na rzecz rolników, panu
Lucjanowi Orgasińskiemu i panu Robertowi Wójcikowi za wieloletnią współpracę w samorządzie
powiatowym, a p. Dariuszowi Gajo za życzliwe dzielenie się swoimi doświadczeniami. Podziękował
również wszystkim Radnym
i Gościom zaznaczając, że
przed samorządem gminnym
stoi trudna praca - eliminacja
zatargów i antagonizmów.
Stwierdził, że jednym z
najpilniejszych zadań jest
rozbudowa sieci przedszkoli,
a także chodników i dróg,
instalacja solarów i elektrowni
wiatrowych, a także bezpłatny
dostęp do Internetu dla
mieszkańców naszej gminy.
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Uchwałą Nr I/1/10 Rada Gminy Niemce w
dniu 9 grudnia 2010 r. dokonała wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Niemce.
Został nim
Ziębowicz.

(jednogłośnie)

pan

Henryk

Na Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Niemce (również jednogłośnie) wybrani
zostali pan Wojciech Domownik i pan
Roman Wysocki.
Na tej samem sesji Rada Gminy Niemce
podjęła równie uchwałę w sprawie powołania
Komisji Stałych Rady Gminy Niemce

Komisje Rady Gminy
Komisja Rewizyjna Rady Gminy
1. Janusz Prokopiuk
2. Witold Józefacki
3. Sławomir Mroczek
4. Tadeusz Sołtys
5. Beata Zgierska

Przewodniczący
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Komisja Budżetu i Finansów Gminy

1. Sławomir Mroczek
Przewodniczący
2. Roman Wysocki
Członek Komisji
3. Roman Ziebowicz
Członek Komisji
4. Tadeusz Sołtys
Członek Komisji
5. Jan Sadura
Członek Komisji
6. Andrzej Małek
Członek Komisji
7. Wojciech Domownik
Członek Komisji
8. Henryk Drozd
Członek Komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
1. Wiesław Kasperek
Przewodniczący
2. Ewa Pitura
Członek Komisji
3. Jan Sadura
Członek Komisji
4. Andrzej Małek
Członek Komisji
5. Henryk Drozd
Członek Komisji
6. Edward Bronisz
Członek Komisji
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych
1. Witold Józefacki
Przewodniczący
2. Roman Ziębowicz
Członek Komisji
3. Beata Zgierska
Członek Komisji
4. Ewa Pitura
Członek Komisji
5. Janusz Prokopiuk
Członek Komisji
6. Tadeusz Sołtys
Członek Komisji
7. Wiesław Kasperek
Członek Komisji
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„Nie sięgamy po czyjeś, ale swojego też nie oddamy!”
Z wójtem gminy Niemce p. Krzysztofem Urbasiem rozmawia Bożena Stępień

Bożena Stępień: Już blisko trzy miesiące sprawuje Pan urząd wójta gminy Niemce. To prawie jak sto

dni dla premiera rządu. I dużo i mało. Jak Pan ocenia ten czas?

Wójt Krzysztof Urbaś: Dla mnie jest to czas
bardzo intensywnej pracy, zderzam się ciągle z
nowymi problemami, przychodzi bardzo wiele
osób. Na ile potrafię i mam możliwości staram
się tym ludziom pomóc. Niektóre sprawy w tym
momencie nie zostaną rozwiązane – jestem realistą, mam świadomość, że wszystko wymaga
czasu i stosownych środków. Do tej pory walczyliśmy z odśnieżaniem – w mojej ocenie skutecznie. Być może nie wszystkich zadowoliliśmy,
bo im bardziej podnosi się standard odśnieżania, tym większe są oczekiwania. Biorąc pod uwagę,
że po zaprzestaniu opadów jest 24 godziny na odśnieżenie dróg gminnych - niektórzy oczekują żeby
to było zrobione w ciągu godziny – ale skoro odśnieżamy w ciągu 4-5 godzin to uważam, że ten standard mamy bardzo wysoki. Jest to też dla mnie czas intensywnych spotkań z mieszkańcami naszej
gminy na zebraniach wiejskich. Z problemów poruszanych na tych spotkaniach pojawia się pytanie
odnośnie planów prezydenta i rady miasta związanych z poszerzeniem granic Lublina kosztem naszej
gminy. Moje stanowisko od początku było takie, że niemożliwe są jakiekolwiek pertraktacje w tej
sprawie. Nie zamierzam i nigdy nie zgodzę się odstąpić czegokolwiek. Jest to ewidentna, moim zdaniem gra przedwyborcza… Natomiast dla naszej gminy byłaby to strata 1/3 dochodów do budżetu.
Na to nigdy się nie zgodzę! Nie ma mowy! Jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy prowadzili konsultacje społeczne i wierzę w to, że patriotyzm lokalny w naszej gminie zwycięży. Nie sięgamy po
czyjeś ale swojego też nie oddamy!
Bożena Stępień: I myśli Pan, że podobnie jak w 2003 roku uda się nam obronić jedność terytorialną
naszej gminy?
Wójt Krzysztof Urbaś: Jestem przekonany. Na sto procent! Bardzo w to wierzę. Podejmę wszelkie
możliwe kroki. W tej walce nie jestem sam. Popierają mnie nasi Mieszkańcy i Rada Gminy, Mam też
sprzymierzeńców w osobach Wójtów gmin Wólka i Jastków, którzy są w podobnej sytuacji.
Bożena Stępień: Z tego co wiem mieszkańcy Elizówki w większości są przeciwni przyłączeniu
do Lublina…
Wójt Krzysztof Urbaś: Oczywiście. Docierają do mnie sygnały o tym, że nie mają ochoty być przyłączeni do miasta Lublina. Wiąże się to z wieloma uciążliwościami. Głównie chodzi o wyższe podatki, konieczność zmiany dokumentów, długie kolejki w urzędach miasta, utrudnienia w załatwiania spraw. Ponadto będąc mieszkańcami naszej gminy mają pewność, że nie będą latami czekać na
inwestycje na ich terenie. Ich problemy będą lepiej widoczne w gminie niż na peryferiach miasta.
Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych Mieszkańców. Posłużę się tu przykładem. Na zebraniu wiejskim w Zalesiu mieszkańcy wystąpili z prośbą o zbudowanie nowej drogi, z braku której, nie ma
już w tej miejscowości nowych terenów budowlanych. Mieszkańcy zobowiązali się nieodpłatnie na
rzecz gminy przeznaczyć swoje grunty tak, aby powstała droga i pas drogowy. Otrzymali moją zgodę
i obietnicę wszczęcia stosownej procedury. Mimo tego, że mamy problemy finansowe (jak wszystkie samorządy) jednakże staramy się, w miarę możliwości, w jak najkrótszym czasie rozwiązywać
problemy naszych mieszkańców. Do tej pory na terenie całej gminy budowana była kanalizacja, sieć
wodociągów, sieć gazyfikacji, sieć dróg, które ciągle będziemy rozbudowywać i modernizować, gdyż
potrzeb w tym kierunku jest wiele.
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Bożena Stępień: Kandydował Pan na wójta z ramienia PSL. Podczas sesji inauguracyjnej i uroczystego ślubowania towarzyszyli Panu obok Posła Jana Łopaty, inni koledzy z partii – przedstawiciele
władz samorządowych na szczeblu powiatu deklarując chęć pełnej współpracy. Pan przez lata był
związany z Powiatem Lubelskim – pełniąc funkcję członka zarządu powiatu. Na jaką współpracę
możemy liczyć?
Wójt Krzysztof Urbaś: W tej chwili jest już w trakcie, a nawet na ukończeniu, budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach. Inwestycja zamknie się kwotą ponad 3,5 miliona złotych i przyniesie ogromny pożytek całej lokalnej społeczności. Zaproponowałem też Starostwu Powiatowemu w Lublinie odbudowę drogi Ciecierzyn - Boduszyn oraz ulicy
Różanej w Niemcach. Po niedawnych rozmowach z panem Starostą i Wicestarostą mogę powiedzieć, że obaj panowie deklarują chęć współpracy i w tym roku będziemy odbudowywać te drogi. Są one w najgorszym stanie, jeżeli chodzi o nawierzchnie asfaltowe na terenie naszej gminy.
Ponadto będzie budowany przez Powiat chodnik w Dysie – w zasadzie ta budowa będzie polegała
na uzupełnieniu brakujących odcinków chodnika. Partycypujemy w kosztach tej inwestycji, natomiast wykonawstwo, strona techniczna czy projektowa to już jest w gestii Starostwa. Oczekujemy
również remontów – w jak najlepszym standardzie – dróg powiatowych, które będąc szlakami
najczęściej uczęszczanymi, ulegają stałej degradacji. Mam tego świadomość, że Powiat ma wiele
zobowiązań i nie będzie łatwo panu Staroście i Zarządowi wygospodarować środki również dla naszej gminy, jednakże wierzę w to i bardzo prosiłem moich kolegów, aby mnie wsparli, bo potrzeby
w naszej gminie są znaczne.
Bożena Stępień: W swojej kampanii wyborczej mówił Pan o konieczności unowocześniania naszej
gminy, o obniżaniu kosztów gospodarstw domowych poprzez instalację solarów i elektrowni wiatrowych, o bezpłatnym dostępie do Internetu…
Wójt Krzysztof Urbaś: Jeśli chodzi o bezpłatny Internet…. Moi pracownicy dostali zlecenie przygotowania w najbliższym czasie niezbędnych materiałów i na sesji będziemy się nad tym zastanawiać. Co do solarów… na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat programów „wsparciowych”. Jeżeli tylko program taki by się pojawił, będziemy oczywiście korzystali. Mogę tylko
powiedzieć, że byłem niedawno na spotkaniu z dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego panem Sławomirem Struskim, który deklarował wsparcie z programu
FOGR…To nie są wielkie środki, ale można uzyskać 50-60 tysięcy na wyremontowanie jakiegoś
odcinka drogi lokalnej na terenie gminy wiejskiej. Jeśli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy dla gminy
dla mnie każda kwota jest znacząca.
Bożena Stępień: A inne problemy naszej gminy, które Pańskim zdaniem należą do tych ważniejszych?
Wójt Krzysztof Urbaś: Bardzo ważną rzeczą jest utworzenie przedszkoli w gminie. W trakcie spotkań przedwyborczych miałem sugestie od wielu mieszkańców aby o tym pomyśleć . Realia ekonomiczne zmuszają obydwoje młodych rodziców do pracy, ponieważ trudno jest utrzymać rodzinę
z jednej pensji. Dziadkowie zwykle jeszcze pracują i nie mogą pomóc… W takiej sytuacji jedynym
wyjściem jest przedszkole. Kontynuujemy budowę nowego przedszkola w Niemcach, ale myślę tu
też o Nasutowie, Krasieninie, być może rozbudowie w Ciecierzynie, nie wiem jeszcze jaka będzie
decyzja odnośnie Jakubowic. To od razu nie powstanie, ale z informacji napływających od naszych
mieszkańców wynika, że jest taka potrzeba.
Bożena Stępień: Na zakończenie naszej rozmowy proszę powiedzieć czego życzy sobie Wójt gminy
Niemce na początku swojej kadencji?
Wójt Krzysztof Urbaś: Czego życzę? Życzę życzliwości, wyrozumiałości, mądrych rad i podpowiedzi. Dobrej współpracy z Radą Gminy i Mieszkańcami tak, abyśmy wspólnie tworzyli ten nasz
Samorząd i go rozwijali.
Bożena Stępień: Dziękuję za rozmowę.
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Rada Gminy Niemce w dniu 27 stycznia 2011 roku podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia
przedstawiciela Gminy Niemce w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin
Powiatu Lubelskiego – „Kraina wokół Lublina”. Został nim wójt naszej gminy p. Krzysztof Urbaś
z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw.
Wójt Gminy Niemce w dniu 14 stycznia 2011 roku powołał członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niemcach oraz Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i narkomanii.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działać będzie w następującym składzie:
1. p. Henryk Drozd - Przewodniczący Komisji
2. p. Leszek Czerwonka – Wiceprzewodniczący Komisji
3. p. Rafał Boczek - Sekretarz
4. p. Janina Kania - członek
5. p. Kamila Domownik - członek
6. p. Edward Bronisz- członek
7. p. Andrzej Małek - członek
8. p. Tadeusz Sołtys - członek
9. p. Janusz Prokopiuk- członek
Pełnomocnikiem Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zapobiegania
narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie  została p. Maria Grażyna Mogielnicka.
Rada Gminy Niemce w dniu 27 stycznia 2011 roku podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu na 2011 rok. Szczegóły dotyczące budżetu dostępne są na stronie internetowej:
www.niemce.bip.lublin.pl w zakładce prawo miejscowe/uchwały Rady Gminy.
Gmina Niemce informuje, że stanowczo sprzeciwia się planom poszerzenia granic Lublina
o tereny należące obecnie do gminy Niemce. O zamiarach prezydenta Lublina pisały ostatnio
lokalne gazety. W naszej ocenie poszerzenie granic Lublina będzie niekorzystne dla mieszkańców
gminy Niemce. Dlatego w obronie interesów mieszkańców zostaną podjęte wszelkie niezbędne
kroki, żeby uniemożliwić zapędy prezydenta Lublina.
Jak donoszą gazety planowana zmiana granic oburzyła mieszkańców i przedsiębiorców.
W Lublinie obowiązują wyższe podatki. W gminie Niemce budynki mieszkalne i gospodarcze są
zwolnione z podatku od nieruchomości.
Już w 2003 r. Lublin chciał wchłonąć tereny Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce oraz tereny Uniwersytetu Przyrodniczego. Wtedy wójt Henryk Smolarz wraz z Radą Gminy
podjęli szereg działań, które uniemożliwiły oddanie naszych terenów. Wynik przeprowadzonych
konsultacji z mieszkańcami opiniujących zmianę granic był jednoznaczny. Zdecydowana większość uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach wypowiedziała się za pozostawieniem
obecnych granic gminy Niemce.
Dzisiaj powraca temat poszerzenia granic Lublina o jeszcze większy teren niż to planowano
w 2003 r. Prezydent Lublina marzy o zabraniu gminie Niemce terenów sięgających aż do planowanej obwodnicy miasta – około 1000 ha . Szacujemy, że gmina Niemce mogłaby stracić nawet
3 mln zł rocznych przychodów z podatków. Żeby zobrazować skalę wielkości należy przytoczyć,
iż roczny przychód z podatku rolnego gminy Niemce wynosi około 1 mln zł. Miałoby to niekorzystny wpływ na przebieg realizowanych i planowanych inwestycji.
W imieniu władz gminy Niemce informuję, iż zrobimy wszystko, żeby nie oddać miastu
terenów od zawsze należących do gminy Niemce.
Wójt Gminy Niemce
/-/ Krzysztof Urbaś
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Taka to melodia!

W sobotę 12 marca o godz.18.00 na antenie
TVP1 wyemitowany zostanie odcinek popularnego programu „Jaka to melodia?”. W specjalnej
edycji programu, która przyjęła formę turnieju
miast, zmagać się będą reprezentacje Pułtuska,
Głuchowa i … Niemiec! Niemce w programie
reprezentować będzie mieszkanka Rudki Kozłowieckiej Magdalena Kasperek. Będzie to jej kolejny występ w „Jaka to melodia?”. W nagraniach,
które odbyły się 3 lutego w gmachu Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza w Warszawie, udział
wzięła również blisko 30 osobowa grupa z naszej
gminy, Magdzie dopingowały tancerki Zespołu
Tańca Nowoczesnego „Rytmix”, Marta Miącz
– autorka palem i innych kompozycji z suszonych
kwiatów i zboża, Tomasz Krajewski – prezes Towarzystwa Regionalnego Gminy Niemce (znany
modelarz), który pojechał na nagranie programu
z kilkoma figurkami z własnej kolekcji, Grażyna
Gliwka z zarządu towarzystwa oraz duet akordeonowy Łukasz Bogusz i Paweł Gawroński.
Podjęliśmy się jako GOK wyzwania stworzenia grupy dopingującej Magdzie, chociaż nie było
łatwo. Propozycje udziału w programie dostaliśmy zaledwie na tydzień przed terminem nagrania. Na dodatek były ferie i część naszych tance-

rek wyjechała, a inne miały sesje egzaminacyjne.
Okazało się również, że sama Magda Kasperek
jest na nartach w górach, a nasze spotkanie będzie
możliwe dopiero w poniedziałek (trzy dni przed
nagraniem!). Tego dnia również mijał ostateczny
termin przesłania do telewizji kompletnej, imiennej listy uczestników delegacji wraz z imieniem
i nazwiskiem kierowcy i numerem rejestracyjnym
autobusu. De facto na zorganizowanie wszystkiego mieliśmy 3 dni, ale udało nam się zebrać fajną
grupę i mam nadzieję, że to będzie widać.
Turniejowe edycje „Jaka to melodia?” są znakomitą i - co najważniejsze - darmową szansą na
promocję miast, które biorą udział w programie.
Materiał został nagrany i teraz wszystko jest w rękach reżyserów i producentów. To od nich zależy,
ile z tego, co udało nam się zaprezentować w trakcie nagrania, pokazane zostanie w programie.
Końcowy efekt zobaczyć będzie można
w sobotę 12 marca w TVP1.
Równolegle z odcinkiem powstawały również
zdjęcia prezentujące kulisy przygotowań uczestników do programu. Będzie je można zobaczyć
tuż po emisji programu w programie „Jaka to melodia?” Kulisy. Serdecznie zapraszamy!
Bożena Stępień
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STO LAT...TO ZA MAŁO!!!
Jubileusz 100 - lecia urodzin

29 grudnia 2010 roku mieszkanka naszej gminy Pani Zofia
Prażmo obchodziła setną rocznicę urodzin. Pani Zofia wychowała
trzy córki (Janinę, Mieczysławę i Bożenę), doczekała się sześciu
wnuków, jedenastu prawnuków i dwojga praprawnuków.
Do niedawna pani Zofia mieszkała w Osówce prowadząc
samodzielnie gospodarstwo domowe zajmując się ogródkiem
i pracami przy domu. Obecnie mieszka wraz z rodziną w
Krasieninie.
Z okazji tak pięknego jubileuszu Panią Zofię Prażmo w dniu jej setnych urodzin odwiedzili: Prezes
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Henryk Smolarz, Wójt naszej gminy Krzysztof Urbaś
oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Niemcach Danuta Kowalik. Oprócz gorących życzeń i
kwiatów, które pani Zofia otrzymała od wszystkich gości prezes KRUS Henryk Smolarz wręczył
dostojnej Jubilatce decyzję o przyznaniu dodatku dla Stulatki, a wójt Krzysztof Urbaś do kwiatów
dołączył w prezencie komplet pościeli wełnianej i listy
gratulacyjne: od Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i
od naszych Władz Gminnych A potem rozległo się gromkie:
”DWIEŚCIE LAT! DWIEŚCIE LAT! NIECH ŻYJE,
ŻYJE NAM!”
Szacownej Jubilatce życzymy zdrowia
i pogody ducha na kolejne lata
w otoczeniu bliskich i życzliwych osób.

(tg)

Dnia 27 listopada 2010 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Niemcach odbyła się uroczystość z udziałem
par małżeńskich, które Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył medalami „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”.
Uroczystość poprzedziła msza święta w intencji jubilatów odprawiona przez księdza Krzysztofa Galewskiego
Proboszcza Parafii Niemce.
Jubilatami z 50-letnim stażem małżeńskim byli:
1. Maria i Tadeusz Bieniek - Niemce
2. Helena i Stanisław Fus – Ciecierzyn
3. Leokadia i Bronisław Kasperek – Zalesie
4. Lucyna i Zdzisław Kupisz – Ciecierzyn
5. Zofia i Ludwik Piech – Niemce
6. Maria i Bolesław Prażmo –Swoboda
7. Wanda i Marian Sipa – Nowy Staw
8. Helena i Tadeusz Sokołowski –Niemce

9. Marianna i Stanisław Stefaniak – Niemce
10. Regina i Tadeusz Szymajda - Zalesie
11. Agnieszka i Mieczysław Tomasiewicz Niemce
12. Janina i Adam Wach – Elizówka
13. Marianna i Zygmunt Włoch – Rudka Kozłowiecka
14. Jadwiga i Eugeniusz Włodarczyk – Niemce
15. Krystyna i Wacław Woźniak – Nasutów

W imieniu Prezydenta RP pełniący wówczas urząd Wójta Gminy Niemce pan Stefan Czyżyk udekorował
medalami wyróżnione pary i wręczył stosowne legitymacje.
Wszystkie pary otrzymały też pamiątkowe księgi z życzeniami od Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i
Wójta Gminy.
Jubilatom licznie towarzyszyły wnuki, dzieci i inni członkowie rodzin oraz przyjaciele, były oczywiście
toasty, lampka szampana, odśpiewano tradycyjnie 100 lat.
Uroczystość uświetniły występy Pań z KGW w Dysie i zespołu „ Dysowiacy”
Specjalną prezentację dla jubilatów przygotowała i przedstawiła z udziałem młodzieży szkolnej p. Grażyna
Gliwka - nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Nasutowie.
Była bardzo miła atmosfera, wspomnienia jubilatów, wzruszenia…
Całą uroczystość przygotowała i prowadziła Danuta Kowalik Kierownik USC w Niemcach.
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ZESPÓŁ LUDOWY
‘DYSOWIACY’
Zasłużony dla kultury polskiej
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„Posłuchajcie państwo mili, jak my se zespół tworzyli.
Zgadały się kumy w niedzielę przypadkiem, nad wiejskiej kultury
powolnym upadkiem.
Jak się zgadały tak i powspominały
wesołe muzyki, przyśpiewki, wesela, herody, kuligi.
Z tych wspominków rada powstaje:
„ trza ratować dawne, ludowe zwyczaje
– niech piękno tradycja w narodzie zostaje
i młodzi niech pozno tyż stare obyczaje.”
(fragm. „Gawędy o powstaniu zespołu” Konstancji Sztorc)

W dniu 5 stycznia 2011 roku odbyła się
uroczystość 35-lecia Zespołu Ludowego
„Dysowiacy”.
W uroczystości wzięli udział: pan
Henryk Smolarz – prezes Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, pan Krzysztof Urbaś – wójt gminy Niemce, przewodniczący Rady Gminy Niemce pan Henryk Ziębowicz, radny Powiatu
Lubelskiego pan Jerzy Kotowski, pan Henryk Drozd – radny Rady Gminy Niemce, prezes Banku Spółdzielczego
w Niemcach pan Zdzisław Siwek, pan Stanisław Muzyka - przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Niemcach, pan Stanisław Sysiak – prezes Spółdzielni Usług Rolniczych w Elizówce oraz pani Barbara
Fifowska – dyrektor Zespołu Placówek oświatowych w Dysie. Uroczystość uświetnili również swoim przybyciem
ksiądz Robert Brzozowski - proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela oraz ksiądz Piotr Niedziela
– wikariusz. Na wniosek prezesa Henryka Smolarza zespołowi została przyznana przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pana Bogdana Zdrojewskiego ODZNAKA HONOROWA „ZASŁUŻONY DLA
KULTURY POLSKIEJ” Odznaka, ustanowiona w 1969 roku, przyznawana jest osobom wyróżniającym się
w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Wójt Krzysztof Urbaś wręczył wszystkich członkom zespołu
DYPLOMY UZNANIA ZA PEŁNĄ ZAANGAŻOWANIA I PASJI PRACĘ W ZESPOLE LUDOWYM
„DYSOWIACY”, WYSOKI POZIOM ARTYSTYCZNY PREZENTOWANYCH DOKONAŃ, KULTYWOWANIE TRADYCJI REGIONALNYCH, PRACĘ NA RZECZ CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ORAZ ROZSŁAWIANIE DYSA I GMINY NIEMCE DALEKO POZA ICH GRANICAMI.
Zespół Ludowy „Dysowiacy” powstał w 1986 roku.
Zespół ludowy „Dysowiacy”
Od 2003 r. działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach.
Instruktorem zespołu jest pan Grzegorz Brzozowski.
1. Anna Krystyna Skrzypek
W czasach, kiedy kultura ludowa ulega stopniowemu zanikowi, członkowie
2. Zofia Studzińska
Zespołu Ludowego „Dysowiacy” wiernie kultywują tradycje i folklor regionu
3. Barbara Kucio
lubelskiego i gminy Niemce. Zespół Ludowy „Dysowiacy” wykonuje pieśni
4. Janina Choina
ludowe z naszego regionu, a także pieśni okolicznościowe i biesiadne , odno5. Elżbieta Wójcik
sząc sukcesy na wielu przeglądach folklorystycznych. Zespół uświetnia swo6. Danuta Brzozowska
imi występami imprezy gminne (imprezy okolicznościowe, uroczystości świąt
7. Agata Kręglicka
państwowych, dożynki, jubileusze pożycia małżeńskiego, itp.). Występuje
8. Leokadia Hunek
również poza terenem gminy: na przeglądach zespołów ludowych, festynach,
9. Zofia Czupryn
10. Andrzej Tytłak
imprezach szkolnych, sportowych i rolniczych.
11. Renata Moryca
Zespół Ludowy „Dysowiacy” w czasie 35-letniej działalności kulturalnej
12. Lucyna Krupińska
otrzymał wiele nagród, podziękowań, dyplomów i wyróżnień Trudno przece13. Jadwiga Zaroń
nić rolę jaką zespół odegrał w krzewieniu tradycji i kultury ludowej, dawania
14. Konstancja Sztorc
świadectwa o pięknie polskiej wsi i bogactwie jej obyczajów.
15. Adam Niedźwiedź
„Dysowiacy” od lat są chlubą naszej gminy, kultywują kulturę i tradycje
16. Grzegorz Brzozowski
ludowe,
a także udzielają się społecznie.
17. Stanisław Brzozowski
Od
sześciu
lat „Dysowicy” wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Niem18. Andrzej Kucharzyk
cach
są
organizatorem
przeglądów kapel i zespołów ludowych, które odbywają
19. Teresa Zielińska
się rokrocznie na przełomie maja i czerwca w Dysie i są miejscem spotkań i wie20. Zofia Woźniak
21. Barbara Sołtys
lu inspiracji dla zespołów ludowych z całego województwa lubelskiego.
Zaangażowanie zespołu w życie społeczności lokalnej i kultywowanie tradycji ludowych przejawia się również udziałem w delegacjach wieńcowych w dożynkach gminnych i powiatowych,
wielokrotnie uwieńczonych nagrodami w konkursie na najpiękniejszy wieniec.
Wszystkim założycielom, członkom i przyjaciołom Zespołu Ludowego „Dysowiacy” należą się słowa
uznania i podziękowanie za krzewienie kultury ludowej, dawanie świadectwa o pięknie polskiej wsi i bogactwie jej obyczajów. Czekamy kolejnych jubileuszy!!! (tg)
Fotoreportaż z uroczystości str.12-13
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I Parafialny Przegląd Jasełeki Grup Kolędniczych
W sobotę 8 stycznia w Zespole
Szkół w Niemcach odbył się I Parafialny Przegląd Jasełek i Grup
Kolędniczych, którego organizatorem była Akcja Katolicka działająca
przy Parafii w Niemcach. Pomysłodawcą i główną realizatorką zadań
związanych z przeglądem była pani
Barbara Józefacka – nauczycielka języka polskiego. W przeglądzie
wzięły udział grupy kolędnicze z Zespołu Szkół w Niemcach, dzieci z oddziału „0” Przedszkola w Niemcach
oraz Schola Dziecięca działające przy
Parafii w Niemcach. Uczestnicy przeglądu podzieleni byli na poszczególne kategorie: jasełka, zespół
kolędniczy i solista. W kategorii jasełek zwyciężyło przedstawienie Uczniów klas III, którzy zostali
przygotowani przez p. Małgorzatę Dynerowicz, p. Bożenę Malinowską i p. Małgorzatę Piekarczyk. W kategorii zespół kolędniczy pierwszą nagrodę jury konkursu przyznało Scholi z Parafii
w Niemcach ( wyrazy uznania dla p. Ilony Żytkowskiej – opiekunki grupy), natomiast w kategorii
solista zwyciężyła Aleksandra Wójtowicz (przygotowana przez mamę, p. Annę
Stachurę-Wójtowicz ).
Obsługą występujących artystów oraz
gości zajęli się Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu.
W przerwach między występami sprzedawali własnoręcznie upieczone ciasto.
Dochód ze sprzedaży postanowili w całości
przeznaczyć na pomoc dla Powodzian.
W sumie Wolontariusze zebrali
676 zł 50 gr. Pieniądze przekazane zostały protokolarnie Wolontariuszom z Lubelskiego Centrum Wolontariatu: Renacie Dobrzańskiej
i Wojtkowi Bonkowi, którzy pilotują pomoc Powodzianom z ramienia Centrum w Lublinie.
„I tak wszyscy uczestnicy przeglądu mieli
szansę wspólnotowo przeżywać radość płynącą
z Bożego Narodzenia oraz okazać hojność potrzebującym braciom” jak pięknie powiedział
pan Witold Józefacki – współorganizator przeglądu, opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu.
Wyrazy ogromnego uznania dla Organizatorów
tak pięknego Przedsięwzięcia składa pisząca te
słowa Bożena Stępień.
Przekazanie dochodu ze sprzedaży ciast na rzecz
powodzian, prowadzonej w czasie przerw przez
Szkolny Klub Wolontariusza Wolontariuszce z L.C.W
– p. Renacie Dobrzyńskiej

UROCZYSTOŚCI
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SPOTKANIE NOWOROCZNE

Na zaproszenie wójta naszej gminy pana
Krzysztofa Urbasia w Spotkaniu Noworocznym z Członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich i
Sołtysami uczestniczyli: ks. Krzysztof Galewski
- proboszcz parafii pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli w Niemcach, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pan Henryk
Smolarz, pani Elżbieta Rudnicka – dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, pani Sylwia Pisarek-Piotrowska i pan
Jerzy Kotowski – radni Powiatu Lubelskiego, pan Henryk Ziębowicz – przewodniczący
Rady Gminy Niemce, wiceprzewodniczący
Rady Gminy Niemce panowie: Wojciech Domownik i Roman Wysocki, Członkowie Rady
Gminy Niemce, pan Zdzisław Siwek – prezes
Banku Spółdzielczego w Niemcach, pan Stanisław Muzyka – przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Niemcach,
pan Marek Palczewski – prezes Spółdzielni
Rolniczo-Handlowej „Samopomoc Chłopska” w Niemcach, pan Stanisław Sysiak – prezes Spółdzielni Usług Rolniczych w Elizówce.
W części artystycznej Dzieci z Przedszkola w Niemcach przedstawiły Jasełka, za które zostały nagrodzone gromkimi brawami. Na scenie zaprezentowały się ponadto zespoły ludowe z naszej gminy
„Szwaczki” z Ciecierzyna oraz „Dysowiacy”.

X
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lat

gminnego
turnieju
poezji
dziecięcej
i żywego
słowa

Koło Recytatorów rozpoczęło działalność
w roku szkolnym 2001/2002. Założycielkami i
opiekunkami są Grażyna Wójtowicz – logopeda i Katarzyna Wieczorek – nauczyciel języka
polskiego w Zespole Placówek Oświatowych
w Ciecierzynie. Początkowo zajęcia Koła adresowane były do uczniów klas starszych szkoły
podstawowej, potem również do gimnazjalistów
naszej szkoły.
Praca z uczniem na zajęciach oparta jest na
założeniu, że w każdym dziecku tkwi ukryta iskra talentu, należy tylko pomóc jej zabłysnąć. Recytatorami stają się uczniowie, których
wrażliwość na słowo i chęć podzielenia się nią z
innymi jest bodźcem do udziału w spotkaniach
Koła i chęci pracy nad własnymi umiejętnościami i stałego kontaktu z literaturą piękną. Zajęcia
odbywają się dwa razy w tygodniu i obejmują
techniki oddychania, analizę i interpretację tekstu oraz ćwiczenia przygotowujące do wystąpień publicznych.
Program pracy Koła powstawał podczas pracy, w latach 2002-2005. Podlegał ciągłej ewaluacji, co sprawiło, że stawał się atrakcyjny i ciekawy. W roku 2007 zajęcia Koła Recytatorów
zostały włączone do projektu „Bliżej Kultury i

Piękna” i zostały poszerzone o techniki teatralne. Uczniowie poza przygotowaniem wystąpień
na konkursy recytatorskie mogli odnajdować
siebie w tworzonych z ich inwencji realizacji
bliższych teatrowi. Tak powstały: happening
„Żywioły”, program satyryczny
„Inwazja Czerwonych Kapturków”, montaż
„Rok planety Ziemi” i spektakl „Jak wyginęli
królewicze” oraz program jasełkowy przygotowany wraz z Zespołem Artystycznym. Adresatem widowisk była szeroko rozumiana społeczność lokalna.
Najtrwalszym śladem projektu okazała się
jednak zmiana nazwy, ponieważ od marca 2007
roku Koło Recytatorów działa jako Koło żywego Słowa.
W roku 2009 pojawiła się pośród miłośników poezji bardzo aktywna, otwarta i ogromnie
twórcza grupa członków. Są to uczniowie klas
I-III szkoły podstawowej. Od tego czasu zajęcia
dzielone są na trzy grupy wiekowe.
Uczniowie – recytatorzy reprezentują szkołę w wielu konkursach na szczeblu gminnym,
powiatowym i wojewódzkim, biorą aktywny
udział w życiu szkoły przygotowując części artystyczne uroczystości. Najważniejszym jednak
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elementem są dwa konkursy, które powstały z
inicjatywy Koła i są przez nas przygotowane i
prowadzone. Są to trzyetapowy turniej Mistrz
Czytania ( szósta edycja miała miejsce w roku
2010)i Gminny Turniej Poezji Dziecięcej. Naszym marzeniem było, by w naszej szkole była
możliwość rozwijania i prezentowania talentów,
a placówka stała się miejscem promującym kulturę. Zaadresowaliśmy tę imprezę do wszystkich szkół podstawowych i przedszkoli Gminy
Niemce.
Po nawiązaniu współpracy z Wojewódzkim
Ośrodkiem Kultury Turniej stał się eliminacjami do Powiatowego Małego Konkursu Recytatorskiego w WOK w Lublinie. Współpracujemy
również z Centrum Kultury w Lublinie i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Niemcach. Instruktorzy słowa z tych placówek stanowią zawsze
profesjonalne Jury, które ocenia popisy konkursowe recytatorów. Dzięki sponsorom, którzy
wspomagają nas rokrocznie, możemy uhonorować laureatów miejsc wspaniałymi nagrodami rzeczowymi i pamiątkowymi dyplomami,
a niezwykły klimat i wspaniały nastrój „święta
poezji” podkreślają uczestnicy turniejów. Potwierdzają również celowość i potrzebę organizacji przedsięwzięcia.
Najważniejsze osiągnięcia recytatorów
Koła Żywego Słowa:
2002 – Aleksandra Kupisz wyróżnienie na
VI powiatowym Jesiennym Konkursie
Recytatorskim
2003 – Arek Małyska – laureat VII Wojewódzkiego Jesiennego Konkursu Recytatorskiego
2004 – Arek Małyska laureat Konkursu recytatorskiego „Monologi” ,Dominika Mucha – wyróżnienie
2005 – Arek Małyska – laureat Powiatowego małego konkursu recytatorskiego
Agnieszka Siegieda –wyróżnienie
2006 – Angelika Bocian – Laureatka międzygminnego konkursu recytatorskiego
„Boże Narodzenie w Literaturze”
2007 – M
 agda Zielonka, Agnieszka Woźniak
– laureatki powiatowego etapu XXV
Małego Konkursu Recytatorskiego
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2008 – Agnieszka Woźniak – laureatka III Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej
2009 – Agnieszka Woźniak – laureatka etapu
Wojewódzkiego Konkursu Poezji i Prozy Ukraińskiej
2009 – Agnieszka Woźniak – laureatka etapu
międzypowiatowego Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego „ Przebudzeni do życia”
2009 – Agata Grzesiak – laureatka XLII Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej
pod patronatem Lubelskiego Kuratora
Oświaty w MDK „Pod Akacją”
2010 – F
 ilip Wieczorek – laureat Wojewódzkiego Małego Konkursu Recytatorskiego
WOK w Lublinie.
Katarzyna Wieczorek,
Grażyna Wójtowicz
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Protokół X Gminnego Turnieju Poezji Dziecięcej w Ciecierzynie
11 lutego 2011
Jury w składzie Anna Krawczyk- kierownik Działu Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury
w Lublinie, Joanna Kolstrung- instruktor słowa Działu Edukacji Kulturalnej Centrum w Lublinie,
Irena Aftyka- instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach, po wysłuchaniu 53 recytatorów
szkół podstawowych i przedszkoli gminy Niemce postanowiło przyznać nagrody:
I kategoria wiekowa ( dzieci od klasy 0 do klasy II)
Miejsca I:
• Marta Pakaluk -ZPO w Ciecierzynie
• Gabriela Paradzińska- ZS w Krasieninie
Miejsca II:
• Marcina Barczak- SP w Nasutowie
• Piotr Smolarz- ZPO w Dysie
• Mateusz Ważny- ZPO w Ciecierzynie
Miejsca III:
• Adrianna Drozd- SP w Jakubowicach Konińskich
• Julia Drzymała- ZS w Krasieninie
Wyróżnienia:
• Izabela Bartosik- Przedszkole w Niemcach
• Radek Królik- SP w Nasutowie
• Jan Ogrodnik- SP w Jakubowicach
• Konińskich
• Filip Wieczorek –ZPO w Ciecierzynie
II kategoria wiekowa ( uczniowie klas III i IV)
Miejsca I:
• Mateusz Dudziak – ZS w Krasieninie
• Patrycja Wolińska – ZPO w Ciecierzynie
Miejsca II:
• Aleksandra Kochanowska – ZS w Niemcach
• Karolina Ważna- ZPO w Ciecierzynie
Miejsca III:
• Krystian Ośmiański- SP w Rudce Kozłowieckiej
• Bartosz Sokołwski- ZS w Niemcach
• Kamil Barczak- SP w Nasutowie
Wyróżnienia:
• Natalia Capała- ZPO w Dysie
Nagroda Specjalna Przewodniczącego Gminnej Komisji Oświaty pana Witolda Józefackiego:
• Martyna Żak- SP w Jakubowicach Konińskich za interpretację tekstu „Tygryski”
III kategoria wiekowa ( uczniowie klas V i VI)
Miejsca I:
• Aleksandra Pawłowska- ZPO w Ciecierzynie
• Agnieszka Szczygieł- SP w Nasutowie
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Miejsca II:
• Anna Smolarz – ZPO w Dysie
Miejsca III:
• Artur Woźniak – SP w Rudce Kozłowieckiej
Uhonorowanie recytatora miejscem I jest jednocześnie
nominacją do powiatowego etapu Małego Konkursu
Recytatorskiego WOK w Lublinie. Jury wskazało też teksty do
prezentacji:
•	Marta Pakaluk -ZPO w Ciecierzynie
– tekst: W ogródku
• Gabriela Paradzińska- ZS w Krasieninie- tekst: O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci
• Mateusz Dudziak – ZS w Krasieninie- tekst: Wyznanie
• Patrycja Wolińska – ZPO w Ciecierzynie- tekst: Nos
• Aleksandra Pawłowska- ZPO w Ciecierzynie- tekst: Małpy
• Agnieszka Szczygieł- SP w Nasutowie- tekst: Dzień dobry Panie Andersenie.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy !!!
W imieniu absolwentów tej szkoły (Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie – przypis
redakcja) chciałabym serdecznie podziękować Pani Kasi Wieczorek i Pani Grażynce Wójtowicz
za zaproszenie nas na jubileuszowy – X Gminny Turniej Poezji Dziecięcej.
Dzięki tym dwóm wspaniałym Kobietom czujemy się tu, w tej placówce jak w domu, a może
i lepiej bo dzięki temu zaproszeniu zostaliśmy przecież wyróżnieni.
Wielu z nas pierwsze kroki stawiło w gabinecie logopedycznym pani Grażynki ucząc się poprawie wymawiać „r” czy „sz”. Później biegaliśmy na ulubione zajęcia Koła Żywego Słowa. Pod
czujnym okiem obu Pań przygotowywaliśmy się do konkursów i nieskromnie powiem, że odnosiliśmy sukcesy!
To wszystko jest dla nas niezmiernie ważne i równie ważne jest to, ze Panie tak oddane swojej
profesji zaszczepiły w nas miłość do słowa, recytacji, teatru. Z całym przekonaniem powiem,
ze to procentuje. Wielu z nas do chwili obecnej realizuje zapoczątkowane tu pasje uczestnicząc
w zajęciach grup teatralnych, warsztatach recytatorskich organizowanych w szkołach czy domach kultury, gromadząc jednocześnie na swoim koncie kolejne sukcesy!
Jeszcze raz gorąco dziękujemy Paniom za trud i oddanie temu co robią. Za tą ogromną „cegiełkę”, a powiedziałabym że nawet fundament dołożony w nasz rozwój.
Wszyscy jednym głosem wyrażamy ogromny podziw i szacunek dla trudu, serca i poświęcenia
obu Pań.
Pani Kasiu, Pani Grażynko, życzymy Paniom dużo zdrowia, wytrwałości oraz wielu dalszych
sukcesów.
„Ten, co kształci serca i umysły młode,
Ten, co ścieżki życia pokoleń toruje,
Tylko z kwiatu wdzięczności może mieć nagrodę ,
Tylko z postępków, których przykłady wskazuje.
Lecz nim życiem okazać będziemy to w stanie,
Przyjmijcie nasze wyznanie,
że miłość się nie kończy, choć szkoły zakończą …”
W imieniu absolwentów
– członków Koła Żywego Słowa
prowadzonego przez Panie K. Wieczorek i G. Wójtowicz w ZPO w Ciecierzynie
– Magdalena Zielonka
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Radość najpiękniejszych lat…
24 lutego, już po raz szósty, odbył się w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie Powiatowy
Festiwal Piosenki „Niezapomniane
Przeboje”.
Organizatorkami i dobrym duchem festiwalu są od
lat panie Anna Studzińska i Urszula Zielonka. Tegoroczne prezentacje były na bardzo wysokim i wyrównanym
poziomie. Od rana do późnego popołudnia rozbrzmiewały na festiwalowej scenie przeboje autorstwa Jarosława Kukulskiego m.in.: „Serca gwiazd”, „Im więcej ciebie tym mniej”, „Gdzie są dzisiaj tamci ludzie?”, „Radość najpiękniejszych lat”, Najtrudniejszy
pierwszy krok”. Sporo emocji wzbudził udział w festiwalu zwyciężczyni programu telewizyjnego
„Mam talent” Magdaleny Welc z Niedrzwicy Kościelnej. Magda skromnie i z wdziękiem pozowała do wspólnych zdjęć i rozdawała autografy.
Sponsorami festiwalu byli: Gmina Niemce, Starostwo Powiatowe w Lublinie, Wojewódzki
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie,
Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Ryjek” oraz pan Piotr Pankowski.
WYNIKI KONKURSU:
Kategoria: Kształcenie zintegrowane (dzieci 6 letnie i klasy I – III szkoły podstawowej)
SOLIŚCI
I miejsce
– Weronika Romaniuk – S.P. Mętów
II miejsce
– Weronika Moń – S.P. Ciecierzyn
III miejsce
– Julia Bartoszcze – S.P. Palikije
Wyróżnienie – Bartłomiej Sołtys – S.P. Dys
Wyróżnienie – Patrycja Jaśkowska – S.P. Niedrzwica Duża
Wyróżnienie – Mateusz Obara – S.P. Krężnicy Jarej
ZESPOŁY
I miejsce
– S. P. Krężnica Jara Zespół „Małe Wiolinki” w składzie: Alicja Malec, Julia
Berecka, Jakub Słowak i Faustyna Łabiga
II miejsce
– Przedszkole w Niemcach: Łukasz Drozd, Nadia Pisarska, Aleksandra Babiarz
i Dagmara Ręba
III miejsce
– S. P. Ciecierzyn: Oliwia Wolińska, Daria Wojtowicz, Alicja Sienkiewicz
i Aleksandra Studzińska
III miejsce
– S.P. Mętów: Weronika Gęca, Joanna Zdeb, Natalia Maksim, Paulina Dołębska
i Wiktoria Komarowska
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Kategoria: Klasy IV – VI szkoły podstawowej
SOLIŚCI
I miejsce
– Magdalena Welc – S.P. w Niedrzwicy Dużej
II miejsce
– Anna Basa – S.P. w Palikijach
II miejsce
– Natalia Pieńkowska – S.P. Krężnicy Jarej
III miejsce
– Natalia Kłapeć – S.P. w Mętowie
III miejsce
– Kinga Maksim – S.P. w Jabłonnie
Wyróżnienie – Kinga Kucharzyk – S.P. w Krasieninie
ZESPOŁY
I miejsce
– S.P. w Bystrzycy Starej: Kinga Lipiec,
Monika Krzyżak
I miejsce
– S.P. w Palikijach: Marta Pietraś, Katarzyna
Bożym, Karolina Nowaczewska
II miejsce
– S.P. w Niedrzwicy Dużej: Wiktoria Fryc,
Klaudia Wojtysiak, Eliza Brzózka i Weronika
Janczak
III miejsce
– S.P. w Jakubowicach KonińskichZespół wokalny „Jakubianki”: Amelia
Kostka Szymańska , Anita Kowalczyk, Weronika Paszkowska i Dominika Panek
Wyróżnienie – S.P. w Ciecierzynie: Sylwia Kosmala, Bernadeta Zgierska, Adrianna Malec,
Sylwia Nalewajek
Wyróżnienie – S.P. w Krężnicy JarejZespół „WIOLINKI” Milena Gieroba , Marcelina
Błasik, Weronika Gauda i Alicja Malec
Wyróżnienie indywidualne – S. P. w Dysie – Krystian Tarnowski
Kategoria: Gimnazjum
SOLIŚCI
I miejsce
I miejsce
I miejsce
II miejsce
II miejsce
ZESPOŁY
I miejsce
II miejsce
II miejsce
III miejsce

– Bartłomiej Kawałek - Gimnazjum w Bystrzycy Starej
– Jagoda Ossowska – Gimnazjum Krężnicy Jarej
– Karolina Wójtowicz – Gimnazjum w Niemcach
– Edyta Sedlak – Gimnazjum w Jabłonnie
– Aleksandra Płaza – Gimnazjum Bychawie
– Katarzyna Kawałek, Natalia Mierzwa z Gimnazjum w Bystrzycy Starej
– Katarzyna Matyjewicz, Dominika Matyjewicz – Gimnazjum w Pliszczynie
– Anna Kozieł, Justyna Kusy, Agnieszka Kulińska, Mateusz Zaroń – Gimnazjum
w Ciecierzynie
– Kamila Putowska, Klaudia Gołofit – Gimnazjum w Krężnicy Jarej
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KULTURA

MAGICZNE FERIE

Wierzycie w MAGIĘ ?
Wierzycie, że istnieje?
Że można jej doświadczyć ?
Tegorocznym feriom zimowym w Gminnym Ośrodku
Kultury w Niemcach dał początek rozbłysk ferii barw i talentów spełniających się podczas WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH. Pod fachową opieką przewodnika – kreatywnego instruktora i artysty, pani Iwony Dudy, warsztatowicze podróżowali po barwnej Krainie Fantazji.
Najmłodsi łącząc technikę rysunku pastelą suchą i olejową z techniką malarstwa farbą akwarelową zwiedzili krainy o tajemniczych nazwach: „Kiedy zachodzi słońce” i „Droga na Marsa”. Bardziej zaawansowani i nieco starsi artyści - podróżnicy próbowali
swoich sił w rzeźbiarskim survivalu lub też realizowali się w romantycznej wycieczce po Wyspach
Malarstwa Sztalugowego.
O bogatej wyobraźni, kreatywności i wrażliwości
młodych globtroterów świadczą powstałe podczas trzydniowej podróży dzieła, które systematycznie pojawiać
się będą w organizowanej przez nasz ośrodek GALERII
PRAC PLASTYCZNYCH.
Wirującej w przestrzeni fascynacji kolorem i dynamice imaginacji jeszcze tego samego dnia poddali się
uczestnicy WARSZTATÓW TANECZNYCH. Tęcza
ekspresji ruchu wypełniła ciała i umysły młodych tancerzy, którzy pod okiem piszącej te słowa, (pani Magdaleny Bujak - wieloletniego instruktora GOK przyp.
red.) odkrywali bogactwo tańca.
Pełni ekscytacji nowo poznanymi technikami oraz
nieograniczonym zasobem własnych możliwości
uczestnicy tanecznej przygody, postanowili sprawdzić
się w V EDYCJI FERYJNEGO TURNIEJU TAŃCA.
Do rywalizacji stanęli zawodnicy, których własne
choreografie można było podziwiać w dwóch kategoriach wiekowych, solo i w duetach. Stawiając czoła
jurorom oceniającym dobór repertuaru, jego oryginalność i wartość techniczną, interpretację i opracowanie
choreografii oraz ogólny wyraz artystyczny i estetykę
kostiumów, najbardziej wytrwali i odważni uczestnicy trzydniowej tanecznej eskapady powrócili ze
Świata Ruchu i Muzyki z cennym kruszcem w postaci złotych, srebrnych i brązowych medali.
Zwolennicy okiełznywania małego białego przedmiotu o dynamice zależnej od umiejętności aktualnego jego posiadacza zawładnęli kolejną odsłoną feryjnej czasoprzestrzeni. Fani tenisa stołowego
próbowali łączyć trudną acz wdzięczną sztukę koordynacji wzrokowo – ruchowej ze skoordynowaniem
przestrzeni tenisowej piłeczki. Swoją technikę mieli okazję sprawdzić w sportowej rywalizacji podczas
turnieju.
A co z MAGIĄ? – zapytacie. Gdzie ONA jest, aby jej doświadczyć? Pięcioletnie bliźniaczki – Julka
i Natalka twierdzą, że „MAGIA jest w zupie” ( mając oczywiście na myśli popularną przyprawę w płynie). „Dzięki NIEJ zupa jest smaczniejsza”.
Kierując się analogią odpowiem, że MAGIA jest w naszych pasjach, dzięki NIEJ jesteśmy CIEKAWSI.
Magdalena Bujak

SPORT
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Z UKS-u DO AZS-u
- STUDIUJ W LUBLINIE
W dniu 25 listopada 2010 r. w hali Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie rozpoczął się turniej
halowej piłki nożnej chłopców pod nazwą „z UKS-u
do AZS-u, studiuj w Lublinie”. Organizatorem
turnieju był Akademicki Związek Sportowy, który
zaprosił ponadgimnazjalne szkoły z województwa
lubelskiego do wzięcia udziału w rozgrywkach. Do
eliminacji zgłosiło się osiem lubelskich szkół oraz
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach.
Nasza drużyna w drodze losowania trafiła do grupy
z Zespołem Szkół Katolickich im. Św. Teresy oraz z
Zespołem Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego. Po dwóch wygranych spotkaniach odpowiednio
7:1 oraz 9:6 zajęliśmy 1 miejsce w grupie i awansowaliśmy do grupy finałowej, której mecze zostały
rozegrane 10 grudnia. Po zwycięstwie 6:4 z Zespołem Szkół Elektronicznych awansowaliśmy do
wielkiego finału, w którym niestety ulegliśmy 1:5 piłkarskiemu Zespołowi Szkół nr 5 im. Jana Pawła
II. Ostatecznie zajęliśmy w całym turnieju bardzo wysokie 2 miejsce. Szkołę reprezentowali: Mateusz
Kulbacki, Mariusz Mroczek, Sławomir Snopkowski, Adrian Zagajski, Patryk Choduń, Łukasz
Lipiński, Bartłomiej Salczyński, Tomasz Woźniak, Marcin Greń, Michał Widyński, Karol Szołtek
oraz Marek Wojtowicz. Opiekunem drużyny był pan Marek Och.

RUSZYŁ PROGRAM EDUKACYJNEJ
FUNDACJI CZERNECKICH
Będą stypendia dla najzdolniejszych gimnazjalistów.
Termin składania dokumentów upływa 14 marca 2011 roku.
Program skierowany jest do uczniów klas III gimnazjów, którzy
w następnym roku szkolnym będą kontynuować naukę na poziomie
liceów ogólnokształcących.
Kandydat na stypendystę musi spełniać 3 warunki:
1) osiąga dobre wyniki w nauce (średnia za pierwszy semestr III klasy gimnazjum minimum 4.0)
2) jest zameldowany na terenie gminy wiejskiej
3) dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza kwoty minimum socjalnego - 750 zł
Jeśli kandydat zostanie stypendystą EFC Fundacja zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty
związane z nauką ucznia w wyznaczonym przez Nią liceum. W Województwie Lubelskim stypendyści
Fundacji będą kształcili się w I LO im. Stanisława Staszica.
Regulamin Programu Stypendialnego dostępny jest na www.efc. edu.pl
Fundatorem Edukacyjnej Fundacji Czerneckich jest Dr Andrzej Czernecki, absolwent Wydziału
Fizyki Jądrowej Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie biznesmen, szef HTL-Strefa, powszechnie
znanej jako High Tech Lab, największej na świecie firmy produkującej urządzenia do pobierania
mikropróbek krwi, zabezpieczającej 60 procent rynku światowego na tego typu produkty, oprócz
prowadzenia firmy wspomaga młodych zdolnych ludzi. Pomaga głównie uzdolnionym dzieciom
z ubogich rodzin.
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