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Z momentem śmierci prawa i obowiązki
majątkowe zmarłego przechodzą na spadkobierców.
Jeśli spadkodawca nie sporządził testamentu lub sąd zakwestionował ważność takiego
testamentu, sąd stwierdza nabycie spadku
z ustawy. Oznacza to, że spadkobiercami są
osoby wymienione w przepisach kodeksu
cywilnego w kolejności tam wskazanej.
Celem postępowania o stwierdzenie nabycia
spadku jest wydanie przez sąd orzeczenia w
którym wskaże kto dziedziczy po zmarłym oraz
w jakim ułamku.
Sąd wydaje takie postanowienie po przeprowadzeniu rozprawy oraz analizie dokumentów
i odebraniu zapewnienia od uczestników postępowania. Tak więc przedkładając odpis skrócony
aktu zgonu wykazujemy zgon spadkodawcy,
zaś poprzez dołączenie odpisów aktów stanu
cywilnego wykazujemy pokrewieństwo między
uczestnikami postępowania a spadkodawcą.
Te dokumenty muszą być złożone w oryginałach
lub uwierzytelnione przez notariusza.
Nie można również zapominać, że spadkobiercami ustawowymi są również dzieci pozamałżeńskie, dzieci z poprzednich małżeństw
oraz dzieci przysposobione. To na spadkobiercach spoczywa obowiązek wykazania, że nie ma
innych spadkobierców ustawowych. Dowodem
na tę okoliczność jest oświadczenie zwane zapewnieniem spadkowym.
Zapewnienie spadkowe jest szczególnym
środkiem dowodowym, jest zeznaniem
wnioskodawcy i uczestników. Sąd podczas
przesłuchania oprócz pytań o datę i miejsce

Solary
Ważna informacja dla mieszkańców
zainteresowanych instalacjami solarnymi
Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski pozytywnie rozpatrzył protesty Gminy
Niemce odnośnie przyznanych punktów do
projektów na dofinansowanie montażu instalacji
solarnych.
W wyniku ponownej weryfikacji złożonych
przez Gminę Niemce wniosków o dofinansowanie instalacji solarnych, projekty otrzymały
maksymalną liczbę punktów. Obecnie czekamy
na przesunięcie środków na realizację w/w zadań. O postępach w sprawie realizacji projektów
„Eco – efektywna Gmina Niemce – Etap
II i III”, będziemy Państwa informowali na
bieżąco.
(tg.)

zgonu spadkodawcy, krąg spadkobierców ustawowych, zadaje pytanie o wiedzę strony na
temat ewentualnie sporządzonego testamentu.
Jeśli okaże się, że testament został sporządzony,
sąd zobowiązuje do jego złożenia.
Zdarza się czasami, że zapewnienie złożone
przez uczestników postępowania może być dla
sądu niewiarygodne. Jeśli nie można go zweryfikować poprzez odebranie zapewnienia od
innej osoby, sąd zarządzi ogłoszenie w prasie
o toczącym się postępowaniu i poszukiwaniu
spadkobierców. Sąd postąpi tak również, gdy
z treści zeznań uczestników postępowania wynika, że są jeszcze inni spadkobiercy ustawowi,
lecz ich miejsce zamieszkania nie jest znane.
Niezależnie od toczącego się postępowania o
stwierdzenie nabycia spadku osoby uprawnione
mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu bądź
odrzuceniu spadku. Najczęściej oświadczenie
takie składane jest w formie aktu notarialnego.
W toku postępowania przed sądem również
można złożyć oświadczenie o przyjęciu bądź
odrzuceniu spadku. W obydwu wypadkach jest
na to tylko 6 miesięcy od dnia , w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Jeśli spadkobierca nie złoży we wskazanym
terminie żadnego świadczenia , ustawodawca
przyjął, że spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza.
Jeśli sąd stwierdza nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza , czyli z ograniczeniem
odpowiedzialności za długi spadkowe, to wyda
postanowienie o spisie inwentarza. Spisu dokonuje komornik i jest to czynność odpłatna,
obciążająca spadkobierców.
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A co wtedy , gdy uważamy, że spadkobierca nie
zasłużył na to aby dziedziczyć, gdyż jego zachowanie wobec spadkodawcy było wysoce naganne ?
Na to pytanie odpowiada art. 928 kc, który
mówi o niegodności dziedziczenia. Pamiętać
jednak należy o tym, iż sprawy o niegodność
dziedziczenia nie rozpoznaje sąd przed którym
toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku.
Należy założyć nową sprawę, oddzielne powództwo o niegodność dziedziczenia.
Inną formą stwierdzenia nabycia spadku jest
sporządzenie u notariusza aktu poświadczenia
dziedziczenia. U notariusza, tak samo jak w sądzie można stwierdzić nabycie spadku z ustawy
i z testamentu.
I rzecz ostatnia; gdy jesteśmy spadkobiercami zaliczanymi od I grupy dziedziczenia czyli
małżonkiem zmarłego, dziećmi, wnukami, prawnukami, rodzicami, dziadkami, pradziadkami i
innymi bliskimi osobami, łącznie z rodziną adopcyjną, to ustawa o podatku od spadków i darowizn zwalnia całkowicie od podatku nabywcę własności rzeczy lub praw majątkowych,
jeżeli złoży oświadczenie uprawniające do ulgi
w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia
się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub od daty zarejestrowania u notariusza aktu
poświadczenia dziedziczenia. Czyli wówczas nie
zapłacimy żadnego podatku.
Adwokat Maryla Kuna

Projekt zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej umieszczone zostały ogłoszenia
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce.
Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny
będzie do publicznego wglądu w dniach od 10 kwietnia 2017 roku do 12 maja 2017
roku w siedzibie Urzędu Gminy Niemce,
ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Niemce,
ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, pok. nr 103 (sala konferencyjna) o godz. 10:00.
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V Powiatowa Konferencja
Szkół Zawodowych za nami!

„Dobry zawód - od pasji do kariery” to hasło tegorocznej
V Konferencji Szkół Zawodowych organizowanej przez
Starostwo Powiatowe w Lublinie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, która odbyła się 23 marca 2017
roku w siedzibie szkoły.
W trakcie konferencji szkoły ponadgimnazjalne powiatu lubelskiego
przedstawiały swoją ofertę edukacyjną, prowadziły różnorodne konkursy ( z atrakcyjnymi nagrodami) związane z zawodami, w których
kształcą, a także prezentowały swoje umiejętności i osiągnięcia na
przygotowanych przez siebie stoiskach. Dzięki temu młodzież z trzecich klas szkół gimnazjalnych mogła poznać każdą ze szkół średnich
powiatu lubelskiego i wybrać interesującą ją ofertę. Gimnazjaliści wysłuchali również prelekcji na temat rynku pracy i zawodów przyszłości,
którą wygłosiła pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie,
Grażyna Gwiazda, a następnie skorzystali z porad doradcy zawodowego. Na koniec wszyscy uczniowie udali się na poczęstunek przygotowany przez młodzież z klas gastronomicznych.
W konferencji wzięli udział: Starosta Lubelski - pan Paweł Pikula,
Członek Zarządu - pan Dariusz Gajo, Naczelnik Wydziału Edukacji,
Promocji i Spraw Społecznych - pani Beata Janiszewska - Brudzisz,
radni powiatu lubelskiego, wójt gminy Niemce - pan Krzysztof Urbaś,
proboszcz parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Niemcach - ks. mgr kan.
Krzysztof Galewski, prezes Banku Spółdzielczego w Niemcach - pan
Zdzisław Siwek, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu lubelskiego, dyrektorzy gimnazjów, delegacja dyrektorów szkół z Ukrainy
oraz pracodawcy z sektora lokalnego.
Na stoisku przygotowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Niemcach młodzież gimnazjalna mogła zobaczyć mini-ogród,
projekty graficzne przygotowywane przez uczniów technikum architektury krajobrazu oraz drukarkę 3D i wykonane przez nią przedmioty.
Ponadto uczniowie technikum informatycznego wraz z nauczycielami,
panem Robertem Jarzyną i Janem Ścisłem, przygotowali i przeprowadzili konkurs informatyczny. Natomiast młodzież z technikum żywienia pod kierunkiem pani Edyty Drabik i Marty Wolińskiej przygotowała
smaczny poczęstunek dla zaproszonych gości.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za przybycie i pomoc w promocji szkolnictwa zawodowego oraz wskazanie technikum
jako drogi rozwoju młodzieży gimnazjalnej. Do zobaczenia za rok!
Agnieszka Roczniak

Lubelska Giełda Samochodowa
–warto wstąpić
Na Lubelskej Giełdzie Samochodowej w Elizówce zawitała
już wiosna. Coraz dłuższe i cieplejsze dni sprzyjają decyzjom
o zmianie auta na nowsze, co widać po znacznie większej
frekwencji sprzedających i kupujących. Ale Giełda to nie tylko

Nr 02/125/2017

samochody… Można się też tam zaopatrzyć w narzędzia
ogrodnicze, meble ogrodowe oraz rośliny ogrodowe, rabatowe i balkonowe. Warto wstąpić. Giełda jest czynna w każdą
sobotę – niedzielę w godz. 22:00 - 13:00.
(tg.)
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Dzień Kobiet w Stowarzyszeniu Społeczna Inicjatywa
Krasienina i Okolic im. Ireny Kosmowskiej
połączony z Warsztatami Kulinarnymi
8 marca 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło
się spotkanie z Okazji Dnia Kobiet. Na spotkanie licznie
przybyły członkinie Stowarzyszenia głównie z Klubu
Seniorek. Zarząd Stowarzyszenia złożył przybyłym Paniom serdeczne życzenia z okazji Ich święta. Każda z Pań
otrzymała z tej okazji symbolicznego tulipana.
Następnie dzień ten został uczczony warsztatami kulinarnymi, którym przewodziły Panie Jolanta Dec, Sylwia Jańczak
i Małgorzata Guz.
Panie podzieliły się na kilka grup, uwzględniających specjalizacje: mięsa-sosy, sałatki-surówki, zupy, przystawki
i ciasta. Każda z grup przygotowywała oddzielną potrawę.
Po wykonaniu wszystkich potraw, Panie przepięknie nakryły stoły, przy których odbyła się degustacja potraw połączona ze wspólną wymianą spostrzeżeń. Potrawy wszystkim
bardzo smakowały, a czas spędzony wspólnie był miłą odskocznią od szarej codzienności.
Zapraszamy do udziału w innych formach spędzania wolnego
czasu udostępnianych przez nasze Stowarzyszenie. Informacje
znajdują się na stronie internetowej : inicjatywakrasienin.cba.pl.
Beata Zgierska – Prezes Stowarzyszenia

Zapusty w Niemcach - spotkanie inauguracyjne Fundacji OMNES

26 lutego br. w Europejskim Ośrodku Integracyjnym w Niemcach odbyło się inauguracyjne spotkanie Fundacji „ OMNES”
z mieszkańcami Gminy Niemce. Nazwano je „Zapusty
w Niemcach”.
Prezes Fundacji Barbara Zajączkowska powitała przybyłych
gości i krótko przedstawiła założenia Fundacji. Następnie
w klimat Zapustów wprowadziła nas dr Mariola Tymochowicz

z UMCS. Jej piękna gawęda była ilustrowana
scenkami przedstawianymi przez animatorów, a goście brali aktywny udział w kilku
konkursach. Po poczęstunku, jak przystało na
zapusty, kolejne godziny wszyscy spędzili na
tańcach i śpiewie, świetnie się bawiąc.
Daniela Durakiewicz, sekretarz Fundacji
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Piękna róża, słodka czekolada i życzenia
– Dzień Kobiet w naszej gminie

Kwiaty, słodkości, serdeczne życzenia, a także występy
artystyczne towarzyszyły uroczystościom z okazji Dnia
Kobiet, jakie odbyły się w naszej gminie.
Z okazji tego święta, w środę 8 marca, w Gminnym Ośrodku
Kultury w Niemcach, z inicjatywy Wójta Gminy Niemce Krzysztofa
Urbasia, odbyło się uroczyste spotkanie z przedstawicielkami płci
pięknej z naszej gminy, wśród których były: Zastępca Wójta Iwona Pulińska, Prezes Spółdzielni Rolniczo-Handlowej Samopomoc
Chłopska w Niemcach Wiesława Szkutnik, Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Niemce Beata Zgierska, Radna Anna Berej, Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach Renata Antoszek, Dyrektor Gminnego Żłobka Agnieszka Woźniak-Urban, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach Bożena Stępień, panie pełniące
funkcję Sołtysów w naszej gminie oraz członkinie Kół Gospodyń
Wiejskich Gminy Niemce.
Oprócz gorących życzeń od Wójta, Przewodniczącego Rady
Sławomira Mroczka i Radnego Janusza Prokopiuka, który przy tej
okazji odczytał okolicznościowy wiersz, każda z pań otrzymała piękną różę i czekoladę, a ze sceny popłynęły piękne piosenki w wykonaniu przedszkolaków i zespołów ludowych.
Równie świąteczny charakter miało czwartkowe spotkanie władz
naszej gminy z członkiniami Klubu Seniora. Były kwiaty, słodkości
i serdeczne życzenia. Wśród honorowych gości pojawił się także
Henryk Smolarz – były Poseł na Sejm RP, a obecnie Dyrektor Regionalnego Biura Energii przy Urzędzie Marszałkowskim.
W trakcie trwania obu uroczystości panie nie zapomniały o obchodzonym od niedawna Dniu Mężczyzny. Każdy z obecnych na
uroczystościach mężczyzna otrzymał uroczy upominek.
(tg.)
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Misterium
Męki Pańskiej
w Krasieninie
31 marca 2017 Zespół Wokalno-Instrumentalny działający
przy Stowarzyszeniu I. Kosmowskiej zaprezentował wspaniałą inscenizację Męki Pańskiej. Reżyserami i pomysłodawcami
byli Państwo Jońscy we współpracą z Panią Moniką Prus.
Młodzież i dzieci stanęły na wysokości zadania dając zebranym możliwość głębokiego zjednoczenia się z umierającym
Chrystusem i niepowtarzalnego przeżycia Jego Męki.
Grający byli wspaniali, a zebrani nie szczędzili swego podziwu dla aktorów.
Była to pierwsza tego typu w naszej Parafii niezapomniana
Droga Krzyżowa.
B. Zgierska
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Warsztaty Wielkanocne
z Biblioteką
W okresie przedświątecznym Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach w ramach gminnego
programu „OD JUNIORA DO SENIORA” zorganizowała warsztaty wielkanocne dla mieszkańców naszej gminy. Zajęcia odbyły się w Dysie,
Jakubowicach Konińskich, Elizówce, Ciecierzynie, Krasieninie, Nowym Stawie i Niemcach.
Uczestnicy warsztatów wykonali ze styropianowych jajek i sznurka przepiękne zające wielkanocne oraz poznali ciekawe techniki zdobienia
styropianowych jaj. Humory dopisywały. Zajęcia
przebiegały w miłej i świątecznej atmosferze.

Własnoręcznie wykonane ozdoby pięknie przystroją wielkanocny stół i sprawią, że święta będą
bardziej wyjątkowe i niepowtarzalne.
(tg.)

Wielkanocne warsztaty
z GOK

W pierwszym tygodniu kwietnia w świetlicy wiejskiej w Dysie odbywają się warsztaty plastyczne. Skierowane są do dzieci,
a ich temat to rzeźba wielkanocna. Dzieci tworzą w glinie formy przestrzenne pochodzące z
tradycji wielkanocnej, postacie zwierząt itp.
Dla większości z nich jest to pierwszy kontakt
z tym materiałem. Glina, jak zwykle inspiruje,
i wyzwala w dzieciach chęć do twórczej zabawy. Warsztaty będą kontynuowane w postaci
cotygodniowych zajęć.
(tg.)

„Świat na wyciągnięcie ręki” ...

Niedziela Palmowa
w Krasieninie

Bardzo pięknie w strojach ludowych prezentowali się Członkowie Stowarzyszenia
Społeczna Inicjatywa Krasienina i okolic
im. Ireny Kosmowskiej podczas procesji
w Niedzielę Palmową. Warto zaznaczyć,
że palmy wykonane zostały własnoręcznie
przez Członków Stowarzyszenia.
(tg.)

27 marca 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemcach odbyło się spotkanie
autorskie z panem Leszkiem Szczasnym – autorem książki „Świat na wyciągnięcie ręki”.
Leszek Szczasny jest raciborzaninem, z wykształcenia filozofem i politologiem, z zamiłowania fotografem, podróżnikiem, pisarzem
oraz społecznikiem.
Uczestnicy spotkania udali się do Turcji we
wspaniałą podróż, dzięki której mogli poznać
życie, zwyczaje i kulturę tego kraju. Wykorzystując ciekawą prezentację „TURCJA - PIERWSZY
KROK DO ORIENTU”, podróżnik przedstawił
relację z wyprawy po północnych i centralnych
regionach kraju. Swoją opowieść podzielił na
dwa bloki. W pierwszym zabrał uczestników do
Stambułu, największej metropolii na świecie.
Jak sam przyznał: Stambuł to wyjątkowe miasto,
leżące na dwóch kontynentach. Gdyby cały świat
był jednym państwem, to właśnie Stambuł powinien być jego stolicą. Następnie dzięki barwnym

fotografiom słuchacze mieli okazję podziwiać
wyjątkowe piękno m.in. Gór Szarych, fantastycznej Kapadocji czy też dzikiego Morza Czarnego.
W drugiej części podróżnik przedstawił współczesnych Turków jako gościnny naród, a Turcję
jako kraj o dynamicznie rozwijającej się gospodarce. Nie mogło zatem zabraknąć opowieści
o handlu, barach, w których mężczyźni grają
w domino, o środkach transportu, a także herbacie uprawianej nad Morzem Czarnym. Turcy
bardzo cenią sobie ten trunek, bardziej niż kawę
czy napoje alkoholowe.
Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze. Wszyscy z zainteresowaniem
słuchali niezwykłych opowieści pana Leszka.
Były także pytania, na które podróżnik chętnie
odpowiadał. Nie zabrakło również dedykacji
w książkach i autografów. Spotkanie to na długo
pozostanie w pamięci uczestników. Niektórych
zapewne zachęciło do realizacji marzeń o podróżach, bo przecież świat jest na wyciągniecie ręki.

zdjęcia: Anna Guz
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SPOŁECZEŃSTWO

Fundacja IPIP oraz Gmina Niemce zaprasza
do udziału w bezpłatnym szkoleniu z przedsiębiorczości
DLA KOGO?
Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących w Lublinie lub powiecie lubelskim (nie musisz
mieć adresu zameldowania, możesz podać adres stancji).
Zapraszamy do udziału w projekcie studentów wszystkich uczelni z Lublina (III rok I stopnia,
I i II rok II stopnia, V rok 5 letnich studiów, a także doktorantów), a także absolwentów uczelni
(licencjatu i magisterki, inżynierki) niepracujących na umowę o pracę.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:
• gadżety (w tym notes, długopis)
• drukowane materiały szkoleniowe (w tym podręczniki, poradniki, kodeks cywilny, kodeks pracy, skrypty)
• obiad i poczęstunek (kawa, herbata, ciastka) na każdym szkoleniu
• 9 dyplomów ukończenia poszczególnych modułów
• zaświadczenie o udziale w projekcie
Szkolenia odbywały się będą w centrum Lublina. Terminy zostaną ustalone z uczestnikami, tak aby nie kolidowały
z innymi zajęciami. Szkolenia odbędą się w IV-VI 2017 r.
MODUŁ PRAKTYCZNY – PREINKUBACJA
W ramach modułu praktycznego każdy z uczestników/czek będzie mógł przetestować swój pomysł/projekt
na biznes za darmo. Przez okres sześciu miesięcy będziemy pomagali Ci, doradzali w rozwoju Twojego pomysłu.
W ramach naszej pomocy nic nie tracisz, jeżeli tylko chcesz będziesz mógł/mogła spróbować swoich sił w prowadzeniu firmy. My będziemy podpisywali za Ciebie umowy, rachunki, faktury, poprowadzimy Twoją księgowość,
a Ty będziesz mógł kreować swoją markę, promować swój talent, usługę. Zobaczysz w praktyce czy uda Ci się znaleźć
klientów, jak sprzedawać usługi/towary, jak wystawia się faktury. Testowanie biznesu nie będzie Cię nic kosztowało,
a może się to okazać Twoją szansą na sukces. Swojemu biznesowi poświęcisz tyle czasu ile chcesz i możesz! Będziesz
cały czas pod opieką mentorów w biurze projektu.
Jak się zgłosić?
• zgłoś się on-line http://akademiastartup.pl/formularz-online/ lub pobierz formularz zgłoszeniowy i odeślij do nas e-mailem kontakt@akademiastartup.pl lub zadzwoń 504 864 154!
• zapraszamy także na spotkanie bezpośrednio do biura projektu: UL. ZANA 38 POK. 513 A. w Lublinie
w godzinach 9-13.
Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!
Więc o projekcie przeczytasz na stronie http://akademiastartup.pl/
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Projekt realizowany przez Fundację Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress.

IX Gminny Konkurs Mitologiczny
31 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej w Jakubowicach
Konińskich odbył się IX Gminny Konkurs Mitologiczny, który
rozgrywany był w dwóch kategoriach – indywidualnej i drużynowej. Swoje reprezentacje wystawiły szkoły podstawowe z
Krasienina, Nasutowa, Niemiec i Jakubowic. W pierwszej części
konkursu uczestnicy rozwiązywali test wiedzy mitologicznej, w
drugiej zaś wystąpili w roli ekip policyjnych prowadzących „dochodzenia” w sprawie występków i przestępstw popełnionych
przez mitologiczne postaci. Uczestnicy zaprezentowali bardzo
wysoki poziom wiedzy, świetnie radzili sobie zarówno podczas
rozwiązywania testu, jak i zagadek kryminalnych.
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W tym roku reprezentanci Zespołu Szkół w Niemcach zgarnęli
prawie całą pulę nagród, choć drużyna z Jakubowic dzielnie deptała im po piętach, to jednak nie zdołała odebrać im wygranej.
Czas przedstawić zwycięzców...
Kategoria indywidualna
I miejsce:	Oliwia Borys (Zespół Szkół w Niemcach)
Katarzyna Kasperek (Zespół Szkół w Niemcach)
II miejsce: Wiktoria Hamera (Zespół Szkół w Niemcach)
III miejsce: Maria Birut (Zespół Szkół w Niemcach)
	
Małgorzata Kuźma (Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich)

Kategoria drużynowa
I miejsce: Zespół Szkół w Niemcach
II miejsce: Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich
III miejsce: Szkoła Podstawowa w Nasutowie
Serdeczne gratulacje dla wszystkim zwycięzców, uczestników
i ich opiekunów!
(tg.)
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Siatkarze z OSP Krasienin
trzecią drużyną w Powiecie Lubelskim
Miło nam poinformować, że siatkarze z OSP Krasienin w III Mistrzostwach
Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich o Puchar Starosty Lubelskiego zajęli
trzecie miejsce.
Podczas półfinałowych i finałowych meczów, które odbył się w dwóch halach
w Niemcach, wzięło udział 6 drużyn, które poprzednio wywalczyły awans w turniejach kwalifikacyjnych. W jednej hali zagrali: KS Garbów,„Wysoczanka”Wysokie
oraz „ Granit” Bychawa, który bronił tytułu zdobytego przed rokiem. W następnej

grupie rywalizowali: KS„Strażak”Wojciechów, Team Niedrzwica i OSP Krasienin.
Najlepszą drużyną tegorocznego turnieju po raz drugi okazał się „Granit”
Bychawa i to on odebrał puchar, który wręczył Starosta Lubelski Paweł Pikula. Drugie miejsce wywalczył KS Garbów, a w meczu o trzecie miejsce OSP
Krasienin okazał się lepszy niż Team Niedrzwica, ale dopiero tie - break rozstrzygnął spotkanie na 2:1.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Mistrzynie Powiatu Lubelskiego
i Wicemistrzynie Rejonu z Krasienina

13 marca 2017 roku siatkarska drużyna
dziewcząt z Gimnazjum nr.3 im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie pojechała do Jabłonnej,
gdzie wygrała ze swoimi przeciwnikami w
wielkim stylu i oficjalnie zdobyła tytuł Mistrzyń
Powiatu Lubelskiego.
Zwycięstwo dało zarazem awans na Rozgrywki Rejonowe, które nastąpiły bardzo
szybko, bo już 16 marca 2017 roku w Kraśniku.
Nasza drużyna dzielnie walczyła do samego
końca, jednak dziewczyny z Kraśnika okazały
się nieco lepsze i to właśnie one, czego bardzo
im gratulujemy, dostały się do finału. Nasze

dziewczyny nie wygrały tym razem, ale za to
zostały Wicemistrzyniami Rejonu. Skład który
reprezentował naszą szkołę oraz gminę to: Patrycja Snopkowska, Maja Machowicz, Gabriela
Marciniak, Aleksandra Gąska, Anna Górna,
Izabela Wójcik, Dorota Drozd i ich trener Artur
Zdanowicz.
Wyniki turnieju Rejonowego:
I miejsce – drużyna z Kraśnika
II miejsce – drużyna z Krasienina
III miejsce – drużyna z Batorza
IV miejsce – drużyna z Biłgoraja
ZS w Krasieninie

OGŁOSZENIE
Informacja dotycząca pielęgnacji drzewostanu Alei Lipowej
Gmina Niemce w terminie od listopada 2016 r. do lutego 2017 r. wykonała
zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu
Alei Lipowej polegające na wykonaniu cięć sanitarnych i korygujących
drzew.
Nr 02/125/2017

Gmina Niemce wykonała w terminie
od listopada 2016r. do lutego 2017r.
zadanie pod nazwą ”Ocena stanu
drzew, wycinka i pielęgnacja drzewostanu w zabytkowej Alei Lipowej Pólko-Nasutów gmina Niemce –etap I”.

Prace pielęgnacyjne polegały na
wykonaniu cięć sanitarnych i korygujących w ilości 25 szt. oraz zabezpieczenie pęknięć wiązaniami elastycznymi – 5 szt. drzew ( od numeru
7 do nr 123 ).

Wyżej wymienione zadanie wykonane zostało przy wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie w wysokości
20 000 zł.
(tg)
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Wspaniałe wejście w nowy sezon
zawodników GULKS Niemce
W dniach 18-19 lutego 2017 r. w Biłgoraju odbyły się Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego LZS U17 i +17, w których
wystąpiły ogółem 34 kobiety i 61 mężczyzn.

Najlepszym zawodnikiem zawodów do lat 17 został Patryk Dziuba. W dwuboju zaliczył ciężar 268 kg i poprawił swój dotychczasowy rekord o ponad 20 kg, w sumie uzyskał wynik 306,8 pkt.
Jest to nowy rekord Patryka i nowy rekord Klubu.
Wspaniale zaprezentował się również Mateusz Kowalczyk, który
w kategorii wagowej do 62 kg uzyskał wynik 144 kg i wywalczył
medal srebrny. Medal srebrny wywalczyła również aktualna Wice-Mistrzyni Polski do lat 15 Patrycja Powroźnik. W kategorii wagowej do 58 kg uzyskała wynik 124 kg Adam Urban, 15 latek z ZS w
Niemcach w grupie zawodników do lat 17 z wynikiem 145 kg zajął
miejsce piąte.
Ryszard Sosnowski

Gimnazjaliści z Ciecierzyna najsilniejsi w gminie
13 marca 2017 r. w Sali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach odbył się Turniej w Wyciskaniu Sztangi o Puchar
Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia.
W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zajął Zespół Placówek
Oświatowych w Ciecierzynie, a drugie miejsce przypadło Zespołowi
Szkół w Niemcach.

W klasyfikacji indywidualnej wysoki rezultat uzyskała Klaudia Prill
69,4 pkt. i Barbara Gawrońska 46,9 pkt. z Ciecierzyna. W kategorii
chłopców najlepsze wynik osiągnęli Damian Woźniak 111,2 pkt. z
Ciecierzyna, Jakub Babiarz 90,63 pkt. i Michał Szymański 68,1 pkt.
z Niemiec.

Wręczenia nagród dokonała Pani Iwona Pulińska zastępca Wójta
Gminy Niemce, życząc obecnym zawodnikom siły i wytrwałości w realizacji osobistych zamierzeń oraz wielu sukcesów w sporcie. (tg.)

Grand Prix LZS 2017 w tenisie stołowym
18 lutego 2017 roku, w gościnnych progach Zespołu Szkół im.
Ziemi Lubelskiej w Niemcach, rozegrany został III Turniej Tenisa
Stołowego z cyklu Grand Prix LZS 2017 w tenisie stołowym. Impreza odbyła się pod patronatem Wójta Gminy Niemce – pana
Krzysztofa Urbasia.
Organizatorami zawodów byli członkowie Uczniowskiego Klubu
Sportowego ZS w Niemcach , nauczyciele ZS w Niemcach - pan Krzysztof Barszcz ( trener tenisistów stołowych) i pan Marek Gromaszek .
Otwarcia turnieju dokonał Przewodniczący Rady Gminy Niemce pan Sławomir Mroczek. Obecni byli również dyrektor Zespołu Szkół
w Niemcach - pan Jerzy Wójcik i radny Gminy Niemce - pan Janusz
Prokopiuk.
Sędzią głównym zawodów był pan Leon Filipek. Zdobywcy
czołowych lokat otrzymali pamiątkowe puchary oraz okolicznościowe dyplomy, których sponsorami byli: Wójt Gminy Niemce –
pan Krzysztof Urbaś oraz Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie.
Okolicznościowym pucharem został wyróżniony najstarszy uczestnik zawodów – pan Stanisław Jankowski (MLKS Wola Sernicka) i
najmłodszy uczestnik- Krzysztof Wrona (SALOS Lublin). W turnieju
wzięło udział 131 uczestników z kilkunastu klubów województwa
lubelskiego.
Organizatorzy
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II Gminny Turniej Unihokeja w Dysie

3 marca br. uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
z terenu Gminy Niemce mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności na II Gminnym Turnieju Unihokeja w Dysie.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonali: Wójt Gminy Niemce
Krzysztof Urbaś, pod którego honorowym patronatem odbywała
się impreza, Dyrektor Jolanta Sołtys – gospodyni spotkania oraz
radni gminy – Marek Podstawka i Roman Wysocki.
W sali gimnastycznej stawiły się drużyny reprezentujące Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie, Zespół Placówek Oświatowych
w Dysie, Szkołę Podstawową w Jakubowicach Konińskich, Szkołę
Podstawową w Nasutowie oraz Zespół Szkół w Niemcach. Mecze
rozgrywano systemem ligowym (czyli ,,każdy z każdym”). Nad prawidłowością rozgrywek czuwał sędzia – Marek Wrona.
Należy podkreślić, że od pierwszej minuty aż do ostatniego
gwizdka mecze charakteryzowały się ogromnym zaangażowaniem
zawodników. Mimo, iż nie brakowało emocji, turniej przebiegał w
przyjaznej atmosferze, wszyscy cieszyli się grą, a wyniki były spra-

wą drugorzędną. Impreza przyczyniła się także do nawiązania nowych znajomości i integracji uczniów z terenu naszej gminy.
Zwycięzcą tegorocznego turnieju okazała się drużyna z Niemiec,
drugie miejsce zajęli gospodarze, a trzecie uczniowie z Ciecierzyna.
Trzem najlepszym drużynom, puchary, dyplomy i nagrody
rzeczowe ufundowane przez Wójta, wręczyła Iwona Pulińska –
Zastępca Wójta Gminy Niemce. Dodatkowo każdy uczestnik turnieju
otrzymał upominek od sponsorów, którymi byli: Henryk Smolarz
– Dyrektor Regionalnego Biura Energii przy Urzędzie Marszałkowskim, Amatorska Grupa Siatkarska Dys Team oraz Rada Rodziców
ZPO w Dysie.
Po turnieju organizatorzy imprezy jeszcze raz pogratulowali zwycięzcom i podziękowali wszystkim uczestnikom za udział. Zwrócili
również uwagę na wysoki poziom, jaki prezentowali zawodnicy
oraz na wspaniałą atmosferę, przestrzeganie zasad fair play i aktywny doping publiczności.
(tg.)

Karate Shotokan

Po wielu miesiącach przygotowań zawodnicy Lubelskiego Klubu
Karate Shotokan, na co dzień uczący się w Zespole Szkół im. Ireny
Kosmowskiej w Krasieninie, wzięli udział w Okręgowym Turnieju
Karate Shotokan, który odbył się 11 lutego 2017 r. w Centrum
Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi.
Gospodarzami i organizatorami byli: dyrektor CZP nr 3, pan Tomasz Maryniak oraz pani Ewa Ambroszczyk, sędzia światowy World
Shotokan Karate Association.
Nasi zawodnicy rywalizowali w konkurencjach karate:
- kata indywidualne
- kata drużynowe
- kumite indywidualne:„fantom” oraz kihon ippon kumite.
Były to pierwsze zawody karate naszych zawodników, ale stopień przygotowania, zaangażowanie i wola walki, wzięły górę nad tremą i pozwoliły zdobyć pierwsze medale na drodze sportowej rywalizacji w karate.
Szkołę i lokalne środowisko reprezentowali:
Natalia Tomasiak – II miejsce (kata drużynowe dz. 10 lat i mł.), III miejsce (fantom dz. 8-9 lat), I miejsce (kata ind. dz. pocz. 9 lat)
Wiktoria Jóźwiak – III miejsce (kihon ippon kumite), I miejsce (kata drużynowe dz. 11-13 lat), I miejsce (kata ind. dz. pocz. 10-11 lat)
Patrycja Putek – I miejsce (kata drużynowe dz. 11-13 lat), III miejsce (kata ind. dz. pocz. 10-11 lat)
Mateusz Zgierski – II miejsce (kata drużynowe chł. 10 lat i mł.), I miejsce (kata indywidualne chł. pocz. 8-9 lat)
Dawid Janczak – II miejsce (kata drużynowe chł. 10 lat i mł.), III miejsce (kata indywidualne chł. pocz. 8-9 lat)
Kryspin Zgierski – II miejsce (kata drużynowe chł. 10 lat i mł.), II miejsce (kata indywidualne chł. pocz. 7 lat i młodsi), II miejsce (fantom chł. 7 lat i mł.).
Łącznie zawodnicy zdobyli: 15 medali, w tym: 5 złotych, 6 srebrnych i 4 brązowe medale.
Zawodników przygotował Zbigniew Karski – trener II klasy karate.
ZS w Krasieninie
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Kącik Matematyczno-Fizyczny w Dysie
W sobotę, 4 marca 2017 r. w ramach Programu Aktywizacji i
Edukacji Lokalnej Mieszkańców Gminy Niemce „OD JUNIORA DO
SENIORA” w świetlicy wiejskiej przy ul. Ogrodowej w Dysie, odbyło się pierwsze spotkanie Kącika Matematyczno-Fizycznego.
Na zajęcia zgłosiło się 12 osób, wśród których były dzieci, młodzież oraz dorośli. Prowadzący dr hab. Henryk Czachor zapropono-

wał obecnym nowatorskie i interesujące spojrzenie na zagadnienia
matematyki i fizyki.
Spotkania Kącika Matematyczno-Fizycznego będą się odbywały
cyklicznie w każdą sobotę o godzinie 10.00. Osoby z otwartą głową
na wyzwania z dziedziny królowych nauk serdecznie zapraszamy.
(tg.)

III Gminne Prezentacje Teatralne - Niemce 2017

23 marca 2017 roku w Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej w
Niemcach odbyły się III Gminne Prezentacje Teatralne pod honorowym patronatem Pana Wójta Gminy Niemce. Miały one na
celu umożliwienie uczniom podejmowanie aktywnych działań
twórczych, promocję talentów dzieci i młodzieży Gminy Niemce
oraz prezentację dorobku artystycznego szkolnych zespołów
teatralnych ze szkół w naszej gminie.
W tym roku w prezentacjach wzięło udział 6 przedstawień ze
szkół Gminy Niemce.
Niezależne jury, w składzie:
p. Henryk Kowalczyk – instruktor WOK w Lublinie,
p. Renata Antoszek – dyrektor GminnejBiblioteki Publicznej
w Niemcach,
p. Bożena Stępień – dyrektor GOK w Niemcach,
p. Dorota Gajownik – nauczycielka w Szkole Podstawowej
w Rudce Kozłowieckiej,
przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce: Grupa „Raz-Dwa-Trzy-My” z ZPO w Ciecierzynie
za przedstawienie pt. „Robaki” wyreżyserowane przez p. K. Wieczorek i G. Wójtowicz;
II miejsce: Grupa „Drugoklasiści” z ZS w Niemcach za przedstawienie pt. „ Czarownice z lasu narobią hałasu” wyreżyserowane przez p. M. Dynerowicz i B. Roziewicz;
III miejsce: Grupa „Czarująca 4c” z ZS w Niemcach za przedstawienie pt. „Prawo jazdy” wyreżyserowane przez p. Natalię
Winiarską.
Dwa przedstawienia: „Robaki” z ZPO w Ciecierzynie
oraz „Czarownice z lasu narobią hałasu” z ZS w Niemcach
zostały nominowane do Powiatowego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Bełżycach.
Jury przyznało także trzy równorzędne wyróżnienia dla następujących grup:
• „Nasz Teatr” ze SP w Nasutowie za przedstawienie pt. „ Energetyczni”, reżyseria – p. L. Szuberska oraz G. Gliwka;
• Koło Teatralne „Kurtyna” z ZPO w Dysie za przedstawienie pt.
„Dorosłość”, reżyseria p. B. Kurant;
• „Nasztea” ze SP w Jakubowicach Konińskich za przedstawienie
pt. „Kim jestem”, reżyseria – p. J. Zabielska i M. Zgierska.
Grupy nagrodzone otrzymały pamiątkowe statuetki, a wszyscy artyści podziękowania i nagrody, które wręczyła Pani Iwona
Pulińska – Zastępca Wójta Gminy Niemce oraz Pan Dyrektor ZS
w Niemcach – Jerzy Wójcik.
III Gminne Prezentacje Teatralne odbyły się dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Pana Wójta Gminy Niemce – Krzysztofa
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Urbasia oraz hojności sponsorów: Zarządu Banku Spółdzielczego
w Niemcach, Agencji Reklamowej „Maik” w Lublinie, Właścicieli
Firmy IFTER z Woli Niemieckiej, Właścicielek Sklepu Chemicznego „Kama” w Niemcach. Słodki poczęstunek ufundowali: Zarząd
Wytwórni Makaronu „AS- BABUNI”, Zarząd Spółdzielni Rolniczo
– Handlowej „Samopomoc Chłopska” w Niemcach oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół w Niemcach.
Wszystkim laureatom – gratulujemy,
sponsorom – serdecznie dziękujemy.
Organizatorki:
Mariola Sidor, Barbara Roziewicz
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IV Gminny Konkurs Ortograficzny dla
szkół podstawowych
14 lutego 2017 r. w Zespole Szkół w Niemcach
odbył się IV Gminny Konkurs Ortograficzny dla
szkół podstawowych pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Niemce. Ma on na celu promowanie umiejętności w zakresie stosowania
zasad ortograficznych i interpunkcyjnych języka
polskiego oraz kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, które bywają
lekceważone w dobie SMS-ów i e-maili.
W konkursie wzięło udział 28 uczniów ze szkół
podstawowych z naszej gminy. Wykazali się
oni znajomością zasad ortograficznych w teorii
i w praktyce, pisząc bardzo trudne dyktando. W
czasie, gdy komisja sprawdzała prace, uczestnicy
korzystali z przygotowanego wcześniej poczęstunku.
Jak przystało na porządny konkurs, na koniec
laureaci otrzymali tytuły „Mistrza Ortografii” oraz
nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy okolicznościowe dyplomy i nagrody pocieszenia. Oto
lista nagrodzonych:

Szkoła podstawowa:
Kategoria klas 3:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii: Antonina
Polkowska ZS w Niemcach;
II miejsce: Łucja Woźniak SP w Nasutowie;
III miejsce: Adam Domin ZPO w Ciecierzynie;
Kategoria klas 4:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii: Karolina
Pomorska SP w Jakubowicach Konińskich
II miejsce: Natalia Domownik ZS w Niemcach
III miejsce: Jerzy Guzicki ZPO w Ciecierzynie
Kategoria klas 5:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii: Dominik
Nastaj SP w Jakubowicach Konińskich
II miejsce: Mikołaj Woliński ZS w Niemcach
III miejsce: Patrycja Putek ZS w Krasieninie
Kategoria klas 6:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii: Milena
Pomorska SP w Jakubowicach Konińskich
II miejsce: Michał Choina ZS w Niemcach
III miejsce: Patryk Wójtowicz ZPO w Ciecierzynie

Przyznano także dyplomy w kategorii drużynowej:
I miejsce: drużyna z Zespołu Szkół w Niemcach
II miejsce: drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Jakubowicach Konińskich
III miejsce: ex aequo drużyna z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie i drużyna ze
Szkoły Podstawowej w Nasutowie.
Nagrody dla laureatów oraz inne gadżety ufundowane zostały przez Pana Wójta Gminy Niemce
– Krzysztofa Urbasia. Wręczył je laureatom Dyrektor ZS w Niemcach Jerzy Wójcik, który bardzo
wspierał wszystkie działania organizacyjne. Fotorelację z imprezy przygotowały redaktorki szkolnej gazety „Kleks” pod kierunkiem p. Agnieszki
Boguty.
Organizatorki:
Mariola Sidor,
Bożena Malinowska

IV Gminny Konkurs Ortograficzny dla gimnazjum
17 lutego 2017 r. w Zespole Szkół im. Ziemi
Lubelskiej w Niemcach odbył się IV Gminny
Konkurs Ortograficzny dla uczniów gimnazjum
„I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii!”. Honorowy Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy
Niemce Pan Krzysztof Urbaś.
Konkurs otworzyła, wraz z Panem Jerzym
Wójcikiem, Dyrektorem ZS w Niemcach, Pani
Anna Studzińska, Dyrektor GOASz, która osobiście
trzymała kciuki za najlepszych. Wszyscy uczestnicy - 18 uczniów z gimnazjów w Ciecierzynie,

Nr 02/125/2017

Krasieninie i Niemcach - zmierzyli się z dyktandem
i testem ortograficznym.
Zwycięzcami okazali się: Dorota Choina z ZS
w Niemcach w kategorii klas I, Aleksandra Tarnas
również z ZS w Niemcach w klasach II oraz Alicja Sienkiewicz z ZPO w Ciecierzynie wśród uczniów kl. III.
Nagrody dla laureatów i upominki dla pozostałych uczestników konkursu, ufundowane przez
Wójta Gminy Niemce, wręczyła Pani Iwona Pulińska Z-ca Wójta Gm. Niemce.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom
za udział w konkursie, nagrodzonym - gratulujemy.
Anna Zgierska, Marzena Włodarczyk
Organizatorki
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Powiatowy “Festival de la Canción Española”
w Ciecierzynie
23 lutego 2017 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzy-

nie odbył się XII Powiatowy Festiwal Piosenki „Niezapomniane
melodie” Ciecierzyn 2017. Tym razem uczniowie szkół z Powiatu
Lubelskiego przenieśli nas w muzyczną podróż do Hiszpanii, kraju o wielowiekowej tradycji, chlubiącego się bogatym folklorem,
w którym dominuje iście „południowy” temperament, spontaniczność, powszechna radość i wesołość.
Uczestnicy “Festival de la Canción Española” czyli Konkursu Piosenki Hiszpańskiej prezentowali na scenie jeden utwór w języku
hiszpańskim wybrany z repertuaru artystów z Hiszpanii, Ameryki
Łacińskiej lub innych wykonawców śpiewających po hiszpańsku,
posługując się akompaniamentem nagranym na płycie CD lub
wykonywanym na żywo. Hiszpańska kultura jest ściśle związana
z tradycyjną muzyką i tańcem, ale także charakterystycznymi strojami. I tego wszystkiego nie brakowało na naszej festiwalowej scenie.
Wśród hitów naszego festiwalu można było usłyszeć między innymi znaną wszystkim tradycyjną, folkową melodię „La Cucaracha”,
przebój Ritchiego Valensa pt. „La Bamba”, utwór z 1 miejsc list przebojów„El Mismo Sol” Alvaro Solera czy„Cambio Dolor” Natalii Oreiro.
Prezentacje oceniało profesjonalne jury w składzie: p. Krzysztof
Kramek - specjalista oraz instruktor muzyki najwyższej kategorii
,,S”, kierownik muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, aranżer muzyki ludowej; p. Bożena Stępień - animator kultury, promotorka muzycznych talentów,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach, p. Mieczysław
Jurecki - muzyk - multiinstrumentalista, kompozytor i aranżer,
członek władz m. in. ZAiKS, SAWP, prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Wspierania Młodzieży Uzdolnionej Muzycznie „Solo Życia”, p. Cezary
Taracha - Kierownik Katedry Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego Instytutu Historii KUL, organizator „Spotkań z Muzyką
Organową” w Dąbrowicy.
Komisja wyróżniła wielu wykonawców, a dzięki hojności instytucji patronujących oraz sponsorów indywidualnych laureaci festiwalu
otrzymali atrakcyjne nagrody. Jury podkreśliło wysoki poziom artystyczny prezentacji i, cytując za p. M. Jureckim: „…ma nadzieję,
że zwycięstwo w tym konkursie pomoże młodym wykonawcom
w dalszej karierze artystycznej”.
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W sumie na festiwalu wystąpiło 74 uczniów z 10 szkół podstawowych, 3 gimnazjów, i 3 przedszkoli, z terenu Powiatu Lubelskiego, przygotowanych przez 16 nauczycieli. Publiczność obejrzała
i wysłuchała 38 prezentacji piosenek konkursowych.
Rangę festiwalu podniosła obecność gości honorowych w osobach: przedstawiciela Ambasady Peru w Polsce - dr Pablo de la Fuente, dr hab. Przemysława Czarnka – Wojewody Lubelskiego, p. Teresy Misiuk Kuratora Oświaty, p. Marzanny Ostrowskiej – starszego
wizytatora, p. Magdaleny Urbaś – Dyrektor Departamentu Kontroli
i Audytu Wewnętrznego, p. Henryka Smolarza – Dyrektora Regionalnego Biura Energii, p. Krzysztofa Urbasia - Wójta Gminy Niemce,
p. Sławomira Mroczka - Przewodniczącego Rady Gminy, p. Beaty
Zgierskiej – Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy w Niemcach, p. Romana Wysockiego – Zastępcy Przewodniczącego Rady,
radnych gminy Niemce: p. Grażyny Gliwki, p. Ewy Pitury, p. Piotra
Pankowskiego, p. Janusza Prokopiuka, p. Marka Podstawki, p. Józefa
Wysokińskiego, p. Anny Studzińskiej - Dyrektor GOASz w Niemcach,
p. Jadwigi Pożak – księgowej GOASz w Niemcach, księdza kanonika Roberta Brzozowskiego - proboszcza parafii w Dysie, p. Renaty
Antoszek – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach,
p. Romana Urbasia - sołtysa Sołectwa Ciecierzyn, dyrektorów szkół
i przedszkoli, nauczycieli, rodziców i uczniów.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym artystom!
Szczególnie gorąco dziękujemy instytucjom patronującym oraz
licznym sponsorom, którzy wsparli organizację XII Powiatowego
Festiwalu Piosenki „Niezapomniane melodie”.
Z nadzieją, że na długo jeszcze hiszpańskie melodie brzmieć będą
w uszach zarówno wykonawców jak i słuchaczy oraz z ufnością, że
choć trochę rozbudziliśmy zainteresowanie muzyką i tańcem, które
swoje korzenie mają w kulturze hiszpańskiej i latynoamerykańskiej
mówimy „Hasta luego!”
Organizatorzy: Urszula Zielonka Jadwiga Kicińska
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