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W poprzednim numerze naszej gazety informowaliśmy Państwa 
o wizycie w naszej gminie ukraińskiej delegacji z Gminy Sokol-
niki. Po pierwszym, owocnym spotkaniu przedstawicieli obu sa-
morządów na terenie Gminy Niemce, przyszedł czas na rewizytę  
w celu zapoznania się na miejscu z ofertą i propozycjami współ-
pracy naszego przyszłego partnera ze wschodu.

Gmina Sokolniki to duża, granicząca swoją północną stroną 
ze Lwowem miejscowość. Dzięki swojemu położeniu ma wiele 
wspólnego z Gminą Niemce. Ze względu na migrację ludności 
ze Lwowa ilość mieszkańców zbliża się do 10 tys. i stale rośnie. 
Na terenie gminy działa już około 20 dużych przedsiębiorstw 
i wiele mniejszych. Dla turystów chcących zwiedzić Lwów 

Przedstawiciele naszej gminy  
z wizytą na Ukrainie

Uroczyste wręczenie nagród w konkursie  
„Planning for real”
9 czerwca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Niemcach odby-

ła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie planistycznym dla 
dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Niemce „Planning for real“. 

Konkurs organizowany był w ramach projektu „Partycypacja  
w Planowaniu Przestrzennym”, współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. Realizatorem projektu była Fundacja Inicjatyw Menadżerskich  
w Lublinie, a Gmina Niemce jednym z partnerów tego projektu. 
Konkurs miał na celu m.in. zachęcenie dzieci do śmiałego projekto-
wania zmian w otoczeniu w którym na co dzień żyją i przedstawie-
nie tych projektów w formie prac plastycznych. 

Spośród 115 prac, jury przyznało 10 wyróżnień indywidualnych 
(karty podarunkowe w kwocie 500 zł do wykorzystania w marke-
cie sportowym) i 9 nagród głównych (czeki na kwotę 1000 zł) dla 
zespołów w poszczególnych kategoriach. W sumie do wystawy 
zostało zakwalifikowanych 49 prac.

Oto lista laureatów (10 równorzędnych wyróżnień indywidu-
alnych):
1.  Julia Woźniak, klasa VI Szkoły Podstawowej w Dysie, kategoria 

II, „Wymarzony plac zabaw w Dysie” opiekun Iwona Domownik
2.  Róża Szczepańska, klasa II Szkoły Podstawowej w Rudce Ko-

złowieckiej, kategoria I „Wesoła szkoła w Rudce Kozłowieckiej” 
opiekun Dorota Gajownik

3.  Szymon Pieczonka, klasa I Szkoły Podstawowej w Jakubowi-
cach Konińskich, kategoria I „Stadion –Jakubowice Konińskie” 
opiekun Bożena Flor

4.  Jakub Drozd, klasa V Szkoły Podstawowej w Krasieninie, katego-
ria II, „Krasienin City za 30 lat” opiekun Marzena Drozd

5.  Kamila Guz, klasa VI Szkoły Podstawowej w Krasieninie, katego-
ria II, „Lotnisko w Krasieninie” opiekun Ewa Kołtunik

6.  Natalia Banach, klasa III Gimnazjum Nr 2 w Ciecierzynie, kate-
goria III, „Strefa wodna w Dolinie Ciemięgi i miejsca rodzinnego 
wypoczynku w Łagiewnikach i Dolinie Ciemięgi” opiekun Alina 
Gromaszek

7.  Hanna Mytyk, klasa II Szkoły Podstawowej w Niemcach, ka-
tegoria I, „Aktywnie i wesoło spędzamy czas w naszej gminie”, 
opiekun Joanna Piekarczyk

8.  Kacper Kosowski, klasa II Szkoły Podstawowej w Niemcach, 
kategoria I, „Miasteczko przygody”, opiekun Joanna Piekarczyk

9.  Judyta Szewczak, klasa IV Szkoły Podstawowej w Niemcach, 
kategoria II, „Kino na Różanej”, opiekun Joanna Piekarczyk

10.  Izabela Koperska, klasa III Gimnazjum Nr 1 w Niemcach, ka-
tegoria III, „Kompleks rekreacyjny przy ul. Różanej w Niemcach” 
opiekun Joanna Piekarczyk

Laureaci otrzymali nagrody z rąk Wójta Gminy Niemce Krzysztofa 
Urbasia w towarzystwie przedstawiciela Fundacji Inicjatyw Mena-
dżerskich Grzegorza Teresińskiego i Kierownika Referatu Planowania 
Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowi-
ska Marii Grażyny Pomorskiej.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek.

to zaledwie 15 min. samochodem do centrum na starówkę.
W dniach 30.06 – 2.07.2017 r. delegacja z naszej gminy pod-

czas pobytu w Sokolnikach, zapoznała się z ukraińskim systemem 
oświaty, schematem działania władz tamtejszego samorządu, 
działalnością lokalnych przedsiębiorców oraz zwiedziła zabytki  
z Sokolnik i polskiego ośrodka kulturalnego, jakim był Lwów przed 
II Wojną Światową.

Wizyta była bardzo owocna. W ramach wymiany kulturalnej  
20 sierpnia br. na Dożynkach Gminy Niemce wystąpi Narodowy 
Zespół Bandurzystek „Dywostruny”. Na płaszczyźnie oświatowej 
dyrektorzy naszych szkół już prowadzą rozmowy nt. wymiany 
młodzieży, a w drugiej połowie września na terenie Gminy Niem-
ce planowane jest wspólne forum gospodarcze, na które już dzisiaj 
zapraszamy przedsiębiorców z naszej gminy. Szczegóły tego ostat-
niego wydarzenia podamy w późniejszym terminie.
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WYDARZENIA

18 czerwca 2017 r. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dysie 
obchodzili jubileusz 90-lecia istnienia jednostki, połączony z nada-
niem sztandaru. Uroczystość ta obyła się w ramach wojewódzkich 
obchodów Dnia Strażaka.

Podczas mszy świętej, koncelebrowanej przez ks. kapelana mł. bryg. 
Mirosława Ładniaka oraz miejscowego proboszcza ks. kanonika Roberta 
Brzozowskiego, w homilii padły słowa o poświęceniu strażaków w nie-
sieniu pomocy, o ich bezinteresownym zaangażowaniu w ochronę życia, 
zdrowia ludzkiego i mienia. Księża odwołując się do zasady widniejącej 
na sztandarach - „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – podkreślali, 
aby ta dewiza stale była priorytetem dla obecnych i przyszłych pokoleń 
strażaków.

Gospodarzami imprezy byli Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Lublinie druh Marian Starownik, Wójt Gminy Niemce a zara-
zem Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP Krzysztof Urbaś oraz 
Prezes Zarządu OSP Dys druh Leszek Ziębowicz.

Razem z naszymi druhnami i druhami ten szczególny dzień święto-
wali także zaproszeni goście. Byli to między innymi Poseł na Sejm RP Jan 
Łopata, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Wojewódz-
twa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Komendant Wojewódzki PSP  
w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski, Komendant Miejski PSP w Lu-
blinie mł. bryg. Marek Fiutka, Starosta Lubelski Paweł Pikula, Przewod-
niczący Rady Powiatu Lubelskiego Antoni Skrabucha, Prezesi Zarządów 
Oddziałów Powiatowych OSP z województwa lubelskiego.

Po mszy św. poczty sztandarowe wraz z kompanią honorową Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP oraz kompanią honorową 
Jednostek OSP z Gminy Niemce uczestniczyły w uroczystym apelu. 
Dowódca uroczystości druh Paweł Bochyński zameldował Prezesowi 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. Lubelskiego, druhowi  Mariano-
wi Starownikowi, gotowość do rozpoczęcia apelu i następnie dokonano 
przeglądu pododdziałów. 

Po odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi na maszt  
ks. kapelan mł. bryg. Mirosław Ładniak oraz ks. kanonik Robert Brzozow-
ski poświęcili sztandar. Po przedstawieniu rysu historycznego jednostki 

Wojewódzkie obchody 
Dnia Strażaka w Dysie
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WYDARZENIA

25 czerwca 2017 roku na stadionie miejskim 
w Bełżycach odbyły się X Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Komisję sędziowską powołał 
komendant miejski PSP w Lublinie, a sędzią 
głównym był mł. bryg. Bartłomiej Walczuk. 
W Zawodach brało udział 24 drużyny w tym 7 
drużyn żeńskich, które uzyskały najlepsze wy-
niki w gminnych zawodach sportowo-pożar-
niczych oraz obrońcy tytułu sprzed dwóch lat. 
Naszą gminę reprezentowały dwie jednostki 
OSP Majdan Krasieniński w grupie C oraz OSP 
Niemce w grupie A.

Zawody rozegrano w następujących konku-
rencjach: sztafeta pożarnicza 7x50m, ćwiczenie 
bojowe a także musztra. Nasza drużyna żeńska 
zaprezentowała się znakomicie uzyskując bardzo 
dobrą drugą lokatę w klasyfikacji generalnej z 
niewielką stratą do pierwszego miejsca, a także 
zajęła pierwsze miejsce w konkurencji musztra ex 

X Powiatowe Zawody 
Sportowo - Pożarnicze

aequo z OSP Babin, OSP Bychawka, OSP Garbów, 
OSP Wola Przybysławska. Drużyna OSP Niemce 
uzyskała z klasyfikacji generalnej w grupie A 15 
miejsce zaś w konkurencji musztra 13 miejsce. 
Serdecznie Gratulujemy naszym wspaniałym 
Druhnom oraz Zwycięzcom Zawodów, którzy za 
rok będą startować na poziomie wojewódzkim. 
Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się to 
tego sukcesu. 

Krzysztof Pluchrat

OSP Dys nastąpiło uroczyste wbijanie gwoździ w  drzewiec sztandaru 
przez gości i  fundatorów. Akt nadania sztandaru odczytał Dyrektor  
Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego druh Tadeusz Szysz-
ko, a przekazał go Prezes Marian Starownik.

W uznaniu zasług jednostka Ochotniczej Straż Pożarnej w Dysie 
Uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP została odznaczona „Złotym 
Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa”. W dalszej części uroczystości 
wyróżniający się strażacy zostali odznaczeni medalami za zasługi dla 

pożarnictwa oraz odznakami Wzorowy Strażak.  Oprawę muzyczną za-
równo mszy jaki i oficjalnej część zapewniła Orkiestra Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ostrowie Lubelskim.

Na zakończenie do zgromadzonych na placu druhen i druhów słowa 
podziękowania za trud włożony w codzienną działalność kierowali za-
proszeni goście

Po części oficjalnej był czas na luźne rozmowy, wymianę doświadczeń 
przy kiełbasce z grilla i pysznej grochówce. 

ZAPROSZENIE
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SPOŁECZEŃSTWO

Fundacja Integracji Lokalnej „OMNES” w miesiacach ma-
rzec-czerwiec zrealizowała cykl spotkań poprawiających kon-
centrację i koordynację ruchową. Na spotkaniach można było 

zrelaksować umysł i ciało poprzez ćwiczenia zdrowotne, które 
prowadził instruktor Tai Chi pan Marek Sykała.

Projekt zrealizowany został przy wsparciu Gminy Niemce.

Spotkania z Tai Chi w Fundacji 
OMNES

„Kto jest mądry, ten jak rzeka  
jest w wiecznym ruchu...”

Nasi uczniowie na XXIII Sesji 
Dzieci I Młodzieży RP

W dniach 31.05 - 01.06 2017 dwaj ucznio-
wie Zespołu Szkół w Krasieninie tj. Michał 
Bogusław i Piotr Białek mieli okazję poczuć 
się jak prawdziwi posłowie. Gimnazjaliści 
zostali zakwalifikowani do udziału w ob-
radach w XXIII Sesji Dzieci I Młodzieży RP. 

31.05, gdy przybyli do stolicy mieli okazję 
zobaczyć miejsca pamięci podczas wyciecz-
ki zorganizowanej przez Instytut Pamięci 
Narodowej. Wieczorem młodzi posłowie 
analizowali propozycje innych posłów w 
sprawie zmian w projekcie uchwały, aby 
podpisać się pod propozycjami poprawek, 
które uważali za słuszne. Poprawki można 
było składać do godziny 21. Kolejnego dnia, gdy przybyli do 
gmachu Sejmu RP mieli okazję poznać przedstawicieli klubów 
parlamentarnych, które zwykle zasiadają w ławach poselskich. 
Równo o godzinie 10:00 rozpoczęła się XXIII Sesja Sejmu Dzieci 
i Młodzieży. Na początku głos zabrał Marszałek Sejmu RP Pan 
Marek Kuchciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej Pani Marzena Machałek, Rzecznik Praw Dziecka Pan 
Marek Michalak oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Pan 
Jarosław Szarek. W 1 punkcie porządku dziennego obrad zada-
wane były pytania oraz pytania dodatkowe do Minister Edukacji 
Narodowej. 2 punkt w porządku dziennym obrad podzielony był 

na wypowiedzi posłów SDiM oraz głoso-
wania. Wielu posłów wypowiadających się 
podczas obrad sejmu przedstawiało swoje 
poglądy, często radykalne. Po wypowie-
dziach rozpoczęło się głosowanie – łącznie 
22 głosowania.

Po owocnych obradach  młodzi posłowie 
przeszli na obiad w salach sejmowych. 
Zebranie się do powrotu było trudne ze 
względu na niezapomniany klimat sej-
mowy i nawiązanie nowych znajomości  
Należy mieć nadzieje, że był to tylko wstęp 
do dalszych sukcesów na arenie politycznej.

Warto wspomnieć, iż temat tegorocznej 
XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży brzmiał: „Przestrzeń publicz-
na jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totali-
tarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”, a kandyda-
ci na posłów do Sejmu Dzieci i Młodzieży musieli przygotować 
w dwuosobowych zespołach relacje z wykonania zadania re-
krutacyjnego. Prace nadesłane przez uczniów oceniali eksperci 
wskazani przez Instytut Pamięci Narodowej. Młodzi posłowie  
z naszej Gminy upamiętnili mogiłę poległych w parku kościel-
nym na terenie Parafii Krasienin, zamordowanych podczas  
II Wojny Światowej, lokalnych bohaterów Krasienina i okolic.

Michał Bogusław , Beata Zgierska

MegaMisja  
w Szkole  

Podstawowej  
w Rudce  

Kozłowieckiej
W Szkole Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej  

w roku szkolnym 2016/2017 grupa 16 uczniów wzię-
ła udział w programie „MegaMisja’’ Fundacji Orange. 
Placówka oświatowa z Rudki Kozłowieckie była jed-
ną z 300 szkół, które uczestniczyły w tym programie 
- edukacji cyfrowej i medialnej.

,,MegaMisja’’ to bezpłatny, pierwszy w Polsce, program 
edukacji cyfrowej skierowany do świetlic szkolnych. Opar-
ty jest na grze, która przenosi uczniów do pełnej przygód 
misji w cyfrowym laboratorium. Dzieci przez 10 miesięcy 
pomagały bohaterom Julce i Kubie rozwiązywać różne 
zadania, aby uratować laboratorium przed figlami Psot-
nika. W grupie uczyły się, jak bezpiecznie korzystać z sieci, 
chronić swoją prywatność, przestrzegać praw autorskich 
czy tworzyć grafiki i animacje. Za każde zadanie zdoby-
wały punkty, które były wymieniane na nagrody. Nasza 
grupa zdobyła dla świetlicy takie nagrody jak: materiały 
plastyczne, gry planszowe, gry edukacyjne, książki, au-
diobooki oraz tablet.

Wychowawcy świetlicy, którzy pomagali uczniom  
w pokonywaniu zadań to panie Danuta Walczak oraz Emilia 
Kowalska. Liderem kierującym programem ,,MegaMisja’’ 
była pani Monika Prus.
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SPOŁECZEŃSTWO

nr 04/127/2017

Pierwszy Piknik Świętojański w naszej gminie

24 czerwca 2017 r. na błoniach przykościelnych przy ul. 
Ogrodowej w Dysie odbyła się impreza plenerowa, nawią-
zująca do nocy świętojańskiej. Tego dnia w parafii p.w. św. 
Jana Chrzciciela w Dysie każdego roku odbywa się trady-
cyjny odpust.

Z myślą o integracji lokalnych mieszkańców, proboszcz tutejszej 
parafii, ks. kanonik Robert Brzozowski wspólnie z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Niemcach wykorzystali wielowiekową tradycję 
tego święta i zorganizowali „Piknik Świętojański”.

Tuż po głównej mszy odpustowej, która z okazji jubileuszu 
25-lecia kapłaństwa księdza proboszcza miała szczególną oprawę, 
świętowanie na błoniach przy ul. Ogrodowej rozpoczęło się kon-
certem Chóru i Orkiestry „Jubilaeum” z Lublina. Następnie na scenie 
kolejno prezentowały się Zespół „Słowianki” z Bychawki, uczniowie 
ze szkół w Dysie i Ciecierzynie, Zespół Ludowy „Ciecierzyn” i Zespół 
Ludowy „Dysowiacy”. Korzystając ze wspaniałej pogody oraz jed-
nego z najdłuższych dni w roku, parafianie razem z przybyłymi go-
śćmi bawili się w takt znanych piosenek i melodii dobiegających ze 
sceny, a najmłodsi uczestnicy pikniku mogli liczyć na ciekawe gry i 
zabawy organizowane przez  animatorów. Każdy z obecnych mógł 
także skosztować wspaniałej grochówki i potraw z grilla.

Pierwszy Piknik Świętojański w Dysie zakończył się tradycyjnym 
puszczaniem wianków na rzece. Na kolejny zapraszamy już za rok.
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„Stypendium Wójta Gminy Niemce”     w roku szkolnym 2016/2017
W dniach 20 - 21 czerwca br. Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś już po raz czwarty nagrodził wyróżniających się uczniów szkół pod-

stawowych i gimnazjów z terenu Gminy Niemce, będących jednocześnie jej mieszkańcami, przyznając im stypendia w trzech dziedzinach: 
artystycznej, nauce i sporcie. W/w stypendia są jednym z wielu działań realizowanych w ramach „Lokalnego programu wspierania edu-
kacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce” przyjętego przez Radę Gminy Niemce w dniu 14 marca 2014 r. Uchwałą NR 
XXXIX/359/2014.

Aby uzyskać stypendium uczniowie musieli spełnić kryteria określone regulaminem, m.in. odnieść dwukrotnie sukces w konkursach/za-
wodach czy turniejach w jednej dziedzinie w ciągu roku szkolnego 2016/2017 (stypendium artystyczne i sportowe) bądź uzyskać min.: 
średnią ocen na zakończenie gimnazjum- 5,0 , bardzo dobre zachowanie i 80% pkt. z egzaminu gimnazjalnego (stypendium naukowe). 
Stypendium przyznawane jest w formie jednorazowej nagrody pieniężnej, a jego wysokość zależna jest od stopnia spełnienia przez ucznia 
kryteriów stypendialnych.

W tegorocznej edycji ze szkół podstawowych zostało złożonych 105 wniosków (76 artystycznych i 29 sportowych) . Na mocy decyzji Wójta 
Gminy Niemce zostały przyznane 103 stypendia, w tym: 75 za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, i 28 za wysokie 
osiągnięcia w sporcie na łączną kwotę: 15 800,00 zł. W bieżącym roku po raz pierwszy ze względu na zmiany wprowadzone reformą edu-
kacji w szkole podstawowej nie zostały przyznane stypendia za wysokie wyniki w nauce – uczniowie będą mogli uzyskać w/w stypendium 
dopiero po ukończeniu VIII klasy. W kategorii gimnazjum złożono 109 wniosków (57 artystycznych, 30 sportowych i 22 za wysokie wyniki 
w nauce). Przyznanych zostało 101 stypendiów -  to jest, aż o 35 więcej niż w roku ubiegłym – 55 w dziedzinie twórczości artystycz-
nej, 29 sportowych 17 w nauce – w sumie na kwotę 30 400,00 zł.

Wśród nagrodzonych najliczniejszą grupę zarówno w SP jak i gimnazjum stanowią sty-
pendyści w dziedzinie twórczości artystycznej - liczba przyznanych stypendiów wzrosła 
ponad dwukrotnie w porównaniu do roku ubiegłego i wynosi 130 stypendiów.

Stypendium w dziedzinie  artystycznej w liczbach:
taniec - 62 stypendia, SP:48/Gim.:14
muzyka - 37 stypendia SP:19/Gim.:18
literatura i dziennikarstwo – 17 stypendia Gim.
teatr - 11 stypendia SP:7/Gim.:4
plastyka - 3 stypendia SP:1/Gim.:2
Największą grupę w tej dziedzinie stanowią tancerki  Studia 

Tańca RYTHM-X”  działającego w GOK w   Niemcach, członko-
wie  Zespołu Wokalnego „Madzimuzy”  z ZPO w Ciecierzynie 
oraz  Zespołu Wokalno-Instrumentalnego  działającego przy 
Stowarzyszeniu im. I. Kosmowskiej w Krasieninie, a także coraz 
większa  grupa  redakcyjna gazetki „Kleks”  z Gimnazjum w 
Niemcach. Na szczególną uwagę zasługuję działająca w ZPO w Cie-
cierzynie grupa teatralna, która w bieżącym roku po raz pierw-
szy otrzymała stypendium zarówno w kategorii SP jak i gimnazjum.
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„Stypendium Wójta Gminy Niemce”     w roku szkolnym 2016/2017
Wzrosła także liczba uczniów, którzy uzyskali stypendium w sporcie w SP o 50% - 56 stypendiów. Wśród sportowców najliczniejszą 

grupę stanowią zawodnicy Karate Shotokan trenujący na zajęciach pozaszkolnych w ZS w Krasieninie, młodzi piłkarze nożni ze Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego w Niemcach i UKS Dys oraz uczniowie ZS w  Niemcach i ZPO w Ciecierzynie reprezentujący z sukce-
sami w/w szkoły na zawodach powiatowych, rejonowych i wojewódzkich, w różnych dyscyplinach sportowych m.in. lekkoatletyce, piłce 
ręcznej czy szachach. Wśród nagrodzonych stypendystów byli także sportowcy uprawiający mało popularne w ich wieku dyscypliny sportowe 
takie jak: podnoszenie ciężarów, motocross, wędkarstwo czy rugby.  

Uroczysta Gala wręczenia  Stypendiów Wójta Gminy Niemce odbyła się w ZPO w Dysie (SP) i ZS w Niemcach (gimnazjum) z udziałem 
wyróżnionych uczniów, ich rodziców, opiekunów, dyrektorów szkół i nauczycieli, instruktorów, trenerów i wychowawców. Swoje umiejęt-
ności artystyczne zaprezentowali także stypendyści potwierdzając wysoki poziom artystyczny. Akty przyznania stypendiów wręczył wy-
różnionym osobiście Wójt gminy – Krzysztof Urbaś, a listy gratulacyjne Rodzicom Radni Gminy Niemce obecni na uroczystości p. Sławomir 
Mroczek - Przewodniczący Rady Gminy w Niemcach, Z-cy Przewodniczącego Rady – p. Beata Zgierska i p. Roman Wysocki, Przewodnicząca 
Gminnej Komisji Oświaty i Kultury - p Grażyna Gliwka oraz Radny – p. Marek Podstawka.

Na szczególne podkreślenie zasługuje również fakt, że aż 8 stypendystów w gimnazjum i 5 w SP otrzymało stypendium łączone w dzie-
dzinie twórczości artystycznej tzn. w więcej niż jednej kategorii m.in. tańcu, literaturze i dziennikarstwie, plastyce, muzyce czy teatrze, a 11 
uczniów gimnazjum uzyskało więcej niż jedno stypendium. Rekordzistami – prawdziwymi GIGANTAMI - zasługującymi z całym szacun-
kiem na wyróżnienie są:
Karol Kasperek ucz. kl. III Gimnazjum w Niemcach – stypendysta  w dziedzinie nauki, sportu i artystycznej ( literatura i dziennikarstwo)
Milena Wójcik ucz. kl. III Gimnazjum w Niemcach– stypendysta w dziedzinie nauki, sportu i artystycznej ( taniec )
Marta Pakaluk ucz. kl. II Gimnazjum w Ciecierzynie– stypendysta w dziedzinie sportu i artystycznej ( taniec, teatr, muzyka)

Na szczególne gratulacje zasługują także uczniowie klas III gimnazjum  - stypendyści w dziedzinie nauki, którzy uzyskali bardzo wysokie 
oceny na świadectwie szkolnym potwierdzone wysokim wynikiem z egzaminu – w sumie 17 stypendystów,  m.in.:
Iga Czechowska ucz. Gimnazjum w Niemcach – śr. ocen: 5,50 i wynik z egz.: 97,2%
Marta Stefaniak ucz. Gimnazjum w Krasieninie – śr. ocen: 5,27 i wynik z egz.: 92,4%
Karol Kasperek ucz. Gimnazjum w Niemcach – śr. ocen: 5,17 i wynik z egz.: 91,8%
Milena Wójcik ucz. Gimnazjum w Niemcach– śr. ocen: 5,06 i wynik z egz.: 91,4%
Alicja Sienkiewicz ucz. Gimnazjum w Ciecierzynie – śr. ocen: 5,39 i wynik z egz.: 90,8%
Dorota Łucka ucz. Gimnazjum w Niemcach – śr. ocen: 5,33 i wynik z egz.: 90,4%

Imponująca liczba tegorocznych stypendystów oraz sukcesy jakie uzyskali w bieżącym roku świadczą niewątpliwie o tym, że dzieci i mło-
dzież z terenu naszej gminy chętnie rozwijają swoje zdolności i umiejętności biorąc udział w różnego rodzaju zajęciach zarówno w szkołach 
-  pracując pod kierunkiem nauczycieli,  jak i zajęciach pozaszkolnych - na terenie gminy oraz klubach działających w pobliskim Lublinie i 
Lubartowie. Niezmiernie cieszy to, że zarówno stypendium jak i wsparcie finansowe gminy w zakresie finansowania zajęć pozalekcyjnych i 
innych form kulturalno-oświatowych czy sportowych spełnia określone cele i przyczynia się do rozwoju młodego pokolenia - dumy naszej 
lokalnej społeczności.
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,,Pszczoła do dzieci woła: chroń nas!”  
– edukacja ekologiczna w Przedszkolu w Ciecierzynie

11 czerwca 2017r. w Pszczelej Woli, na II Powiatowych Igrzyskach Rekreacyjno-Sportowych 
Powiatu Lubelskiego, Gmina Niemce obroniła tytuł zdobyty w ubiegłym roku ,,Najaktywniejsza 
Sportowo Gmina Powiatu Lubelskiego”. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe oraz 
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, a głównym celem propagowanie aktywności fizycznej 
jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego, integrowanie społeczności lokalnej oraz wy-
łonienie najbardziej usportowionych gmin w powiecie. W zawodach wzięły udział reprezentacje 
gminne z Powiatu Lubelskiego.

Skład drużyny Gminy Niemce stanowili uczniowie Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w 
Niemcach, Gimnazjum w Ciecierzynie, Gimnazjum w Krasieninie, a także absolwenci. Dziel-
nie wspierali ich nauczyciele w-f: Jacek Dmowski, Marek Gromaszek, Małgorzata Kot oraz 
Artur Zdanowicz. Po raz kolejny w tym roku nasza młodzież pokazała się, z jak najlepszej 
strony plasując się na podium w większości konkurencji - niejednokrotnie zdobywając złoty 
medal. Nie zawiedli także absolwenci, którzy  w rozgrywkach w piłce siatkowej byli najlepsi. 
W klasyfikacji końcowej nasza drużyna zajęła I miejsce otrzymując pamiątkowy dyplom i ku-
ferek słodkości. Wszyscy medaliści otrzymali także atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane 
przez organizatorów i licznych sponsorów.

Naszym sportowcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wspaniałe reprezentowanie 
Gminy Niemce, życząc jednocześnie wielu kolejnych sukcesów.

A oto wyniki naszej reprezentacji: 
w kategorii szkół podstawowych

Bieg na 60m dziewcząt – III miejsce Karolina Kot-Dudziak (s.p. Niemce )
Bieg na 60m chłopców – III miejsce Jakub Krajewski (s.p. Niemce )
Skok w dal dziewcząt – II miejsce: Agata Kasperek – (s.p. Niemce )
Skok w dal chłopców– III miejsce Jakub Krajewski (s.p. Niemce )

w kategorii szkół gimnazjalnych
Bieg na 100m dziewcząt - I miejsce Natalia Wypart (gimnazjum Niemce )
Bieg na 100m chłopców – IV miejsce Sławomir Gałat (gimnazjum Niemce )
Skok w dal dziewcząt –  I miejsce Aleksandra Studzińska (gimnazjum Ciecierzyn )
Skok w dal chłopców – I miejsce Piotr Adamczyk (gimnazjum Niemce )

,,Najaktywniejsza Sportowo Gmina  
Powiatu Lubelskiego” to Gmina Niemce!

Sztafeta szwedzka dziewcząt –  I miejsce Paulina Capała, Aleksandra Studzińska, 
Bożena Kłos, Marta Pakaluk (gimnazjum Ciecierzyn)

Sztafeta szwedzka chłopców  –  II miejsce Piotr Adamczyk, Karol Kasperek, Sławomir 
Gałat (gimnazjum Niemce) i Piotr Białek (gimnazjum 
Krasienin)

Zespołowe gry sportowe  - Uczniowie:
Triobasket dziewcząt –  IV miejsce: Magdalena Gawrońska, Alicja Domin, Natalia 

Wypart, Aleksandra Choina (gimnazjum Niemce)
Triobasket chłopców –  II miejsce: Karol Kasperek, Szymon Smoliński, Karol Szczy-

gieł (gimnazjum Niemce ) i Piotr Białek (gimnazjum Krasienin)
Zespołowe gry sportowe – Dorośli

Piłka nożna –  II miejsce:Mariusz Stefaniak, Kamil Wójcik, Paweł Wójcik, Wojciech Bujak, 
Michał Dankiewicz, Mariusz Stefaniak,  Piotr Adamczyk, Sławomir Gałat, 
Jakub Krajewski (Niemce), Kamil Paradowski (Ciecierzyn)

Piłka siatkowa –  I miejsce: Wojciech Bujak, Michał Dankiewicz, Mariusz Stefaniak, Kamil 
Wójcik, Paweł Wójcik, Wojciech Bujak, Michał Dankiewicz, Sławomir Ko-
sior, Artur Zdanowicz, Grzegorz Szymański (Krasienin)

Konkurencje rekreacyjne
Przeciąganie  liny – II miejsce: Drużyna Gminy Niemce

W dniach 1.03. – 23.06. 2017r w Przedszkolu w Ciecierzynie, 
przy współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Gminy Niemce, 
realizowany był projekt z zakresu edukacji ekologicznej ,, 
Pszczoła do dzieci woła: chroń nas” – edukacja ekologiczna w 
Przedszkolu w Ciecierzynie. 

Wzięło w nim udział 92 dzieci wraz rodzicami oraz pra-
cownicy przedszkola. W ramach realizacji zadań zawartych 
w projekcie przedszkolaki poznały życie pszczół, ich zna-
czenie w życiu ludzi, roślin oraz zaznajomiły się z produk-
tami pszczelimi, które są niezwykle cennym darem zdrowej 
żywności. Dzieci wzięły udział w zajęciach dydaktycznych 
,,W PSZCZELEJ RODZINIE”.  Przedszkolaki wraz z rodzicami 
uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych ,,W BLASKU 

WOSKOWYCH ŚWIEC”. Dla społeczności przedszkolnej i szkolnej 
dzieci z najstarszej grupy zaprezentowały przedstawienie eko-
logiczne pt. ,,MALOWANY UL”. Przedszkolaki  wraz z rodzicami 
wykazały się niezwykłą pomysłowością i kreatywnością pod-
czas wykonania prac na zorganizowane konkursy: plastyczny 
w formie przestrzennej ,,UL- DOM DLA PSZCZÓŁ” oraz literacki 
,,BAJKA O PEWNEJ PSZCZOLE”. Niezwykle ciekawym wydarze-
niem była wycieczka do pasieki pszczelarskiej w Nasutowie. 
Podczas zajęć edukacyjnych w pasiece dzieci poznały  hodowlę 
pszczół, urządzenia, przyrządy służące do produkcji miodu oraz 
innych wytworów pszczelich. Przedszkolaki w bezpośrednim 
kontakcie zaznajomiły się z procesem produkcji miodu, jego ga-
tunkami, zastosowaniem, właściwościami zdrowotnymi. Miały 
okazję również zdegustować różne rodzaje miodu. Zadania re-
alizowane w projekcie były bardzo ciekawe, dzieci uczestniczyły 
w nich z dużym zainteresowaniem.

Składamy podziękowania Wojewódzkiemu Funduszowi 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz 
Wójtowi Gminy Niemce – p. Krzysztofowi Urbasiowi za pozy-
skaną dotację na realizację zadań zawartych w projekcie

Opracowała: Hanna Adamczyk
Nauczycielka Przedszkola w Ciecierzynie
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Spotkanie autorskie z Edytą Zarębską
21 czerwca 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach 
gościła Panią Edytę Zarębską – bajkopisarkę i ilustratorkę ksią-
żek dla dzieci i młodzieży oraz jej męża Roberta Zarębskiego 
- muzyka i kompozytora. Na spotkanie przybyli uczniowie z 
Zespołu Szkół w Niemcach z nauczycielami. 

Podczas spotkania autorka ubrana w baśniowy strój zdradzi-
ła słuchaczom kilka tajemnic ze swego życia, które skłoniły Ją 
do pisania książek, pełnych miłości i przyjaźni, radości i przy-
gody. Podzieliła się również swoimi marzeniami z dzieciństwa 
oraz tym, że Jej marzenia spełniły się dzięki wiedzy ukrytej w 
książkach. Dzieci miały także, dzięki zdolnościom Pani Edyty, 

możliwość obserwowania jak powstaje ilustracja do książki. 
Pani Edyta bardzo szybko nawiązała kontakt z dziećmi, które 
aktywnie uczestniczyły w spotkaniu i bardzo chętnie odpo-
wiadały na zadawane pytania. Do wspólnej zabawy włączył 
się Pan Robert, który przeczytał bajkę i zaśpiewał piosenkę 
„Mądra rzeka” przy akompaniamencie instrumentu klawi-
szowego. Dzieci śpiewały i klaskały do rytmu. Na zakończenie 
każdy z uczestników otrzymał autograf. Spotkanie z Edytą i 
Robertem Zarębskimi przebiegało w miłej atmosferze zacieka-
wienia i rozbawienia. Pozostanie na długo w naszej wdzięcz-
nej pamięci. Dziękujemy i zapraszamy.                 GBP Niemce

OGŁOSZENIE
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Noc Bibliotek 
w Parku 

w Niemcach 
3 czerwca 2017 r. w Parku w Niemcach miała miejsce Noc 

Bibliotek. Wielkie święto promujące czytelnictwo odbywało się 
w ramach ogólnopolskiej akcji pod hasłem ,,Czytanie porusza”. 
Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach po raz drugi brała 
w niej udział. Imprezę o godz. 17.00 otworzyły występy arty-
styczne dzieci i młodzieży z Zespołu Placówek Oświatowych w 
Dysie w inscenizacji „Dorosłość”, Szkoły Podstawowej w Rudce 
Kozłowieckiej w piosenkach „Konik na biegunach” Urszuli oraz 
„Trudno mi się przyznać” Ani Dąbrowskiej oraz grupa gimna-
zjalistów „Raz, Dwa, Trzy-My” z Zespołu Placówek Oświatowych 
w Ciecierzynie w przedstawieniu „Najżałośniejsza historia o … 
„ na motywach utworu Williama Szekspira „Sen nocy letniej”. 
Pojawiły się postacie poubierane w bajkowe kostiumy, które 
zapraszały do udziału w konkursie. Nagrodą były kolorowe za-
kładki do książek wykonane przez dzieci. Było wspólne czytanie 
„Rzepki” Juliana Tuwima oraz słuchanie opowieści i ballad o Lu-
blinie przygotowanych przez młodzież z Zespołu Szkół w Niem-
cach. Dodatkową atrakcją dla dzieci były animacje, kreatywna 
zabawa z balonami, malowanie twarzy oraz sleevface. Chętni 
zmierzyli się w konkursie wiedzy o Gminie lub w pytaniach z 
literatury. Smakosze naleśników mogli skosztować pankejków 
przygotowanych przez Szkołę Ponadgimnazjalną w Niemcach 
i zjeść kiełbaski z grilla. Na zakończenie Nocy Bibliotek zainte-
resowani uczestniczyli w pokazie filmowym „Biuro Detektywi-
styczne Lassiego i Mai”. Ten wieczór upłynął bardzo szybko w 
radosnej atmosferze, a my zapraszamy już za rok.

Za pomoc i wsparcie serdeczne podziękowania kierujemy 
do: Pana Krzysztofa Urbasia - Wójta Gminy Niemce,Dy-
rektorów, nauczycieli, dzieci i młodzieży z Zespołu 
Placówek Oświatowych w Dysie, Zespołu Placówek 
Oświatowych w Ciecierzynie, Szkoły Podstawowej w 
Rudce Kozłowieckiej, Zespołu Szkół w Niemcach oraz 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, Za-
rządu Banku Spółdzielczego w Niemcach, Państwa 
Woźniaków - Właścicieli Zakładu Przetwórstwa Mięsnego 
„Ryjek”, Pani Barbary Adamczyk. 

Renata Antoszek
Dyrektor GBP w Niemcach
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25 czerwca 2017 r. alejki Parku im. Rodzin Budnych i Łosiów 
w Niemcach, zapełniły się miłośnikami muzyki ludowej. Tego 
dnia, Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach rozpoczął cykl 
spotkań pn. „Letnie Spotkania z Kulturą”. Pierwszym, z cyklu 
był przegląd zespołów i kapel ludowych, który nosił nazwę 
„Letnie Spotkania z Tradycją”.

Wśród wiekowych drzew i przy wspaniałej pogodzie, już od 
godziny 14.00 można było wysłuchać szerokiej gamy pieśni i 
utworów folklorystycznych w wykonaniu 11 zespołów, które 
przybyły do nas z całego województwa lubelskiego. Dla zgro-
madzonej publiczności zaśpiewały i zagrały takie zespoły jak: 
„Brzeźniczanki” z Brzeźnicy Bychawskiej, „Czeremcha” z Milanowa, 
„Echo” z Przychód, „Górczanki” z Górki Lubartowskiej, „Jarzębinki” 
z Trzcińca k/Michowa, „Kaznowianki” z Kaznowa, „Ostrowianki” z 
Ostrówka, „Polesianki” z Ostrowa Lubelskiego i „Zabiele” z Zabiela. 
Naszą gminę podczas tego wydarzenia reprezentowały oczywiście 
niezawodne zespoły „Ciecierzyn” i „Dysowiacy”. Dzięki tak dużej 
ilości zaproszonych zespołów, widzowie oprócz wysłuchania róż-
nych pieśni ludowych, mieli niepowtarzalną okazję podziwiania 
kunsztownie wykonanych i kolorowych strojów z różnych części 
Lubelszczyzny.

Piękne melodie i skoczne rytmy bardzo szybko skłoniły część wi-
downi do tańców. Pierwsza taka impreza w Parku w Niemcach za-
kończyła się wspólnym odśpiewaniem znanych wszystkim pieśni 
ludowych i tanecznym korowodem wśród mieniących się złotem 
zachodzącego słońca alejek parkowych.

Mamy nadzieję, że do kalendarza imprez organizowanych w na-
szej gminie na stałe wpiszą się barwne i wesołe Letnie Spotkania 
z Tradycją.

Letnie Spotkanie z Tradycją 
w Parku im. Rodzin Budnych i Łosiów
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AKTUALNOŚCI

Najnowsze sukcesy Studia Tańca RYTHM-X
W dniach 9 – 11.06.2017 tancerze Studia Tańca RYTHM - X brali 
udział w  Międzynarodowym Festiwalu Tańca Nowoczesnego w 
Wasilkowie k. Białegostoku. Wśród licznych atrakcji, jakie zapew-
nili tancerzom organizatorzy, były warsztaty z Łukaszem Szotko 
- wielokrotnym Mistrzem Polski w Hip Hopie, uczestnikiem pro-
gramów tanecznych: You Can Dance, Got to Dance, Mam Talent. 

Na tanecznym parkiecie rywalizowali tancerze z całej Polski, a tak-
że przedstawiciele Białorusi i Łotwy. Wśród znamienitej konkurencji 
znaleźli się wielokrotni finaliści Mistrzostw Europy i Świata.

Również kolejny turniej INTERNATIONAL POLISH CUP był turnie-
jem rangi międzynarodowej. Odbył się w Józefowie 17.06.2017.

Nasi tancerze znaleźli się w gronie laureatów obydwu turniejów.

42 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA NOWOCZESNE-
GO ‘ Wasilków 2017

FORMACJE:
GRUPA RYTHM – X 1 : II MIEJSCE w grupie wiekowej powyżej 15 
lat w kategorii Hip Hop Formacje;
GRUPA RYTHM – X 2 : V MIEJSCE w grupie wiekowej do 15 lat  w 
kategorii Hip Hop Formacje;
GRUPA RYTHM – X 3 : II MIEJSCE w grupie wiekowej do 15 lat w 
kategorii Hip Hop Formacje oraz III MIEJSCE w grupie wiekowej do 
15 lat w kategorii Hip Hop Mini Formacje;

SOLIŚCI:
JULIA ORZEŁ: I MIEJSCE w grupie wiekowej powyżej 15 lat w ka-
tegorii Hip Hop Solo;

DUETY:
MARZENA CIOŁEK i PAULINA PYDYŚ: II MIEJSCE w grupie wiekowej 
powyżej 15 lat w kategorii Hip Hop Duety;
KATARZYNA BARTOSIK i ALEKSANDRA RODAK: III MIEJSCE w gru-
pie wiekowej powyżej 15 lat w kategorii Hip Hop Duety.

 
INTERNATIONAL POLISH CUP ‘ Józefów 2017

FORMACJE:
GRUPA RYTHM – X 1 : I MIEJSCE w grupie wiekowej Dorośli w ka-
tegorii Hip Hop Formacje;
GRUPA RYTHM – X 2 : I MIEJSCE w grupie wiekowej Juniorzy w 
kategorii Hip Hop Formacje;
GRUPA RYTHM – X 3 : II MIEJSCE w grupie wiekowej Juniorzy w 
kategorii Hip Hop Formacje
Oraz  I MIEJSCE  w grupie wiekowej Juniorzy w kategorii Hip Hop 
Grupy;

SOLIŚCI:
JUSTYNA CZERWONKA : II MIEJSCE w grupie wiekowej Juniorzy + 
Dorośli w kategorii Hip Hop Solo Zaawansowani;
JULIA ORZEŁ: III MIEJSCE w grupie wiekowej Juniorzy + Dorośli w 
kategorii Hip Hop Solo Zaawansowani;
KINGA SIKORA: I MIEJSCE w grupie wiekowej Dzieci 2 w kategorii 
Hip Hop Solo Zaawansowani;
WIKTORIA KOZIEŁ: II MIEJSCE w grupie wiekowej Dzieci 2 w kate-
gorii Hip Hop Solo Zaawansowani;

DUETY:
MARZENA CIOŁEK i PAULINA PYDYŚ: II MIEJSCE w grupie wiekowej 
Juniorzy + Dorośli w kategorii Hip Hop Duety;
WIKTORIA KOZIEŁ i KINGA SIKORA: II MIEJSCE w grupie wiekowej 
Dzieci  w kategorii Hip Hop Duety.

Serdecznie gratulujemy naszym tancerzom i życzymy kolejnych 
sukcesów!
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Święto Gminy Niemce 2017
Od wielu lat mieszkańcy naszej gminy w jeden z week-

endów czerwcowych gromadzą się na placu przy ul. Róża-
nej w Niemcach, aby wspólnie świętować przynależność 
do społeczności Gminy Niemce. W tym roku ze względu na 
fakt, iż wszystkie wydarzenia związane z doroczną impre-
zą odbyły się jednego dnia w niedzielę 11 czerwca, tego-
roczne obchody nosiły nazwę Święto Gminy Niemce 2017.

Już o godzinie 9.30 przedstawiciele władz naszej gminy wspól-
nie z mieszkańcami uczestniczyli we Mszy Świętej w intencji 
wszystkich mieszkańców Gminy Niemce, odprawionej w kościele 
parafialnym p.w. św. Ignacego Loyoli w Niemcach. Tuż po liturgii 
Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś razem z Przewodniczącym 
Rady Gminy Niemce Sławomirem Mroczkiem wręczyli księdzu 
kanonikowi Krzysztofowi Galewskiemu, proboszczowi tutejszej 
parafii, odznaczenie „Zasłużony dla Gminy Niemce”.

Kolejnym, uroczystym wydarzeniem wpisującym się tego 
dnia w obchody Święta Gminy Niemce 2017 było uroczyste od-
słonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy w Parku w Niem-
cach, informującej o nadaniu imienia dla parku - Park im. Rodzin 
Budnych i Łosiów.

Jednak świętowanie w naszej gminie nie ograniczało się 
tylko do podniosłych uroczystości, ale również miało swoje 
odzwierciedlenie w wydarzeniach sportowych, rekreacyjnych i 
kulturalnych. O godzinie 10.00 na boisku „Orlik” przy ul. Różanej 
w Niemcach rozpoczęły się rozgrywki w „Turnieju Dzikich Drużyn 
w Piłce Nożnej o Puchar Wójta”, a o 12.00 z pod szkoły w Ciecie-
rzynie wyruszył „Rajd Rowerowy Wójta Gminy Niemce”, którego 
uczestnicy po pokonaniu ok. 14 km dotarli do Niemiec, aby tutaj 
wspólnie ze wszystkimi mieszkańcami świętować ten dzień.

Impreza plenerowa na placu przy boisku Orlik, rozpoczęła 
się krótkimi wystąpieniami Wójta Krzysztofa Urbasia i Posła 
na Sejm RP Jana Łopaty, po których odznaczeniami „Zasłużo-
ny dla Gminy Niemce” za szczególne zasługi dla naszej gminy, 
wyróżnione zostały panie: Małgorzata Wolińska, Halina Ważny 
i Małgorzata Kozieł.

W części artystycznej na początku sceną zawładnęły dzieci z 
Przedszkola Publicznego w Niemcach, które wspaniałymi pio-
senkami i tańcami wywołały uśmiechy i radość na twarzach 
licznie zgromadzonej publiczności. Tuż po ich występie Wójt 
razem z Przewodniczącym Rady wręczyli nagrody zwycięzcom 
konkursów zorganizowanych dla uczestników Rajdu Rowero-
wego, a także przekazali wartościowe nagrody rzeczowe lau-
reatom Loterii Promocyjnej pn. „Mieszkam w Gminie Niemce 
i tu płacę podatki”. Następnie na scenie mogliśmy jeszcze po-
dziwiać Zespół Ludowy „Ciecierzyn”, laureatów XII Powiatowego 
Festiwalu Piosenki „Niezapomniane melodie”, Chór Męski „Bas 
Canto” i Gminną Orkiestrę Dętą. W tzw. „międzyczasie” Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Bożena Stępień zorganizowała mini 
konkurs z nagrodami ufundowanymi przez Rynek Elizówka S.A., 
a Wójt Krzysztof Urbaś wręczył puchar drużynie piłkarskiej OSP 
Nasutów za zwycięstwo w Turnieju Dzikich Drużyn.

Kulminacją obchodów święta naszej gminy były wieczorne 
występy zaproszonych gwiazd. Na początku publiczność została 
rozbawiona do łez przez zielonogórski kabaret Made in China, 
a następnie na scenie zaprezentowały się panie z zespołu Ca-
sandra. Gwiazdą wieczoru tegorocznego święta był zespół Lon-
g&Junior, autorzy takich przebojów jak „Tańcz, tańcz, tańcz” czy 
„Kolorowa sukienka”.
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