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Szanowni Państwo,

rok 2019 zamknął się dla Gminy Niedrzwica Duża
dobrym wynikiem finansowym, tj.: nadwyżką budżetową
w wysokości ok.1,5 mln zł (przy wyliczeniu nadwyżki bu-
dżetowej nie uwzględniono zadłużenia wynikającego
z zawartej w 2018 roku umowy z Bankiem Gospodar-
stwa Krajowego na spłatę wierzytelności w kwocie ok.
8,6 mln zł w zw. z rozbudową szkoły w Niedrzwicy
Dużej). Wykonaliśmy i rozpoczęliśmy wiele inwestycji in-
frastrukturalnych dla mieszkańców gminy. Były one rea-
lizowane ze znacznym udziałem środków unijnych,
funduszy rządowych, wsparcia Powiatu Lubelskiego
oraz budżetu gminnego. 
Do najważniejszych można zaliczyć:
1. wykonanie odcinka sieci wodociągowej pod budo-
waną droga krajową S-19 w Strzeszkowicach Dużych;
2. renowację nawierzchni boiska sportowego przy
Szkole Podstawowej w Krężnicy Jarej;
3. przebudowę stołówki w Szkole Podstawowej w Nie-
drzwicy Dużej oraz wykonanie łącznika pomiędzy starą
a nową szkołą;
4. wykonanie kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej
w Niedrzwicy Dużej o wartości inwestycji ok. 3,8 mln zł;
5. rewitalizację centrum Niedrzwicy Dużej o wartości in-
westycji ok. 4,1 mln zł i przebudowę infrastruktury wokół
dworca kolejowego w Niedrzwicy Dużej o wartości in-
westycji ok. 3,8 mln zł, których zakończenie nastąpi
w 2020 roku;
6. zakończenie stanu surowego rozbudowy szkoły
w Niedrzwicy Dużej - obecnie realizowane są ostatnie
prace wykończeniowe oraz przygotowywana jest doku-
mentacja do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
a także przygotowywane jest postępowanie przetar-
gowe na wyposażenie budynku w pomoce naukowe
oraz meble;
7. termomodernizację budynków Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej oraz biblioteki z częścią mieszkalną przy
ul. Kraśnickiej w Niedrzwicy Dużej; 
8. przebudowę ul. Legionowej, Jesionowej i Stefanów
m. Niedrzwica Kościelna z Funduszu Dróg Samorządo-
wych - wysokość wsparcia wyniosła 80% kosztów inwe-
stycji, oraz drogi w Warszawiakach i Załuczu;
9. remont w Urzędzie Gminy (nadal trwający) i reorga-
nizację struktury organizacyjnej urzędu, co przełożyło
się na poprawę jego funkcjonowania i rozłożenie ciężaru
przyjmowania mieszkańców pomiędzy trzy budynki (bu-
dynek Urzędu Gminy, budynek po posterunku policji
i budynek przy ul. Bełżyckiej 77) z korzyścią dla intere-
santów korzystających z usług Urzędu.
10. zakończenie realizacji przebudowy drogi powiatowej
Strzeszkowice Duże – Krężnica Jara oraz wykonanie
chodnika przy drodze powiatowej Niedrzwica Duża -
Krebsówka. Zadania te były realizowane wspólnie z Po-
wiatem Lubelskim a udział Gminy Niedrzwica Duża
w tych inwestycjach wyniósł w 2019 r. ok. 1,9 mln zł.
11. udzielenie pomocy z budżetu gminy w formie dotacji
jednostkom OSP w Strzeszkowicach Dużych i Sobiesz-

czanach na wkład własny do realizowanych przez te jed-
nostki projektów ze środków UE na remont świetlic wiej-
skich oraz OSP w Czółnach w zakresie remontu
samochodu strażackiego i dachu nad garażem remizy.
12. udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Lubel-
skiemu w zakresie opracowania dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej na przebudowę drogi wojewódzkiej
nr 834 Bełżyce - Niedrzwica Duża;
13. zaprojektowanie internetowego portalu turystycz-
nego gminy, który jest na etapie wdrażania.

Z inwestycji ,,miękkich” należy wymienić dopo-
sażenie w pomoce dydaktyczne pracowni biologicznej,
chemicznej, fizycznej i geograficznej w Szkole Podsta-
wowej w Czółnach oraz pozostałych szkół z terenu
gminy, m.in. w sprzęt laboratoryjny, sprzęt AGD i mate-
riały biurowe.

Gmina partycypowała także w kosztach realizo-
wanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej programu
pn.: ,,Dowóz osób niesamodzielnych do oraz z Dzien-
nego Domu Pomocy Bezpieczny Ogród zamieszkałych
na terenie Gminy Niedrzwica Duża”.

Z wielką satysfakcją pomogliśmy również w re-
jestracji i pozyskaniu dotacji na działalność statutową
kołom gospodyń wiejskich, tj.: KGW KRAINA SOBIESZ-
CZAN w Majdanie Sobieszczańskim i KGW NASZA
KRĘŻNICA.

Otrzymaliście Państwo również od sołtysów ak-
tualny harmonogram wywozu odpadów komunalnych
oraz nowe stawki za ich odbiór. Niestety w wyniku prze-
prowadzonego przetargu okazało się, że czeka nas
wzrost ceny usługi odbioru odpadów (pomimo dopłaty
do systemu gospodarki odpadami z budżetu gminy), co
przełożyło się na nowe, wyższe stawki pobierane od
mieszkańców.

Ponadto na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia
2019 r. uchwalony został proinwestycyjny i prorozwo-
jowy budżet gminy na 2020 rok zawierający kwotę ok.
28,3 mln zł przeznaczonych na same inwestycje, wymie-
nione w dalszej części biuletynu.

W 2020 r. z najważniejszych planowanych
inwestycji należy wskazać:
1) rozbudowę oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej;
2) remont drogi gminnej w miejscowości Radawczyk-Ko-
lonia Pierwsza,  ul. Ludwinów w Niedrzwicy Kościelnej
oraz przebudowę drogi gminnej w miejscowości
Strzeszkowice Duże wraz z przebudową włączenia do
drogi powiatowej – z Funduszu Dróg Samorządowych,
w terminie do 31.12.2020 r., a także przebudowę 
ul. Leśnej w Niedrzwicy Dużej i drogi w Mariance – ocze-
kujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie ich rea-
lizacji z Funduszu Dróg Samorządowych, a  wykonanie
przewidziane jest w 2021 roku;
3)  przebudowę ul. Stefanów w Niedrzwicy Kościelnej
i drogi w Sobieszczanach;
3) dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Niedrzwicy
Dużej;
4) wykonanie chodnika przy ul. Lipowej w Niedrzwicy
Kościelnej;

Informacja Wójta
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5) termomodernizację Urzędu Gminy;
6) wyposażenie budynku nowej szkoły w Niedrzwicy
Dużej w pomoce dydaktyczne, meble itp.
7) wykonanie placu zabaw w centrum Niedrzwicy Dużej;
8) budowę oświetlenia drogowego w Majdanie Sobiesz-
czańskim i w Krężnicy Jarej w kierunku do  miejscowości
Nowiny;
9) budowę żłobka zlokalizowanego za budynkiem
OPS-u w Niedrzwicy Dużej. Jako jedna z  5 gmin Po-
wiatu Lubelskiego otrzymaliśmy dofinansowanie z pro-
gramu ,,Maluch +”, o które wystąpiliśmy do Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Mam również nadzieję, że uda się pomóc mieszkańcom
w pozyskaniu dofinansowania do odnawialnych źródeł
energii,  w tym dofinansowania do fotowoltaiki,  na którą
złożyliśmy wniosek dla 396 gospodarstw domowych.

W zakresie wydarzeń kulturalnych należy wspomnieć
o obchodach 30-lecia samorządu terytorialnego oraz
dożynkach gminnych, które w tym roku odbędą się
w Niedrzwicy Kościelnej.
Zachęcam Państwa do śledzenia strony internetowej
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, na której
znajduje się aktualizowany kalendarz wydarzeń kultu-
ralnych.

Moim współpracownikom, kierownikom jedno-
stek organizacyjnych, sołtysom, radnym dziękuję
za współpracę w 2019 r. Wszystkim Mieszkańcom skła-
dam życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
w 2020 roku.

Wójt Gminy Niedrzwica Duża

Ryszard Golec

Pozostałe inwestycje wskazane są w tabeli pn.: ,,Przeznaczenia Funduszy Sołeckich na 2020 rok”.

Wykaz najważniejszych inwestycji gminnych
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Najważniejsze informacje o budżecie na 2020 rok

1. Dochody budżetu gminy określono na kwotę: 74 695 640,46 zł.
2. Wydatki budżetu gminy określono na kwotę: 78 786 374,59 zł.
3. Kwotę planowanego deficytu określono w wysokości 4 090 734,13 zł – źródłami pokrycia deficytu będą przychody
pochodzące z kredytów i pożyczek.
4. Określono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości: 5 556 734,13 zł oraz łączną
kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości: 1 466 000,00 zł.

Uchwały Rady Gminy Niedrzwica Duża

Przypominamy, że teksty uchwał dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
Niedrzwica Duża w zakładce prawo lokalne/uchwały Rady Gminy. 
Przypominamy również, że terminy posiedzeń Rady Gminy w 2020 roku dostępne są na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Niedrzwica Duża w zakładce Rada Gminy.

Informacje o oświacie w gminie - liczba uczniów 
na terenie gminy Niedrzwica Duża (stan wg ISO na 3.9.219 r.
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Ważne: 
• limit paliwa 100 litrów  na 1 ha użytków rolnych,
• stawka zwrotu na 1 litr oleju napędowego wynosi
1,00 zł,
• dla posiadaczy bydła – 30 litrów oleju napędowego na
jedną dużą jednostkę przeliczeniową bydła (konieczne
jest dołączenie do wniosku informacji z ARiMR o liczbie
DJP bydła),
• zwrot podatku akcyzowego przysługuje na olej napę-
dowy oznaczony kodami: od  CN 2710 19 43  do 
CN 2710 19 48, a także kodami od  CN 2710 20 11  do
CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00.
Wnioski będą przyjmowane:
- w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. wraz
z fakturami dokumentującymi zakup oleju napędowego
do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31
stycznia 2020 r., a w przypadku posiadaczy bydła rów-

nież informacji wydanej przez kierownika biura powiato-
wego ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczenio-
wych bydła (DJP),
- w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
wraz z fakturami (lub ich kopiami) dokumentującymi
zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie
od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach  limitu
zwrotu  podatku określonego na 2020 r.,
- do wniosku do wglądu prosimy przedstawić aktualne
umowy dzierżawy gruntów, zawierające poprawne dane
dotyczące właściciela/właścicieli tych gruntów, numerów
działek oraz ich powierzchni.
Terminy wypłaty zwrotu podatku:
- od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia
wniosku w I terminie,
- od 1 do 31 października 2020 r. w przypadku złożenia
wniosku w II terminie.

Informacja dla rolników dot. zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r.

Polub naszą stronę 
na Facebooku!

Osoby chcące być na bieżąco informowane
o aktualnych wydarzeniach dotyczących naszej
Gminy zapraszamy do dołączenia do grona osób
śledzących profil Gminy Niedrzwica Duża na Face-
booku:
www.facebook.com/GminaNiedrzwicaDuza

I. 
Na stronie internetowej Lubelskiej Izby Rolniczej znaj-
duje się zakładka ,,ZAOPINIUJ USTAWĘ”, w której udo-
stępniane będą projekty rozporządzeń oraz ustaw do
opiniowania. Akty te, związane z działalnością rolniczą
są podawane do wiadomości publicznej w celu konsul-
tacji wraz z datą do kiedy będzie można zgłaszać swoje
propozycje i uwagi. Uwagi można zgłaszać na adres e-
mail:lublin@lir.lublin.pl. 
(Źródło Biuletyn Informacyjny LIR)
II.
W okresie od rozpoczęcia nowej kadencji Lubelskiej
Izby Rolniczej zarówno Zarząd LIR jak i Rada Powia-
towa LIR Powiatu Lubelskiego podjęły szereg wniosków
i stanowisk związanych z bieżącymi tematami w rolnic-
twie m.in.:
- w sprawie rynku wołowiny - o podjęcie działań
w związku z niską ceną za bydło opasowe i zastosowa-
nie pomocy systemowej oraz interwencję w sprawie
braku zapłaty przez jeden z zakładów za zakupiony ży-
wiec;
- w sprawie podjęcia działań w związku z suszą - wnio-
sek  m.in o zmianę systemu monitoringu suszy  i spo-
sobu jej oceny u rolników np. zastosowanie dronów,
zdjęć satelitarnych oraz aby nie uzależniać pomocy su-
szowej od posiadanych ubezpieczeń;
- wniosek o zmianę zasad szacowania strat suszowych

w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą
- niekorzystne podnoszenie dochodowości obniżające
procentowy poziom strat;
- w sprawie skupu i cen kukurydzy  oraz  zbóż w jesieni
2019 r. (niskie ceny przy obniżonych plonach) - wniosek
o wyjaśnienie, jakie ilości pochodzą z importu głównie
z Ukrainy. Kontyngenty UE pozwalające na bezcłowy
import powinny wiązać się z wprowadzaniem zasad
i norm produkcji jak w krajach Unii;
- wniosek o zbadanie przyczyn pojawienia się wirusa
ptasiej grypy ze wskazaniem, że wykrycie nastąpiło
w hodowlach zamkniętych bez dostępu dzikiego
ptactwa;
- wniosek o umożliwienie, w ramach programu na dofi-
nansowanie nawadniania gruntów rolnych ogłoszonego
przez ARiMR, wykorzystania gromadzonej wody opado-
wej na potrzeby zabiegów ochrony roślin;
- wniosek o zwrot należności pokrzywdzonym rolnikom
za dostarczone mleko do Spółdzielni Mleczarskiej
w Kraśniku.
Z innych działań warto wspomnieć o spotkaniu z przed-
stawicielem Firmy Lubella  i przekazaniu uwag dotyczą-
cych organizacji skupu zboża i występujących kolejkach
- Lubella poinformowała o projekcie modernizacji wag i
zmianie organizacji odbioru ziarna w nowym sezonie.

Adam Bork

Sprawy Obywatelskie*

Liczba osób zameldowanych w Gminie: 11 822 osoby
w tym: 6 053 kobiety i 5 769 mężczyzn
Liczba osób urodzonych: 122 osoby w tym: 49 kobiet
i 73 mężczyzn
Liczba zgonów: 101 osób w tym: 45 kobiet
i 56 mężczyzn
*(dane obejmują okres: 01.01.2019 – 31.12.2019)

Informacje z Lubelskiej Izby Rolniczej
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Przeznaczenie Funduszy Sołeckich na 2020 rok (stan na 31.01.2020 r.) 
- na podstawie podjętych uchwał sołeckich
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Przypominamy, że zmianę przeznaczenia funduszu sołeckiego może dokonać zebranie wiejskie do końca 

października podejmując stosowną uchwałę.
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Zebrania w pozostałych sołectwach, tj.: Sobieszczanach Kolonii, Sobieszczanach,
Tomaszówce, Trojaczkowicach i Załuczu odbędą się w marcu. Na stronie internetowej
Urzędu Gminy zostanie wskazany ich dokładny termin.

Wybór ławników

Na Sesji Rady Gminy w dniu 29.10.2019 r.
została podjęta Uchwała Rady Gminy
Nr XIII/68/19 w sprawie wyboru na ławników
w kadencji 2020-2023. Osobą wybraną została
pani Beata Jarosz.

Nowy sołtys sołectwa Borkowizna

Informujemy, że w dniu 26 listopada 2019 roku wolą zebra-
nia wiejskiego sołectwa Borkowizna na nowego sołtysa
została wybrana pani Katarzyna Plewik. Z tej okazji Wójt
Gminy Niedrzwica Duża składa Pani Sołtys gratulacje
i życzy owocnej pracy na rzecz sołectwa.

W 2019 r. w Urzędzie Gminy rozpoczął się re-
mont służący poprawie jakości pracy i obsługi mieszkań-
ców. Dokonano gruntownego remontu budynku po
byłym posterunku policji oraz częściowo głównego bu-
dynku urzędu gminy.

W roku bieżącym planowane są kolejne prace
remontowe polegające w szczególności na: wymianie
dachu i termomodernizacji budynku, renowacji sali kon-
ferencyjnej, czy też dostosowaniu toalet dla potrzeb
osób niepełnosprawnych.

W wyniku przeprowadzonych prac oraz doko-
nanej zmianie w strukturze organizacyjnej Urzędu
Gminy rozładowana została kumulacja klientów na
I piętrze budynku Urzędu Gminy oraz zmianie uległy
miejsca załatwiania spraw urzędowych. Na parterze

głównego budynku Urzędu Gminy załatwimy sprawy:
podatkowe, geodezyjne, związane z planem zagospo-
darowania przestrzennego oraz gospodarką nierucho-
mościami, natomiast w budynku po byłym posterunku
policji sprawy: obywatelskie, związane z Urzędem Stanu
Cywilnego, komunalne (m.in.: śmieci, wycinka drzew),
inwestycyjne (m.in. budowa dróg, oświetlenia drogo-
wego, kanalizacji) oraz promocji gminy. Na pierwszym
piętrze budynku urzędu gminy znajdować się będą biura
władz gminy, księgowość oraz referat oświaty.

Ponadto przypominamy, że na ul. Bełżycką 77
zostały przeniesione następujące instytucje:
- Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz Sp. z o.o.
- Filia Starostwa Powiatowego – wydział komunikacji
- Samorządowe Centrum Usług Wspólnych.

Zmiany w Urzędzie Gminy 
i w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy

Harmonogram spawozdawczych zebrań sołeckich - miesiąc luty
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Interwencje strażaków z terenu
Gminy Niedrzwica Duża w 2019 r.

- wyjazdy do pożarów – 36
- wyjazdy do wypadków – 107
- wyjazdy do fałszywych alarmów – 3

Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego

Informujemy, że trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Niedrzwica Duża za osiąg-
nięte wyniki sportowe. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża
w terminie do końca lutego br. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy.

I.
W dniu 11.12.2019 r. Radni Młodzieżowej Rady Gminy
dokonali wyboru Prezydium Rady: 
- Przewodniczącą została Słotwińska Paulina – SP 
w Niedrzwicy Dużej. 
- I Wiceprzewodniczącą została Selegrat Antonina - SP
w Niedrzwicy Dużej. 
- II Wiceprzewodniczącym został Sobieraj Jakub – SP
w Radawczyku. 
- Sekretarzem został Plewik Piotr – SP w Warszawia-
kach.
Pozostały skład rady:
- Duda Wiktoria – SP w Niedrzwicy Dużej. 
- Szaliłow Kacper – SP w Niedrzwicy Dużej. 
- Cieśla Klaudia - SP w Niedrzwicy Kościelnej. 
- Kępowicz Gabriela – SP w Niedrzwicy Kościelnej. 
- Gieroba Wojciech – SP w Krężnicy Jarej. 
- Mańka Dawid – SP w Krężnicy Jarej. 
- Skamrot Bartłomiej – SP w Strzeszkowicach Dużych. 
- Sapiński Konrad – SP w Czółnach 
- Tylus Hubert - SP w Sobieszczanach.
II. 
W dniu 30 stycznia 2020 roku podjęto uchwałę w spra-
wie ustalenia planu pracy Młodzieżowej Rady Gminy
Niedrzwica Duża:
1. Zorganizowanie dyskoteki integracyjnej dla uczniów

szkół podstawowych;
2. Przygotowanie filmu promującego walory Gminy Nie-
drzwica Duża we współpracy z GOKSiR;
3. Uczestnictwo w obradach MRG w Lublinie;
4. Uczestnictwo w Sesji Rady Gminy Niedrzwica Duża;
5. Przeprowadzenie wywiadu z Wójtem Gminy
Niedrzwica Duża Panem Ryszardem Golcem;
6. Przygotowanie argumentów do  rozmowy z Wójtem
Gminy Niedrzwica Duża nt. potrzeby wybudowania ska-
teparku w gminie;
7. Zaznajomienie się z zakresem spraw załatwianych
w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża;
8. Odwiedzenie Starostwa Powiatowego w Lublinie
i Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zaznajomie-
nie się z zakresem spraw załatwianych w tych urzędach;
9. Zorganizowanie festynu dla młodzieży z terenu Gminy
Niedrzwica Duża;
10. Zebranie materiałów dotyczących działalnośći Mło-
dzieżowej Rady Gminy w Niedrzwicy Dużej począwszy
od I kadencji;
11. Zorganizowanie akcji sprzątania wybranych lasów
na terenie Gminy Niedrzwica Duża;
12. Odwiedziny w schronisku dla zwierząt w Lublinie
i świadczenie wolontariatu;
13. Odwiedzenie seniorów w domach opieki na terenie
Gminy Niedrzwica Duża.

Wiadomości z działalności Młodzieżowej Rady Gminy V kadencji  

W dniu 29 października 2019 r. Rada Gminy
Niedrzwica Duża przyjęła uchwałę Nr XIII/62/19 w spra-
wie zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Niedrzwica Duża etap II część IIIA
oraz uchwałę Nr XIII/63/19 w sprawie zmiany miejscow-
ego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu tu-
rystyczno-wypoczynkowego Krężnica Jara Gmina
Niedrzwica Duża część IIIA. Wymienione zmiany planu
są prawomocne od dnia 20 grudnia 2019 r. i zrealizo-
wały łącznie 218 wniosków z terenu całej gminy. Prze-
kształceniu uległo przeznaczenie działek, które nie

wymagały zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej.

Pełne teksty wymienionych uchwał wraz z za-
łącznikami graficznymi są dostępne w Biuletynie Infor-
macji Przestrzennej Urzędu Gminy Niedrzwica Duża
w zakładce „Prawo Lokalne/Uchwały Rady Gminy”

Miejscowe Plany Zagospodarowania Prze-
strzennego obowiązujące na terenie Gminy Niedrzwica
Duża dostępne są w gminnym portalu mapowym pod
adresem: www.mapa.niedrzwicaduza.pl

Uchwalenie planów miejscowych 
zagospodarowania przestrzennego gminy

Koronawirus

Uwaga mieszkańcy! Na stronie internetowej
Urzędu Gminy oraz Głównego Inspektoratu
Sanitarnego znajdują się zasady postępo-
wania z osobami podejrzanymi o zakażenie
nowym koronawirusem (2019-nCoV).
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Informacja o dyżurach psychologa
w I kwartale 2020 r.

PUNKT PRZY OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W NIEDRZWICY DUŻEJ, ul. Kraśnicka 51 /budynek
świetlicy środowiskowej/ będzie czynny:
- w piątki w dniach:
3,17 i 31  stycznia,  14 i 28 lutego, 13 i 27 marca w godz.
9:00 –13:00 oraz
- w soboty w dniach: 
11 i 25 stycznia, 1 i 22 lutego, 7 i 21 marca, w godz. 9:00
–13:00.

Rezerwacja terminu wizyty osobiście lub telefonicznie
w Ośrodku Pomocy Społecznej tel. 81 5175069.

Porady są bezpłatne.

Informacja o dyżurach specjalistów 
ds. uzależnień

w I półroczu 2020

1. PUNKT KONSULTACYJNY W NIEDRZWICY
KOŚCIELNEJ /budynek Agronomówki - wejście od ulicy
Kwiatowej/ będzie czynny w dniach:
8 stycznia, 5 lutego, 4 marca, 1 kwietnia, 6 maja,
3 czerwca - w godz. 15:00 – 18:00.
2. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W NIEDRZWICY DUŻEJ, ul. Kraśnicka 51 /budynek
Ośrodka/ będzie czynny w dniach: 
22 stycznia, 19 lutego, 18 marca, 15 kwietnia, 20 maja,
17 czerwca w godz. 15:30 –18:30.

Porady są bezpłatne.

Zapraszamy mieszkańców gminy Niedrzwica Duża,
szczególnie osoby potrzebujące pomocy i wsparcia,
a także młodzież.

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim tak licznie zgromadzonym, którzy uczestniczyli we Mszy Świętej, ceremonii
pogrzebowej i ostatniej drodze śp. Ryszarda Sochy - ukochanego męża, ojca, dziadka, pradziadka. 
Serdeczne Bóg zapłać.

żona Barbara z najbliższą rodziną

Informujemy, że Wójt Gminy Niedrzwica Duża ogłosił
otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań pub-
licznych z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku.

Rodzaje wspieranych zadań:

1. w zakresie prowadzenia działań informacyjno-eduka-
cyjnych, w tym kampanii edukacyjnych dotyczących
ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu
dla konsumentów – zwiększenie dostępności oddziały-
wań Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnie-
niom w Gminie Niedrzwica Duża na rok 2020.

2. w zakresie udzielania rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i praw-
nej, a szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
- organizacja wypoczynku  dzieci i młodzieży na obo-
zach profilaktycznych, koloniach z programem profilak-
tycznym i innych formach wypoczynku pozwalające na
kształtowanie prawidłowych postaw osobowościowych. 

3. w zakresie prowadzenia działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szcze-

gólności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na
rzecz  dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyj-
nych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjo-
terapeutycznych:
a) realizacja programów profilaktycznych w szkołach do-
tyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy
i innych uzależnień - edukacja dzieci i młodzieży na
temat szkodliwości używania środków uzależniających
(alkoholu, narkotyków, papierosów);
b) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako
alternatywnych form spędzania czasu wolnego;
c) prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do
rodziców dotyczących przeciwdziałania przemocy, uży-
wania substancji psychoaktywnych mających na celu
zwiększenia wiedzy na temat uzależnień i działania
środków uzależniających, działania edukacyjne zwią-
zane z zapobieganiem agresji i przemocy.

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Niedrzwica
Duża w terminie do końca lutego br. Szczegółowe infor-
macje dostępne są na stronie internetowej Urzędu
Gminy.

Nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych 
z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku
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W naszym kościele parafialnym były dwa stare
i dość mocno zniszczone feretrony. Według inwentary-
zacji przeprowadzonej swego czasu przez konserwato-
rów zabytków jeden neorokokowy datowany był na
pierwszą połowę XIX wieku a drugi w stylu eklektycznym
na początek XX wieku. Księdzu Proboszczowi Maria-
nowi Bartnikowi bardzo zależało na odrestaurowaniu
obu feretronów. Niestety koszty renowacji były dość wy-
sokie i należało szukać możliwości zdobycia funduszy
na ten cel, dlatego też zostały złożone wnioski o dofi-
nansowanie do Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Roz-
woju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”
z siedzibą w Lublinie. Na renowację feretronu neoroko-
kowego z obrazami Matki Boskiej Niepokalanej i Św. Ka-
zimierza Królewicza użyczonego przez Parafię wniosek
złożyło Stowarzyszenie Społeczne CIS. Natomiast na
renowację feretronu z obrazami Matki Boskiej Często-
chowskiej i Świętej Rodziny Parafia Rzymskokatolicka
w Krężnicy Jarej. Projekty te zostały pozytywnie zaopi-
niowane i 31 stycznia 2019 roku podpisano umowy na
ich realizację. Stowarzyszenie CIS otrzymało pomoc
w ramach projektu grantowego na renowację zabytków
w wysokości 12 400,00 zł (wkład
własny 1430,00zł), a Parafia
18 000,00 zł (przy wkładzie włas-
nym w wysokości 3900,00zł).

Po podpisaniu umów prze-
kazano feretrony do Piaseczna do
pracowni konserwatorskiej pani
Lulkiewicz. Zakres prac obejmował
m.in. oczyszczenie całości feretro-
nów, wymianę zniszczonych frag-
mentów podstaw, naprawy
konstrukcyjne, regenerację i odtwo-
rzenie gruntów pozłotniczych,
konserwację fragmentów polichro-
mowanych. 

Termin zakończenia prac
konserwatorskich przewidziany był
na 30 listopada 2019 roku. Z uwagi
na zły stan w/w obiektów, konser-
wator dzieł sztuki artysta plastyk –
p. Lulkiewicz zgłosiła prośbę
o przedłużenie czasu na konserwację do 31 grudnia.
Prośbę swoją tłumaczyła koniecznością demontażu
wszystkich elementów oraz rekonstrukcji najbardziej
zniszczonych fragmentów drewna. Do tego doszły jesz-
cze prace nad konserwacją i odnowieniem obrazów
w feretronach.

W pierwszych dniach stycznia bieżącego roku
pięknie odnowione feretrony powróciły do naszej parafii.
W tym miejscu należą się słowa uznania i podziękowa-
nia za pracę konserwatorską pani Marii Lulkiewicz. Rze-
czywiście feretrony były w bardzo złym stanie. Należało
je oczyścić, odnowić, wymienić pewne elementy obu-
dowy zjedzone przez korniki bądź spróchniałe (dwa
takie fragmenty otrzymaliśmy, by pokazać je oglądają-
cym), wykonać malowanie i złocenia obudów obydwu

feretronów wg zachowanych fragmentów stanu pierwo-
tnego. Odnowiono również obrazy w nich umieszczone.
Teraz wyglądają pięknie i warte są oglądania i podziwia-
nia. Tym bardziej, iż według słów artysty plastyka i jed-
nocześnie konserwatora, p. Lulkiewicz, feretron
z obrazami Matki Boskiej Niepokalanej i św. Kazimierza
Królewicza opisywany jako neorokokowy jest barokowy
z późniejszymi obrazami.

Feretrony są wystawione do oglądania w sali
kominkowej Domu Parafialnego w Krężnicy Jarej, a ofi-
cjalne otwarcie wystawy miało miejsce 6 stycznia pod-
czas wspólnego kolędowania w CIS-ie. 11 stycznia
obejrzeli je i wysłuchali informacji na ich temat uczniowie
czterech najstarszych klas Szkoły Podstawowej w Kręż-
nicy Jarej. Parafianie mogli oglądać wystawione feret-
rony w kolejne dwie niedziele po mszach świętych. 

Dopóki feretrony nie wrócą do kościoła można
je również oglądać w czasie dyżurów członków CIS-u
w każdy poniedziałek w godzinach 10 – 12 lub w innym
umówionym wcześniej terminie. Gorąco zachęcamy do
ich oglądania.     

Krystyna Roman  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja zarządzająca PROW 2014- 2020 – Minister
Rolnictwai Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez
Stowarzyszenie Społeczne CISw Krężnicy Jarej i Para-
fię Rzymskokatolicką p.w. św. Floriana w Krężnicy Jarej
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

Odnowione zabytkowe feretrony wróciły do parafii  w Krężnicy Jarej   
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Po śmierci biskupa Stanisława Stefanka po-
wstało dużo materiałów upamiętniających jego życie
i posługę kapłańską. Biskup pochodził z naszej gminy,
warto więc spojrzeć na jego życie wspomnieniami osób,
które zapamiętały go jako obywatela tutejszych miejs-
cowości.

Jak to jest być starszą siostrą biskupa? Ot, nic
nadzwyczajnego, jak wspomina siostra biskupa Ste-
fanka, Helena Zdeb. Stanisław Józef Stefanek urodził
się 7 maja 1936 roku w Majdanie Sobieszczańskim, jako
jeden z sześciorga rodzeństwa. Pani Helena doskonale
pamięta ten dzień, miała wtedy cztery lata. „Byłam pew-

nie u jakichś koleżanek, ale gdy przyszłam do domu, to

do dziś słyszę jego głos, jak płakał. Mówią, że brat ci się

urodził, a ja trochę się zmartwiłam. Jedna byłam,

wszyscy wujkowie i ciotki byli tylko dla mnie, a jak  nas

było dwoje, to już trzeba było dzielić się miłością. Jak

miał rok i chciałam pójść do koleżeństwa, to poruszałam

trochę kołyską, żeby szybciej usnął, dopiero wtedy mog-

łam pójść. To był obowiązek. A później, jak był większy,

to już razem bywaliśmy wszędzie.”

Młodsza siostra biskupa, Janina urodziła się, gdy on
miał cztery lata. Ten dzień również wyjątkowo zapadł
w pamięci pani Heleny. „Nie było szpitali. W domu

u dziadków były trzy pokoje, ale na zimę wszystkich nikt

nie ogrzewał. Ogrzewany był tylko jeden, taki duży. Na

jednym łóżku mama rodziła Jasię, a na drugim łóżku

myśmy byli zastawieni takimi wielkimi poduszkami. Ja

byłam starsza, ale on był mały, bardzo ciekawy i cały

czas tam zaglądał. A ja musiałam go tam przytrzymy-

wać.”

Jako mały chłopiec biskup Stefanek interesował
się samochodami i mechaniką. Po kąpieli wylewał wodę
z miednicy i udając, że miska jest kierownicą, pędził
przed siebie, w wyobraźni jadąc samochodem.
W czasach, gdy biskup chodził do szkoły, standardowe
warunki nauki diametralnie różniły się od tych, które są
obecnie. Wspomnienia pani Heleny niczym jednak nie
różnią się od wspomnień z wielu innych polskich domów,
z czasów gdy prąd nie był powszechnie dostępny.
„W domu była tylko lampka [naftowa, przyp. aut.], przy

której mama przędła kądziel na worki, koszule, przeście-

radła, a tata czytał gazetę. Stół był tylko jeden, a na stole

były jeszcze kwiatki poustawiane. Najmłodszy brat [Jan]

kładł się na podłodze przy piecu i tak lekcje odrabiał. To

tak kiedyś było. Nie było książek, takie były stery jak ga-

zetka, jak „Gość Niedzielny”, może nawet mniejsze. Był

jeden zeszyt od rysunków, od języka polskiego i od ma-

tematyki. Nie było plecaków, ja miałam siatkę uszytą

z lnianego płótna, a brat miał taką skrzyneczkę, do której

dziadek przymocował pas. To on już był wielki pan, bo

miał taki tornister.” Pomimo trudnych warunków biskup
Stanisław był zdolnym uczniem. W drugiej klasie był
tylko przez dwa miesiące. „Nauczyciel od razu przeniósł

go do trzeciej, bo nie miał tu co robić.”
Zanim rozpoczął naukę w seminariach chciał służyć do
mszy jako ministrant. Nie udało mu się to. Ówczesne re-
lacje pomiędzy mieszkańcami Niedrzwicy i Sobieszczan

sprawiły, że ministranci z niedrzwickiej parafii nie chcieli
mieć w swoich szeregach kogoś z Majdanu Sobiesz-
czańskiego. Ostatecznie ministrantem nie został, ale za
to...

Mając trzynaście lat poszedł do Niższego Semi-
narium Duchownego i zgodnie z panującymi tam zasa-
dami, nie mógł widzieć się z rodziną przez trzy lata od
rozpoczęcia nauki. Tata z mamą nie chcieli, żeby on tam
szedł, płakali. Prosili, żeby zaliczył Biskupiak. Ale poje-
chał tam jednak. I nigdy tej decyzji nie żałował. 

Biskup Stanisław Stefanek ukończył Wyższe
Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego
dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. Dało mu to możli-
wość zwiedzenia całego świata. Udało mu się dotrzeć
nawet do zamkniętego, konserwatywnego plemienia af-
rykańskiego, w którym udzielił kilku ślubów i chrztów.
Biskup wspominał, że w trakcie jednej z takich uczt pod-
sunięto mu pieczoną łapę małpy, której ostatecznie nie
skosztował.

Dzień przyjęcia sakry biskupiej był wyjątkowym
dniem w rodzinie Stefanków. „Mama była chora, miała

wylew. [Stanisław] przyjechał tu do mnie

i pojechaliśmy razem do mamy. On bardzo chciał, żeby

mama mogła pojechać i uczestniczyć w tej mszy, ale po-

prosił ją o błogosławieństwo w domu. A ona tak mu od-

powiedziała: dziecko, jak będę mogła, to pojadę,

a wrócić nie muszę. I nie wróciła. W Koninie umarła, jak

wracali z tych święceń. W poniedziałek brat pojechał do

Częstochowy, żeby odprawić pierwszą mszę, powie-

dzielibyśmy biskupią. I gdy klęknął do modlitwy po mszy,

to w tym czasie dali mu znak, że mama już nie żyje.”

Wspomnienie Biskupa Stanisława Stefanka

Biskup Stanisław podczas konsekracji biskupiej udziela 

swojej matce komunii świętej, która stała się wiatykiem.
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Biskup Stanisław Stefanek przyjął sakra bisku-
pie w 1980 roku i ustanowiony został biskupem pomoc-
niczym w Szczecinie. W 1996 roku został mianowany
Biskupem Łomżyńskim, objął diecezję w kanoniczne po-
siadanie 28 października. W 2011 roku zakończył po-
sługę jako biskup diecezjalny w Łomży i przeszedł na
emeryturę jako biskup senior. Był doktorem teologii,
a swoje działania ukierunkowywał przede wszystkim na
rodzinę. W latach 1993-2008 pracował jako dyrektor
Instytutu Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Kato-
lickiej w Warszawie. W ramach Konferencji Episkopatu
Polski był przewodniczącym Rady ds. Rodziny. Był
także członkiem prezydium Papieskiej Rady Rodziny.
Ważną część jego pracy stanowiło poszanowanie życia,
od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Dlatego
w swojej diecezji, w Łomży, stworzył m.in. okno życia.
Miłości uczył każdego człowieka, nie było dla niego ludzi
straconych.

Na ile mógł, zawsze uczestniczył w ważnych
uroczystościach również swojej rodziny. Ksiądz prałat
Jan Kiełbasa z parafii św. Bartłomieja Apostoła
w Niedrzwicy Kościelnej podkreśla, że to właśnie ze
swojego rodzinnego domu wyniósł miłość do bliźniego.
„Pamiętam ponad dwadzieścia lat, jak ksiądz biskup nas

odwiedzał, i zawsze był dla nas jak najlepszy ojciec.

Tworzył na plebanii dużo ciepła rodzinnego, taki klimat.

Nie tylko na plebanii zresztą, ale wszędzie. Zawsze

przemawiał z taką serdecznością, jego kazania były pro-

ste i zrozumiałe. Z serca do serca.”

Biskup łomżyński Janusz Stepnowski wspomina
go jako człowieka obdarzonego poczuciem humoru,
który w każde spotkanie potrafił wnieść radość. „W tym

wszystkim był autentyczny, bo obdarzony dystansem do

siebie; wyrażało się to w tym, że potrafił zażartować sam

z siebie. To jego usposobienie sprawiało, że w kontak-

tach z nim nie czuło się dystansu.” Z jego dystansem do
siebie wiąże się historia wyjazdu na rekolekcje do Poz-
nania.  W drodze zatrzymał się u swojej siostry, która
mieszka w okolicach Poznania, żeby odpocząć. Jako,
że jest to spokojna okolica, przy lesie, nad wodą, biskup
zdjął buty i położył się na leżance, żeby chwilę się prze-

spać. W gospodarstwie był oswojony lis, który skorzystał
z okazji i porwał jeden z butów. Niestety łupu nie znale-
ziono, więc biskup Stefanek był zmuszony na pierwszą
naukę pojechać w kapciach.

Do końca życia był związany z Niedrzwicą,
współpracował między innymi z Towarzystwem Przyja-
ciół Niedrzwicy Kościelnej. Jak wspomina prezes Towa-
rzystwa Zofia Kuzioła, często wspierał finansowo kwesty
na rzecz ochrony zabytków. „Interesował się zawsze,

uczestniczył w imprezach, a jeśli nie mógł przyjechać,

to po prostu przesyłał nam list ze swoimi odczuciami

albo życzenia. Na bieżąco był z Towarzystwem i cieszył

się bardzo z każdego osiągnięcia. W kwietniu  miał przy-

jechać na sesję, ale nie doczekał.”

W kościele pw. Świętego Bartłomieja Apostoła
w Niedrzwicy Kościelnej biskup ufundował witraż przed-
stawiający Chrzest Polski. Znajduje się on przy chrzciel-
nicy, w której został ochrzczony.

Jedną z osób, które miały możliwość towarzy-
szenia biskupowi Stanisławowi w ostatnich momentach
życia był ksiądz Jan Kiełbasa. „Ostatnie dni jego życia

spędziliśmy razem, na jednym oddziale, na onkologii.

Przy jego łóżku, razem z innymi księżmi, przez kilka dni

odprawialiśmy msze święte, na tym stoliczku, na który

przynoszono jedzenie. W środę poszedłem jeszcze po-

żegnać się z biskupem. Tak, jakbym czuł, że to może

być ostatnie pożegnanie. Ucałowałem jego dłoń i popro-

siłem o błogosławieństwo. On powiedział „ja księdzu

błogosławię”, a ja powoli i niechętnie zacząłem odcho-

dzić w kierunku drzwi, ale na chwilę się odwróciłem.

A ksiądz biskup jeszcze raz uczynił znak krzyża, jeszcze

raz mnie błogosławiąc. To było ostatnie nasze spotka-

nie.”

Biskup Stanisław Stefanek zmarł w piątek
17 stycznia 2020 roku w szpitalu w Lublinie.

„Ktoś tak bliski odszedł, był tak blisko nas.

Takich ludzi mało jest i będzie nam ich brakowało. Stra-

ciliśmy go na ziemi, ale jestem przekonany, że w niebie

mamy orędownika, i rodzina, i my jako parafia. 

Byłeś dla nas jak przyjaciel, jak brat i jak ojciec. 

Dziękujemy ci za to.” [ks. Jan Kiełbasa]

Dominika Lipowska

Prymicja
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27 sierpnia minęło 15 lat od śmierci Janiny
Kowalczyk z domu Ciołek i jest to okazja do przypomnie-
nia, a właściwie szerszego przedstawienia naszej spo-
łeczności postaci sanitariuszki „Lidii”.

Janina Ciołek urodziła się 24 maja 1924 roku
w Krężnicy Jarej w części zwanej Kolonią i tam miesz-
kała do śmierci. Z domu rodzinnego wyniosła ważne
wartości, które realizowała w swoim życiu: miłość do
Boga, Ojczyzny i bliźnich. Jako młoda dziewczyna lubiła
się uczyć i miała chęci i możliwości zdobywania wiedzy.
Przed wojną rozpoczęła naukę w szkole średniej w Lub-
linie i tam też czasowo zamieszkała. Niestety wybuch
drugiej wojny światowej zniweczył jej plany. Wróciła do
domu rodzinnego. Kiedy na terenie Krężnicy Jarej po-
wstała podziemna organizacja, przemianowana w 1942
roku w Armię Krajową, w jej szeregi wstąpiło wielu mło-
dych ludzi. Czternasta Placówka obejmowała swoją
działalnością tereny gm. Niedrzwica Duża i była podzie-
lona na cztery plutony. Stanowiła część składową V Re-
jonu obwód Lublin powiat, Inspektorat i i Okręg Lublin.
Dowódcą 14 Placówki był „Mir” – Krzysztof Goliński,
a jego zastępcami byli: „Mostek” – Józef Kruk pocho-
dzący z Kolonii Krężnica Jara i  „Żaba” – Szczepan Że-
lazny z Niedrzwicy Dużej. Do oddziału wstąpił   najpierw
jej brat Józef Ciołek – pseudonim „Mewa”, a później Ja-
nina. Zasiliła szeregi grupy sanitarnej i przyjęła pseudo-
nim „Lidia”. Ona, tak jak większość członków
14 Placówki, przysięgę żołnierską składała przed ko-
mendantem – podchorążym Krzysztofem Golińskim,
pseudonim „Mir”. Podobnie jak i inni zaprzysiężeni żoł-
nierze AK przechodziła szkolenie wojskowe i sanitarne.
Jedną z większych i tragiczniejszych akcji, w jakiej brała
udział jako sanitariuszka była pomoc poszkodowanym
w katastrofie kolejowej niemieckiego pociągu w lipcu
1944 roku. Poszkodowanymi byli Polacy podróżujący
w otwartych wagonach przed lokomotywą, które wyle-
ciały w powietrze po najeździe na miny podłożone na to-
rach. Jak wspominali członkowie jej rodziny wszystkie
czyste, lniane prześcieradła zostały tej nocy zabrane
z domu i przeznaczone do opatrywania rannych.

Z końcem lipca 1944 roku nastał kres działań
wojennych z okupantem niemieckim, ale zaczęła się
inna okupacja – sowiecka. Oficjalnie powstało niepo-
dległe państwo polskie –  Rzeczpospolita Polska, ale
niestety nie miało to państwo pełnej niepodległości
i niezawisłości, wszelkie wytyczne pochodziły z Moskwy.
Co to oznaczało dla żołnierzy Armii Krajowej? Prześla-
dowania.

Sanitariuszka „Lidia” z 14 Placówki AK Krężnica Jara

14 lutego minie 78 rocznica powstania Armii Krajowej powołanej przez Naczelnego Wodza gen. Władysława Si-

korskiego specjalnym rozkazem z dnia 14 II 1942 roku następującej treści: „ W ślad za moim rozkazem l.2926 z

dnia 3 IX 1941 r.1. Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ – wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej

w Kraju stanowią „Armię Krajową” podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy2. Stanowisko Pana Generała nosi

nazwę Dowódcy Armii Krajowej […]Naczelny WódzSikorskiGenerał broni”

W związku z tym przedstawiamy pochodzącą z Krężnicy Jarej sanitariuszkę z 14 Placówki AK.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY ARYKUŁ DRUKOWANY W GAZECIE PARAFIALNEJ 
„FLORIAN” Z KRĘŻNICY JAREJ 
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19 stycznia 1945 roku ostatni dowódca AK gen.
Okulicki wydał następujący rozkaz.: "Żołnierze Armii
Krajowej! Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę
i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej nie-
podległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed
zagładą. Starajcie się być przewodnikami Narodu i rea-
lizatorami niepodległego Państwa Polskiego. W tym
działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą.
W przekonaniu, że rozkaz ten spełnicie, że zostaniecie
na zawsze wierni tylko Polsce oraz by wam ułatwić dal-
szą pracę - z upoważnienia Pana Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej zwalniam Was z przysięgi
i rozwiązuję szeregi AK.W imieniu służby dziękuję Wam
za dotychczasową ofiarną pracę. Wierzę głęboko, że
zwycięży nasza Święta Sprawa, że spotkamy się
w prawdziwie wolnej i demokratycznej Polsce. Niech
żyje Wolna, Niepodległa, Szczęśliwa Polska!". 

Wielu żołnierzy AK ujawniło się i zostało aresz-
towanych, wielu zeszło do podziemia i dalej prowadziło
walkę, wówczas z nową władzą i dyrektywami sowiec-
kimi. Na terenie Lubelszczyzny kierował taką walką an-
tysowiecką Hieronim Dekutowski, pseudonim „Zapora”.
Do „zaporczyków” dołączyli też niektórzy członkowie
14 Placówki AK Krężnica Jara, a wśród nich była rów-
nież Janina. Oprócz sanitariuszki pełniła także funkcję
łączniczki. Kolportowała zakazaną przez władzę komu-
nistyczną prasę, przenosiła meldunki, poufne listy. Jej
ostatnim zadaniem było doręczenie koperty do rąk Marii
Pełczyńskiej. Krótko po tym została aresztowana. Czy
była śledzona? Czy ją ktoś wydał? Czy to było przypad-
kowe zatrzymanie i rewizja, gdy znaleziono przy niej nie-
legalną prasę? Dziś nie znajdziemy odpowiedzi na te
pytanie. Faktem jest aresztowanie Janiny Ciołek, roz-
prawa sądowa, wyrok – dwa lata więzienia na lubelskim
Zamku. Bijąc ją i katując próbowano wyciągnąć z niej in-
formacje na temat współtowarzyszy. Nie udało się
oprawcom z niej nic wydobyć, bo nie nastąpiły kolejne
aresztowania.  W więzieniu Janina zachorowała na czer-
wonkę. Była bardzo słaba, właściwie nie dawano jej
szans na przeżycie i dlatego pozwolono matce odwie-
dzać ją w więziennym szpitalu. Matka, Marianna Ciołek,
nosiła do tego szpitala jakiś płynny tłuszcz, którym ją
poiła. Dzięki temu, modlitwom i Opatrzności Bożej Ja-
nina przeżyła, choć była już w agonii. Rodzina starała
się o ułaskawienie, niestety prośby odrzucono. Wobec
tego próbowano innymi metodami wydostać Janinę
z więzienia. Rodzice sprzedając chyba kawałek ziemi
zdobyli pieniądze i wykupili ją. Wróciła do domu 5 stycz-
nia 1946 roku. Była w strasznym stanie – jej ciało sta-
nowiło jedną wielką ranę. Postrzępione kawałki ubrania
przyklejone były do pokrwawionego ciała pokrytego stru-
pami, krwiakami… Najbliżsi otoczyli ją troskliwą opieką
i powoli wracała do zdrowia i sił. Po pobycie w więzieniu
pozostała wielka trauma i strach – strach o siebie i naj-
bliższych. Ten strach towarzyszył jej całe życie. W ostat-
nich dniach lutego 1946 roku wyszła za mąż za Jana
Kowalczyka z Krężnicy Jarej. Do jej domu wprowadził
się mąż. Poczuła się nieco pewniej, bezpieczniej, bo
obok niej był ktoś, kto się nią opiekował, służył pomocą.
Jej prześladowcy nie zapomnieli jednak o niej. Przez

wiele lat nachodzili rodzinę, straszyli podpaleniem, stu-
kali do okien nocą, przytykali rozżarzone papierosy do
szyb, ścian domu. To wszystko burzyło spokój rodzinny
i nie pozostawało bez wpływu na psychikę Janiny, jej
męża i córek. Niejednokrotnie nocą uciekali do lasu.
W czasie wojny w domu państwa Ciołków często prze-
bywali partyzanci, mieli tam stację łączności, przecho-
wywali też u nich radio, słuchawki i inne akcesoria
łączności. Jedna z córek Jana Kowalczyka pamięta, jak
w połowie lat pięćdziesiątych zapakował to wszystko do
koszyka i zakopał w krzakach w rowie. Bał się, że pod-
czas rewizji zostanie znaleziona radiostacja i będzie
powód do aresztowania i dalszego szykanowania ro-
dziny. Niestety po latach nie dało się odszukać tych za-
kopanych „wojennych skarbów”, a szkoda, bo byłyby to
ciekawe dowody wojennej przeszłości mieszkańców
Krężnicy.

Pani Janina Kowalczyk z domu Ciołek nigdy nie
chciała wracać do tych tragicznych przeżyć, nie opowia-
dała o tym córkom. Bała się. Bała się o siebie i rodzinę.
Temat wojny był tematem tabu. Przez resztę swojego
życia przeszła cicho, modląc się, pracując w gospodar-
stwie i wychowując córki. Starała się być niezauważaną
przez ludzi. Ten krótki okres więzienia zabrał wówczas
tej młodej, pięknej dziewczynie, zdrowie i pozostawił
trwałe blizny nie tylko na ciele, ale przede wszystkim na
duszy.

Kiedy nastąpił przełom polityczny w Polsce i za-
częto doceniać ludzi, którzy w czasie wojny walczyli
z Niemcami w szeregach Armii Krajowej, a później z ko-
munizmem, doceniono również sanitariuszkę „Lidię”.
18 stycznia 1991 roku otrzymała legitymację Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a nieco później
Krzyż Armii Krajowej – odznaczenie honorujące człon-
ków Polskiego Państwa Podziemnego z okresu II wojny
światowej (Krzyż Armii Krajowej został ustanowiony
w 22 rocznicę wybuchu powstania warszawskiego,
1 sierpnia 1966 przez generała Tadeusza Bora-Komo-
rowskiego, byłego dowódcę AK i ówczesnego przewod-
niczącego rady naczelnej Koła AK w Londynie. Dopiero
od 1992 został uznany za polskie odznaczenie woj-
skowe, nadawane przez Prezydenta RP. Jego nadawa-
nie uznano za zakończone z dniem 8 maja 1999).

W 2017 roku rodzina otrzymała pismo z Oddzia-
łowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Pol-
skiemu IPN w Lublinie informujące o unieważnieniu
wyroku wydanego na Janinę Ciołek za działalność na
rzecz niepodległego państwa polskiego. Pośmiertnie
została zrehabilitowana.

Krystyna Roman

Serdecznie dziękuję córkom pani Janiny 

– paniom Grażynie G. i Wiesławie W. 

oraz kuzynowi Wojciechowi G. 

za informacje i udostępnione materiały, 

dzięki którym powstał powyższy artykuł.
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Nieodgadnione są ścieżki ludzkiego losu i za-
pominamy, że życie tak łatwo przechodzi w śmierć…

Ku zaskoczeniu Rodziny i współmieszkańców,
drugiego stycznia zasnęła nagle snem wiecznym Bogu-
miła Daniewska.

Ta smutna wiadomość zelektryzowała każdego,
komu była bliska Bogumiła - Bogdzia.
Była powszechnie znaną, niestrudzoną działaczką spo-
łeczną, osobą otwartą na pomoc każdemu, kto znalazł
się w potrzebie. Przejawiała podobnie jak Jej Tato,
wielką charyzmę i pasję społecznikowską.
Była Córką Śp. Bronisława Korłuba (1906-1968)-wielo-
letniego kierownika poczty, zasłużonego strażaka-wete-
rana, budowniczego trzech szkół, zaufanego przyjaciela
Śp. Władysława Tukendorfa i Komitetu Rodzicielskiego
ówczesnej szkoły.

Bogumiła wychodziła do ludzi, była wśród ludzi,
była z nami…Zawdzięczmy Jej wiele dobra.
Koleżeńska, energiczna, gościnna i zatroskana
o wspólne sprawy. Działała na kilku płaszczyznach spo-
łecznych.

W latach 1971-1980 była przewodniczącą Koła
Gospodyń Wiejskich w Strzeszkowicach. W konkursie
na „Najlepsze KGW” nasza organizacja zdobyła pierw-
sze miejsce w województwie i w nagrodę otrzymało ma-
giel elektryczny, użytkowany do dziś.
Koło prowadziło wtedy różne formy działalności: gru-
powy odchów kurcząt, konkursy na najładniejsze
ogródki i mało znane warzywa. Organizowano liczne po-
kazy pieczenia ciast, kursy masarskie. Za zdobyte na-
grody KGW zakupiło pierwsze naczynia i wykonało stoły.
Organizowano wycieczki i wyjazdy na „Podwieczorki
przy mikrofonie”. Koło gościło przewodniczące kół z Nie-
miec i Holandii.

Bogumiła była też członkiem Rady Nadzorczej
Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych w Lublinie. (W.Z.R.K i O.R.).
Uczestniczyła w Krajowym Zjeździe Kółek  Rolniczych
i Kół Gospodyń Wiejskich w Warszawie jako delegatka
województwa lubelskiego.
Przez 15 lat (1967-1982) znacząco zasłużyła się w dzia-
łalności Komitetu Rodzicielskiego w naszej
szkole.Uczniom i nauczycielom poświęcała swój cenny
czas, pomysły i serce. Wspierała nas również w rozwią-
zywaniu różnych problemów gospodarczych w stanie
wojennym…
Z prawdziwym wzruszeniem przywołuję, w tym miejscu,
pamięć tamtych naszych wspólnych szkolnych lat z Bog-
dzią!

Bogumiła ukończyła kurs medyczny i posiadała
uprawnienia do wykonywania zastrzyków. Z tej formy Jej
pomocy skorzystało wiele osób. Udzielała, nierzadko

nawet w nocy, doraźnej pomocy medycznej osobom
w razie wystąpienia u nich nagłych problemów zdrowot-
nych (trudne było wezwanie karetki - nie mieliśmy prze-
cież telefonów). Wspierała, nie tylko dobrym słowem,
osoby w podeszłym wieku, oraz znajdujące się w trudnej
sytuacji życiowej.
Założyła i prowadziła w Strzeszkowicach Klub „50 Plus”.
Współpracowała z emerytami i seniorami w klubach na
terenie gminy.
Była radną gminną dwóch kadencji i przejawiała wiele
cennych inicjatyw dla wsi.
Należała do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miejs-
cowości Strzeszkowice.

A ponadto była uznaną mistrzynią sztuk kulinar-
nych. Organizowała i przyjęcia weselne, rodzinne, oko-
licznościowe.

Swoim życzliwym stosunkiem do ludzi zaskar-
biła sobie ich wielką sympatię i wdzięczną pamięć.

To właśnie dlatego - na Ostatnie Pożegnanie
i Rozstanie ze Śp. Bogumiłą Daniewską przybyło tak
wiele osób z rodzinnych Strzeszkowic, z terenu gminy
i wielu odległych miejscowości, że z trudem pomieści-
liśmy się w murach świątyni.

Mszę Św. Pogrzebową w Święto Trzech Króli w
Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Strzeszkowicach
odprawił nasz Ksiądz Proboszcz Kanonik Kazimierz
Smyl.
Godnie i w serdecznych słowach podziękował Zmarłej
za dobro, jakie ofiarowała ludziom i kościołowi.
Dzieciom Śp. Bogumiły - Marzenie, Ewie i Arturowi oraz
ich rodzinom przekazał wyrazy szczerego współczucia.

Dalsze uroczystości pogrzebowe odbywały się
na cmentarzu w Krężnicy Jarej.

Dziękujemy Ci, droga Bogumiło - Bogdziu za
Twoją pracę i za wszystkie lata, kiedy byłaś z nami:
w KGW, w Kółku Rolniczym, w Szkole, w OSP, w Klubie
„50 Plus”, w Stowarzyszeniu oraz w wielu naszych do-
mach, gdzie przynosiłaś pomoc.

W Strzeszkowicach przeżyłyśmy obie pięćdzie-
siąt wspólnych lat …

Żal ogromny, wielka strata pozostają nam po
Tobie, Bogdziu!

Z wyrazami szczerego współczucia

dla Twoich Dzieci, a moich Wychowanków

Elżbieta Baran 

„Baczcie na to, aby ludzie szli na
Wasze pożegnanie z życzliwości”.
(Andrzej Komorowski-psycholog)

Na Rozstanie z Śp. Bogumiłą Daniewską
(26.01.1943-02.01.2020)
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Nowozawiązane KGW  „KRAINA SOBIESZ-
CZAN” dopiero rozpoczyna swoje dzieło, ale robi to
prężnie.

7 grudnia 2019 r. - w Świetlicy Wiejskiej w Maj-
danie Sobieszczańskim odbyło się inauguracyjne spot-
kanie KGW „KRAINA SOBIESZCZAN”- spotkanie
opłatkowe połączone z warsztatami, podczas których
wykonywaliśmy świąteczne stroiki, bombki metodą de-
coupage, gwiazdy betlejemskie z papieru, a najmłodsi
uczestnicy zdobili pierniczki.  Swoją obecnością za-
szczycili nas: pan Ryszard Golec - Wójt Gminy Nie-
drzwica Duża, pani Marta Wiertel - przedstawiciel KGW
„Niedrzwiczanki” z Niedrzwicy Dużej, oraz pani Edyta
Guz i pan Zbigniew Baran - przedstawiciele KGW
„Nasza Krężnica” z Krężnicy Jarej.  Biesiada przebiegła
w miłej, radosnej, świątecznej atmosferze, wszyscy
świetnie się bawili, można było lepiej się poznać oraz
wymienić przepisami na potrawy. Nie brakowało roz-
mów, wspomnień, a także planów na przyszłość... 

27 grudnia 2019 r. - odbyły się Warsztaty fryz-
jerskie. W trakcie pokazu pani prowadząca - Beata Żar-
nowska mówiła o codziennej pielęgnacji włosów,
koloryzacji, zabiegach domowych jak i o profesjonalnych
zabiegach wykonywanych w salonach fryzjerskich. Mia-
łyśmy okazję wypróbować najlepszych kosmetyków do
stylizacji włosów, zapoznać się z nowoczesnym sprzę-
tem. Nowoczesne  lotony do włosów, suche lakiery
w połączeniu z tradycją wałków, lokówek i prostownic do
włosów. Pani Beata pokazała nam krok po kroku jak
można wykonać piękne fryzury sylwestrowe, karnawa-
łowe, okolicznościowe ale również te na co dzień, do
pracy, na fitness. Uwierzcie mi, że czas wykonania nie-
których fryzur trwał zaledwie 2 minuty !!! Warsztaty bar-
dzo się wszystkim podobały! Będą stanowić inspirację
do wzbogacania naszych codziennych fryzur, fryzur na
bale i imprezy okolicznościowe. 

17 stycznia 2020 r. - odbyły się warsztaty
z transferu obrazów. Co to takiego? Jednym słowem
transfer = przeniesienie. To technika polegająca na prze-
niesieniu obrazu na inną powierzchnię. Technika trans-
feru obrazów ma wiele zastosowań, jest całkiem prosta
i zarazem bardzo efektowna. Atrament lub toner zostają
wchłonięte przez nową powierzchnię, gdyż papier jest
ostatecznie usuwany. My wykonywaliśmy transfer obra-
zów na drewnianych deskach. 
Jak powiadał Vincent van Gogh „...Jeśli słyszysz
w sobie głos mówiący: NIE UMIESZ MALOWAĆ, maluj

mimo wszystko, a ten głos ucichnie!!!”
Tak też było w przypadku naszych warsztatów, wiele
z nas mówiło: „nie potrafię”,  „to nie dla mnie”, „to nie
moja bajka”, „ja nie mam takich zdolności”. Jednak
efekty końcowe naszych warsztatów mówią same za
siebie, próbujemy, potrafimy, nabieramy pewności sie-
bie!  
Wśród uczestników spotkania było też wiele dzieci, które
bardzo chętnie uczestniczyły w przygotowanych dla nich
warsztatach plastycznych.
Warsztaty poprowadziła dla nas pani Agata Pietrzak-
bardzo dziękujemy, było wspaniale!

Mamy swoje konto na portalu społeczniościo-
wym Facebook, prowadzimy w wersji papierowej i elek-
tronicznej „Przepiśnik” - z przepysznymi przepisami
potraw naszych koleżanek z Koła.
Ponadto dbając o środowisko naturalne przez cały czas
zbieramy zużyte baterie oraz nakrętki plastikowe, które
będziemy cyklicznie przekazywać na cele charytatywne.

M. Gałat

Z kalendarza koła Gospodyń Wiejskich „KRAINA SOBIESZCZAN”

Na terenie naszej gminy powstała nowa świet-
lica wiejska. Mieści się ona w remizie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Sobieszczanach.
Dzięki współpracy strażaków z Lokalną Grupą Działania
„Kraina Wokół Lublina” w programie „LEADER” uzys-
kano wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego
w kwocie 57 350 zł. Ponadto OSP otrzymała na ten cel
dotację z Urzędu Gminy w kwocie 24 465,80 zł. 

Wsparcie finansowe pozwoliło na zainstalowanie klima-
tyzacji oraz centralnego ogrzewania, co zwiększy kom-
fort użytkowania obiektu w ciągu całego roku.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do ko-
rzystania ze świetlicy i czekamy na ciekawe propozycje
współpracy.

Roman Kowalczyk

W Sobieszczanach jest już świetlica!
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Przemija rok za rokiem, tak jak całe nasze
życie. Minęło już 36 lat, jak jeden dzień. Tyle spotkań,
wyjazdów i wzruszeń. Dziękuję tym ludziom, którzy do-
ceniają naszą pracę, często kosztem rodziny.

Idź tam, gdzie śpiewają, bo tam dobre serca
mają. Podobno ten, co śpiewa, to dwa razy się modli.
Więc śpiewamy na chwałę Bogu, a na radość ludziom.
Podtrzymujemy tradycję ludową, ginący folklor i rozsła-
wiamy swoją Małą Ojczyznę i gminę Niedrzwica Duża.

Miniony rok 2019, jak i poprzednie, był bardzo
pracowity. Mamy różny repertuar, w zależności od oko-
liczności. Z pieśnią wielkanocną Zespół wystąpił w Ba-
binie, Kawęczynie k/Piask, w GOKSiR w programie
„Drabina do Nieba” i w Strzeszkowicach. W maju wiel-
biliśmy Matkę Bożą w Wierzchowiskach oraz w Adelinie.
Występowaliśmy gościnnie w Szkole Podstawowej
w Strzeszkowicach podczas Festiwalu Pieśni Religijnej
i Poezji Śpiewanej. W hotelu „Horyzont” śpiewaliśmy
podczas spotkania absolwentów klasy ósmej z rocznika
1951 z Niedrzwicy Kościelnej. Uczestniczyliśmy w Pik-
nikach Rodzinnych w Strzeszkowicach i Niedrzwicy Ko-
ścielnej. W Poniatowej uświetniliśmy Jubileusz 50-lecia
kapłaństwa księdza Ryszarda Juraka. W czerwcu wy-
stąpiliśmy na Dniach Bełżyc. Wspólnie z zespołem
Krajka przdstawiliśmy obrzęd dożynkowy w Niedrzwicy
Dużej, w Strzeszkowicach i w Motyczu. Nadmieniam, że
nasz zespół na każde dożynki wije wieniec tradycyjny.
Braliśmy udział w Przeglądzie Pieśni Ludowej w Woje-
wódzkim Domu Kultury na LSM w Lublinie. W Nie-
drzwicy Dużej wystąpiliśmy podczas koncertu
„Śpiewająco i z przytupem”. W październiku uczestni-
czyliśmy w Koncercie Pieśni Różańcowej w Matczynie.
Koncert pieśni patriotycznej pt. „Starym Ojców Szla-
kiem” z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej

w Strzeszkowicach i kilku zaprzyjaźnionych zespołów
miał miejsce w kościele pw. Miłosierdzia Bożego
w Strzeszkowicach. W okresie Bożego Narodzenia ko-
lędowaliśmy w Krężnicy Jarej i Strzeszkowicach.

W sumie w 2019 roku Zespół Śpiewaczy ze
Strzeszkowic wystąpił 22 razy. Od powstania zespołu,
w ciągu 36 lat, wystąpił 529 razy. Cała działalność Ze-
społu jest udokumentowana w kilku kronikach, opisana
i utrwalona zdjęciami.

Serdecznie dziękujemy za współpracę i pomoc
finansową mieszkańcom Strzeszkowic, organizacjom
pozarządowym, Szkole Podstawowej z panią dyrektor
Agatą Banasik, Urzędowi Gminy z wójtem Ryszardem
Golcem na czele, pani dyrektor Izabeli Mazurek
i wszystkim pracownikom GOKSiR oraz zaprzyjaźnio-
nym zespołom. Dziękujemy i prosimy o dalszą współ-
pracę Bankowi Spółdzielczemu z panią prezes Janiną
Łabigą oraz Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska
z panem prezesem Jerzym Skurskim. Dziękujemy orga-
nizatorom gali finałowej projektu „Pasjonatki czy si-
łaczki?” za piękną uroczystość, sesję zdjęciową
i docenienie kobiet i ich działalności na rzecz swoich
miejscowości.

W Zespole Śpiewaczym ze Strzeszkowic
w 2019 roku występowali: kierownik zespołu Zofia Pa-
luch, kierownik muzyczny Janusz Rodak, Hanna Bed-
narczyk, Cecylia Bednarczyk, Janina Bednarczyk, Beata
Kamińska, Krystyna Mendel, Janina Oleniacz, Grażyna
Poleszak, Maria Pawełczak, Beata Pietrzak, Zofia Za-
borek, Władysław Dębiński, Stanisław Jurak oraz Stani-
sław Marcewicz.

Zofia Paluch

Podsumowanie działalności 
Zespołu Śpiewaczego ze Strzeszkowic w 2019 roku
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"[...] dzień Bożego Narodzenia [...] jest najpięk-
niejszym dniem roku; chwilą dobroci, łagodności, prze-
baczania uraz, litości, zabawy, przyjemności, jedynym
dniem, w którym wszyscy ludzie, mężczyźni, kobiety
i dzieci, otwierają dobrowolnie serca, cieszą się, radują,
zapominają o różnicy majątku i stanowiska, i widzą tylko
w bliźnich braci i towarzyszów podróży na drodze do
wieczności". Niech słowa jednego z bohaterów "Opo-
wieści wigilijnej" będą wstępem do przybliżenia grudnio-
wych wydarzeń w naszej szkole. Grudzień był
miesiącem bardzo intensywnej pracy dla uczniów i nau-
czycieli ze Szkoły Podstawowej w Mariance. Przygoto-
wania do świąt zaczęliśmy 29 listopada, kiedy wspólnie
piekliśmy i ozdabialiśmy pierniczki, by w Mikołajki wyru-
szyć z cudownie pachnącymi paczkami ciasteczek i za-
proszeniami na Kolędowanie. Adresatem paczek byli
mieszkańcy okolicznych miejscowości. Pomysłodawczy-
nią tego projektu jest p. Katarzyna Dąbrowska, która po
raz pierwszy organizowała akcję "Słodkie święta dla se-
niora" w ubiegłym roku. Z tej okazji odwiedzili nas rów-
nież reporterzy Dziennika Wschodniego. Uczniowie Koła
Teatralnego od października zaczęli przygotowania do
wystawienia własnej adaptacji "Opowieści wigilijnej"
Charlesa Dickensa, pod kierunkiem p. Karoliny Roszkie-
wicz i p. Marioli Matlakowskiej, przy współpracy z p. Ag-
nieszką Kurębską i p. Jagodą Bednarz-Kozieł.
Uczestnicy Koła pragnęli, aby ich przedstawienie nie
przeszło "bez echa", dlatego postanowili, że wspólnie
z całą społecznością szkoły, własnoręcznie wykonają
kartki świąteczne dla podopiecznych SOSW w Załuczu.
20 grudnia o godzinie 15:00 na szkolnym korytarzu
widać już było rozstawioną scenografię, stary kantor

Ebenezer'a Scrooge'a, kominek i XIX-wieczną angielską
ulicę namalowaną na wielkim płótnie. Gromadzili się już
goście i punktualnie o 15:00 aktorzy Koła Teatralnego
zaczęli przedstawienie. Gromkie brawa, które dostały
dzieci wywołały poczucie sensu i dumy z wykonanej
pracy. Po przedstawieniu odbyło się wigilijne spotkanie
opłatkowe, nie zabrakło świątecznych potraw i ciast.
Dzięki temu wydarzeniu mogliśmy wspólnie spędzić
czas w rodzinnej atmosferze. Nasze przedstawienie
zostało zaprezentowane 8 stycznia podopiecznym
SOSW w Załuczu. Finałem cyklu akcji świątecznych był
koncert kolęd przygotowany przez p. Mariolę Matla-
kowską. Pomysłodawczynią wspólnego kolędowania
jest p. Justyna Olszak. Ideą wydarzenia było wspólne
śpiewanie kolęd i pastorałek, udział w nim wzięli: ucznio-
wie, rodzice, dziadkowie, absolwenci i zaproszeni go-
ście, m.in. wokalistka Monika Kowalczyk, która swoją
osobą uświetniła uroczystość. Podczas koncertu została
przeprowadzona zbiórka pieniędzy dla mieszkańca
miejscowości Krężnica Jara, pana Roberta Milewskiego,
który choruje na stwardnienie rozsiane. Grupa teatralna
miała możliwość zaprezentowania się podczas obcho-
dów Dnia Babci i Dziadka w Centrum Kultury i Promocji
w Piotrowicach. Dziękujemy każdej osobie, która mogła
uczestniczyć z nami w tych wyjątkowych chwilach,
w których pokazaliśmy, że jesteśmy wspólnotą. Ser-
decznie zapraszamy za rok i zachęcamy do obserwo-
wania naszej strony internetowej i fanpage na
Facebooku.

Karolina Roszkiewicz

Charyzmatyczny czas świąt w Szkole Podstawowej w Mariance
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W Szkole Podstawowej im. Bohaterów 7. Koło-
brzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy Dużej,
10 stycznia 2020r., odbył się XVII MIĘDZYSZKOLNY
KONKURS ,,HEJ, KOLĘDY TO CZAS…’’. Do rywalizacji
przystąpiło dwudziestu solistów i piętnaście  zespołów,
łącznie stu trzech wykonawców z 13 szkół  powiatu lu-
belskiego. Konkurs otworzył pan Andrzej Pastuszak, dy-
rektor szkoły. Następnie głos zabrał pan Ryszard Golec
– Wójt Gminy Niedrzwica Duża, który przypomniał, jak
tradycja kolędowania jest bardzo mocno związana
z naszą narodową tożsamością, wyraził radość z tak
licznej obecności reprezentacji wielu szkół z innych gmin
i życzył wszystkim udanych występów. Na widowni
oprócz nauczycieli  przygotowujących uczniów do kon-
kursu obecni byli także rodzice. Jurorzy podkreślili bar-
dzo wysoki poziom prezentowany przez śpiewających.
Zabrzmiały przepiękne tradycyjne kolędy oraz pasto-
rałki. W czasie obrad jury, uczestnicy już bez tremy
wspólnie radośnie kolędowali. Poczuliśmy atmosferę mi-
nionych, jakże pięknych Świąt Bożego Narodzenia.

Jury w składzie: pani Izabela Mazurek, pani Ale-
ksandra Kutrzepa, pani Bogumiła Antoń, pan Grzegorz
Koneczny, oceniając walory wokalne, dobór utworów do
możliwości wykonawców, aranżację i ogólny wyraz ar-
tystyczny, przyznało następujące miejsca:
w kategorii kl. I-III
soliści
I miejsce – Zofia Kędzierska ze Szkoły Podstawowej
w Borzechowie
II miejsce – Zuzanna Kanclerz z Zespołu Szkół w Piotr-
kowie
III miejsce – Natalia Waręcka ze Szkoły Podstawowej
w Osmolicach Pierwszych 
zespoły
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Krężnicy Jarej

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Osmolicach Pierw-
szych
III miejsce –  Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Kościel-
nej
wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej
w kategorii kl. IV-VIII  
soliści:
I miejsce – Zuzanna Gajor ze Szkoły Podstawowej
w Niedrzwicy Dużej 
II miejsce – Julia Ścibura ze Szkoły Podstawowej w Tu-
szowie
III miejsce – Maciej Biały ze Szkoły Podstawowej w Kieł-
czewicach Górnych
wyróżnienie – Daniela Drążkowska ze Szkoły Podsta-
wowej w Krężnicy Jarej i Adrianna Nowicka ze Szkoły
Podstawowej w Strzyżewicach – Rechcie. 
zespoły:
I miejsce –  Szkoła Podstawowa w Krężnicy Jarej
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Strzeszkowicach
wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Sobieszczanach
i Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej.

Laureatom konkursu wręczono pamiątkowe sta-
tuetki, zaś wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, tomiki
poezji ks. Wojciecha Zasady, ufundowane przez autora,
oraz drobne upominki, które zostały ofiarowane przez
panią Justynę Orzeł. Słodki poczęstunek (przepyszne
pączki) zapewnili Państwo Joanna i Grzegorz Mielniko-
wie. Z serca dziękujemy jurorom, sponsorom i nauczy-
cielom, którzy tak wspaniale przygotowali swoich
uczniów. Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok. Foto-
relację z konkursu można obejrzeć na stronie szkoły.

Jadwiga Kowalska i Jolanta Majewska

Kolędowanie na sto głosów
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Dnia 20 listopada 2019 roku w oddziale przed-
szkolnym młodszych dzieci w Krężnicy Jarej odbyło się
uroczyste pasowanie na przedszkolaka. Dzieci długo
przygotowywały się do tego ważnego wydarzenia.
W domu razem z rodzicami powtarzały swoje wiersze,
a w przedszkolu uczyły się piosenek, zabaw i uczestni-
czyły w niezliczonej ilości prób, by jak najlepiej wypaść
przed publicznością. To było pierwsze wystąpienie więk-
szości przedszkolaków. Był stres, ale dzieci pokonały
trudności i z dumą złożyły przyrzecze-
nie. Wypowiedziały m.in. następujące
słowa: 
1. Co dzień rano buzię mieć zawsze
roześmianą.
2. Nie płakać, nie szlochać i panie
mocno kochać.
3. Zabawki szanować i dookoła
wszystko porządkować.
4. Grzecznie bawić się i fikać, w mig
zjadać z talerzyka.
5. Zostać zuchami i prawdziwymi
przedszkolakami.

Pani dyrektor Beata Tymczak
symbolicznym ołówkiem dokonała
uroczystego pasowania każdego

dziecka na przedszkolaka, a pani Magdalena Berecka
rozdała pamiątkowe dyplomy. Gratulacjom nie było
końca, radość i duma ze swych pociech rozpierała ro-
dziców. Następnie wszyscy poczęstowali się pysznym
ciastem i herbatą przygotowanymi specjalnie na tę
okazję przez kochane mamy. Ten dzień w przedszkolu
upłynął w miłej atmosferze.

Magdalena Berecka 

Pasowanie na przedszkolaka

Witajcie!!!

Chcemy opowiedzieć Wam, co u nas słychać.
Minął pierwszy semestr zabawy i nauki. Wiele się wyda-
rzyło i dużo się nauczyliśmy. 

We wrześniu obchodziliśmy Międzynarodowy
Dzień Przedszkolaka. Wspaniale, że ktoś pomyślał o
nas i stworzył taki piękny dzień! Dzięki policjantowi, który
odwiedził nas w październiku, wiemy już, jak bezpiecz-
nie poruszać się po drogach. Przypomnieliśmy też sobie
o właściwym zachowaniu w domu, na podwórku, na
placu zabaw oraz w przedszkolu. 

W październiku starszaki pojechały na wy-
cieczkę do Muzeum Wsi Lubel-
skiej w Lublinie. Niesamowite,
jak dawniej wyglądała wieś!

Listopad to przepiękna
uroczystość z okazji Narodo-
wego Święta Niepodległości  w
wykonaniu 5-latków. Byliśmy z
nich bardzo dumni. Odwiedzili
nas żołnierze, mają takie piękne
mundury i bardzo trudną pracę.
Muszą być naprawdę bardzo od-
ważni. Występowaliśmy także
dla seniorów w GOKSiR w Nie-
drzwicy Dużej. W listopadzie go-
ściliśmy dzieci z innych
przedszkoli z terenu naszej
gminy na Przeglądzie Piosenki

Ludowej „Na ludową nutę”. Obchodziliśmy również
Dzień Pluszowego Misia, a maluchy stały się prawdzi-
wymi przedszkolakami podczas uroczystości pasowa-
nia. 

W grudniu odwiedził nas Święty Mikołaj, a sze-
ściolatki przygotowały dla nas Jasełka.

Oprócz tego braliśmy udział w wielu konkursach
plastycznych, zdobywaliśmy nagrody i oglądaliśmy
piękne przedstawienia, które uwielbiamy. 

I to w telegraficznym skrócie wszystko.
Pozdrawiamy

Przedszkolaki z Przedszkola w Niedrzwicy Kościelnej

Wieści z Przedszkola...
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W bibliotece w Krężnicy Jarej w każdy ponie-
działek odbywają się warsztaty rękodzielnicze. Wyko-
nujemy różne rękodzieła: szydełkowe, z wikliny
papierowej, stroiki, bombki, jajka styropianowe zdobione
różnymi technikami. Największym zainteresowaniem
cieszą się zajęcia na których zdobimy drewniane przed-
mioty metodą decoupage’u . 
Podczas zajęć często rozmawiamy o potrzebach naszej
miejscowości i parafii.
W naszej miejscowości jest chora osoba, która potrze-
buje pomocy i wsparcia finansowego. Grupa biblio-
teczna włączyła się w organizowany przy kościele
kiermasz Bożonarodzeniowy. Przygotowałyśmy drew-
niane tace, szkatułki, skrzynki na przyprawy, chustecz-
niki, serwetniki, pudełka na herbatę, bombki z siana
ozdobione błyskotkami, gwiazdki szydełkowe na cho-
inki, magnesy na lodówkę z wizerunkiem naszego ko-
ścioła oraz domowe ciasta. Dochód ze sprzedaży
przeznaczony jest dla chorego mieszkańca naszej
gminy, pana Roberta.
Chcemy go wspomóc, niech ten mały gest świadczy
o tym, że w jego zmaganiach z chorobą nie jest sam. 

Już teraz zapraszamy na kiermasz wielkanocny, pod-
czas kórego nabyć będzie można naturalne palmy
z ziół, traw, suszonych kwiatów oraz stroiki wielkanocne,
jajka styropianowe w koronkach i wiele innych ozdób. 

Hanna Bartoszek
Filia biblioteczna w Krężnicy Jarej

Biblioteka na pomoc potrzebującemu

Każdy gest, nawet najdrobniejszy…zmienia
świat, czyjś świat. Świadomi tej prawdy uczniowie
Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej wzięli, jak co
roku, udział w akcji ”Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.
Zebrane dary (łącznie 205 kg) zostały przekazane do
Domu Dziecka. Wszystkim ofiarodawcom składamy ser-
deczne podziękowania. Z tej też okazji klasa Vb wraz
z rodzicami, pod kierunkiem pani Małgorzaty Kuny, przy-
gotowała dla przyjaciół z Woli Gałęzowskiej „Skarpet-
kowy zawrót głowy” połączony z upominkami
i słodkim poczęstunkiem. Natomiast uczniowie klas VII
- członkowie koła teatralnego, pod kierownictwem pani
Anety Haci i Teresy Pyc, przygotowali inscenizację jed-
nej z najbardziej popularnych bajek pt. „Kopciuszek”
i dedykowali ją m.in. podopiecz-
nym Domu Dziecka. W ten spo-
sób  podsumowano akcję
charytatywną od lat organizo-
waną w naszej społeczności
przez panią D. Rusek i panią 
J. Janczarek wraz z Klubem Wo-
lontariusza. W dniach 10-11 grud-
nia 2019 r. przedstawienie
obejrzały zarówno dzieci przyjez-
dne, jak i miejscowe - przedszko-
laki oraz uczniowie klas I-III wraz
z opiekunami. Wszyscy ucznio-
wie przyjęli je entuzjastycznie.
Trudno się temu dziwić, gdyż za-
równo umiejętności młodych ak-
torów, jak i dekoracje, okazały się
być na najwyższym poziomie.
W przedstawieniu udział wzięli:

narratorzy - Iga Kolaszyńska i Mateusz Stanikowski,
Kopciuszek - Magdalena Słotwińska, Książę - Marcel
Zieleniak, Macocha - Anastazja Niezgoda, Córki - Oliwia
Pastuszak, Amelia Czyżewska, Posłaniec - Paweł Ko-
walczyk,  Wróżka - Iga Kowalska, Koń-Aleksander To-
porowski, Dworzanin-Sebastian Woźniak, Kot - Justyna
Wertel, Dama dworu - Julia Koneczna. Obsługa tech-
niczna - Piotr Gołębiowski. Technicznego wsparcia przy
realizacji sztuki udzielił nam GOKSiR, za co serdecznie
dziękujemy. Zapraszamy na stronę szkoły do obejrzenia
fotorelacji.

Aneta Hacia 

nauczyciel Szkoły Podstawowej 

w Niedrzwicy Dużej

"Pomagając innym pomagasz i sobie" 
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KS Niedrzwica zakończył 
rundę jesienną w rozgrywkach 2 ligi 

gr. A Playareny Lublin

Dosyć udanie wypadła premierowa runda dru-
żyny KS Niedrzwica w 2 lidze 6-tek piłkarskich Playa-
rena rozgrywanych na lubelskich orlikach. W jesiennej
części sezonu zawodnicy KS-u rozegrali 12 spotkań,
z czego połowa to były mecze wygrane, dodatkowo
dwukrotnie podzielili się punktami z przeciwnikiem,
a czterokrotnie musieli uznać wyższość rywali. Takie wy-
niki dały im 6 pozycję w tabeli na koniec roku 2019.
Strata do miejsca premiowanego awansem wynosi
6 pkt, natomiast przewaga nad strefą spadkową 9,
co można uznać za bezpieczne miejsce w stawce.
Indywidualnie w naszej drużynie najlepiej wypadł bram-
karz Mateusz Trynkiewicz, który czterokrotnie wybierany
był najlepszym piłkarzem KS-u w meczu przez przeciw-
ników, dwukrotnie takie wyróżnienie przypadło Dariu-
szowi Wójtowiczowi oraz Rafałowi Szewczykowi.
Najlepszymi strzelcami KS Niedrzwica w tej rundzie roz-

grywek byli Kamil Sokołowski (15 trafień) i Radosław
Skrabucha (11). Z racji że był to debiut naszych piłkarzy
w lidze, na wiosnę spodziewamy się jeszcze lepszych
wyników. 

Trudne początki KS Niedrzwica 
w Amatorskiej Lidze Futsalu

Koniec jesieni wcale nie oznacza, że nasze nie-
dźwiedzie szykują się do zimowego snu, a wręcz prze-
ciwnie przez grudzień, styczeń i luty zawodników
KS Niedrzwica można oglądać na parkietach hali Uni-
wersytetu Przyrodniczego w rozgrywkach Amatorskiej
Ligi Futsalu. Niestety początek tych zmagań nie był zbyt
udany dla naszych graczy, którzy przegrali pierwsze
4 spotkania, lecz złą passę udało im się w końcu prze-
łamać w 5 kolejce pokonując lidera rozgrywek. Na wy-
różnienie w tym okresie wśród naszych graczy zasłużyli
Jan Kucharzewski i Dariusz Wójtowicz, którzy zdobyli
po jednej nominacji do gracza kolejki. Kibiców zapra-
szamy w sobotnie przedpołudnia na halę Uniwersytetu

Przyrodniczego w Lublinie
przy ul. Głębokiej do wspie-
rania naszej drużyny.
Do końca rozgrywek pozos-
tały 3 kolejki, które zostaną
rozegrane 1, 8 i 15 lutego.
Szczegółowy terminarz
można znaleźć na naszej
stronie internetowej
www.ksniedrzwica.pl bądź na
stronie Amatorskich Lig Lub-
lina.

KS Niedrzwica

Koncerty Noworoczne stały się już tradycją
w GOKSiR. W tym roku gościł u nas kwartet smyczkowy
„Anima”. Słowo anima w języku łacińskim oznacza
duszę. W kontekście instrumentów smyczkowych może
ono być rozumiane dosłownie, duszą bowiem nazywany
jest kawałek drewienka znajdujący się we wnętrzu każ-
dego instrumentu smyczkowego, bez którego instrument
nie stroiłby dobrze. W odniesieniu do gry pań z kwartetu
„Anima”, można powiedzieć, że muzyka, którą wykonują
jest muzyką z duszą, a uduchowienie to udziela się słu-
chaczom. Kwartet w składzie: Aleksandra Złotnicka -
pierwsze skrzypce, Aleksandra Grudzińska - drugie
skrzypce , Ilona Junak - altówka oraz Katarzyna Mach-
wiolonczela, zabrał nas w muzyczną podróż, która roz-
poczęła się utworem „Zima” Antonio Vivaldiego. Następ-
nie wysłuchaliśmy wiązanki kolęd i popularnych utworów
świątecznych, a potem przekroczyliśmy próg Nowego
Roku przy dźwiękach smyczkowej aranżacji „Clocks”
grupy Coldplay. Kolejne utwory przeniosły nas na roz-
tańczone sale karnawału. Publiczność niedrzwicka do-
pisała, a niekończące się bis-y świadczyły o tym, że
koncert się podobał.

Podczas koncertu została przeprowadzona

zbiórka do puszek na rzecz chorego na stwardnienie
rozsiane pana Roberta Milewskiego z Krężnicy Jarej.
Dochód w kwocie 1820 zł został przeznaczony na tera-
pię komórkami macierzystymi, która umożliwi panu Ro-
bertowi powrót do większej sprawności. Dziękujemy
przyjaciołom pana Roberta za przeprowadzenie zbiórki
oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli akcję.
Dziękujemy również firmie Alfa-Bet i panu Rafałowi Fi-
gurze za wsparcie organizacji tego koncertu,  państwu
Marzenie i Stanisławowi Dudom za piękne kwiaty, a
Maćkowi Pietrasiowi i Mateuszowi Płesze za profesjo-
nalne nagłośnienie i oświetlenie koncertu.

Koncert Noworoczny w GOKSiR
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Formacja taneczna „Balans” powstała w 2018
roku i od tego czasu wytrwale trenuje w Gminnym
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej,
pod okiem fantastycznych trenerów: Dominiki  Dul
i Pawła  Borówki. 
Regularne treningi i ogromna pasja zaowocowały suk-
cesami podczas konkursów tanecznych.  W paździer-
niku 2019 roku  Formacja  wywalczyła  tytuł Mistrzów
Polski Formacji Tanecznych w kategorii do 12 lat w stylu
standardowym, a w grudniu – tancerze zdobyli tytuł
MISTRZA ŚWIATA na Mistrzostwach Świata WDC
Formacji Tanecznych! Podczas turniejów Formacja za-
prezentowała  sześciominutowy układ taneczny w kate-
gorii do 13 lat - styl standardowy, składający się z pięciu
tańców standardowych - walca angielskiego, tanga,
walca wiedeńskiego, foxtrota i quickstepa. Prezento-
wana choreografia zatytułowana była: "Bajki Malowane
Tańcem" (do muzyki z bajek Disney’a  m.in. "Vaiany",
"Mulan", "Małej Syrenki", "Pięknej i Bestii", "Śpiącej Kró-
lewny", "Króla Lwa", "Alladyna", "Toy Story" i "Herku-
lesa"). Skład mistrzowskiej  formacji „Balans”: Maja
Stelmach, Wiktoria Gorajek, Kacper Kuzioła, Maria Nie-
kłań, Damian Kuzioła, Michalina Baum, Maksymilian
Florek, Natalia Kałdonek, Adam Szuster, Marta Sapiń-
ska, Kacper Kowalczyk, Emilia Jarocha, Kacper Pietras,
Alicja Korba, Michał Dziekanowski, Wiktoria Rejmak, Mi-
chał Hawrył, Dominika Kurek. Gratulujemy wspania-

łym tancerzom i  ich trenerom! Serdecznie dziękujemy
wszystkim firmom, organizacjom i osobom za okazane
wsparcie! 
Sponsorzy formacji:
- Usługi remontowo-budowlane Krzysztof i Ewa Flis 
- Pan Adam Plewik

Mistrzowie tańca z Niedrzwicy Dużej

Walentynkowy Turniej Tańca Towarzyskiego

Już teraz zapraszamy wszystkich miłośników tańca  na VII Walentynkowy Turniej Tańca Towarzyskiego dla Par
Początkujących o Puchar Wójta Gminy Niedrzwica Duża. Turniej odbędzie się w dniach 15 – 16 lutego (sobota i
niedziela) w Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej. Pierwszego dnia Turnieju będziemy mogli podziwiać naszych
tanecznych mistrzów podczas specjalnego pokazu. Więcej informacji na temat tego wydarzenia już wkrótce na
stronie GOKSiR. 
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Niby nic, a jednak w kosmosie. Zazwyczaj cał-
kiem nieświadomie, na co dzień w nim przebywamy, ale
pobyt dzieciaków w GOKSiR, to dopiero kosmos...
Oblężenie trwało najprawdopodobniej dwa tygodnie
czasu ziemskiego. Pracownicy GOKSiR dwoili się i troili,
aby małych kosmitów ugościć należycie, i żeby owi go-
ście coś z tego pobytu jednak wynieśli. Zapewne znajdą
się tacy, którzy wynieśli ołówek, czy inne lizaki, aczkol-
wiek byli też tacy, którzy czegoś się dowiedzieli.
Ferie upłynęły głównie pod znakiem zabaw ruchowych,
ale nie tylko. Hitem okazała się, jak zawsze, gra tere-
nowa, tym razem w murach GOKSiRu. Zadania przygo-
towane były w taki sposób, żeby starsze dzieci mogły
wykazać się wiedzą dotyczącą astronomii. Młodsze
z kolei poznały ważniejsze informacje dotyczące
wszechświata. Natomiast z racji nagminnego braku
śniegu dzieci ulepiły bałwanki... ziarnami.
Pobyt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie
pozostanie na długo w pamięci. Podczas przejmującego
wykładu dotyczącego pracy w schronisku można się do-
wiedzieć, że egzotyczne gatunki zwierząt są aktualnie
bardzo łatwo dostępne. Ceny tych zwierząt są zaskaku-
jąco niskie, na przykład najtańszego pająka ptasznika
można kupić już za złotówkę, a i sam zakup jest nieby-
wale łatwy. Konsekwencje tak ukształtowanego rynku
zbytu mogą być niebezpieczne. W lubelskim schronisku,
oprócz tradycyjnych psów i kotów, przebywa również
około sześćdziesięciu zwierząt egzotycznych. Opowia-
dając o losach swoich podopiecznych pracownik schro-
niska dodał, że jeden z pytonów został złapany na
lubelskim dworcu PKP. I nasza gmina też może po-
szczycić się egzotycznym znaleziskiem, w postaci węża
z rodziny dusicieli. Tych dusicieli.
Ferie z GOKSiR to ciągła huśtawka nastrojów dla
uczestników wydarzeń. Współczucie i smutek szybko
przekształcają się w salwy śmiechu przy saltach, prze-
pychankach, fruwających nogach i lądowaniu w gąb-
kach. W parku trampolin.
W trakcie ferii dzieci mogły podglądać życie Smerfów
i towarzyszyć Gargamelowi w tworzeniu intryg. W zasa-
dzie, jak na ośrodek kultury przystało, Gargamel zacho-
wywał się całkiem kulturalnie. Zdarzył się jednak
moment grozy, kiedy ów jegomość za-
pragnął przyczynić się do utraty włosa
jednej z osób. I tego dokonał. Nie wie-
dzieć czemu, publiczność przyjęł
to z uśmiechem... Być może dlatego,

że Gargamel pochodził z teatru Bla-
szany Bębenek?
Był teatr w GOKSiR, ale i GOKSiR był
w teatrze, muzycznym. Spektakl „Ko-
zucha Kłamczucha” obejrzano
w dużym skupieniu. Ostatecznie nic
nie umknęło uwadze publiczności: ani
realistyczne zobrazowanie psa Ha-
łaska, ani przepadnięcie niedźwiedzia.
Jeszcze do dziś, gdzieś na ulicy Lubel-
skiej, daje się słyszeć dźwięki piosenki:

Nic nie jadłam dzionek cały, aż mi kiszki marsza grały...
Ciekawym doświadczeniem było uczestnictwo w pro-
dukcji cukierków. Do Niedrzwicy przyjechały panie z lu-
belskiej Manufaktury Słodyczy Cukier Lukier. W trakcie
warsztatów dzieci mogły, niemalże od podstaw, zaob-
serwować jak powstają lizaki, a nawet ostatecznie
nadać im kształt.
Kosmiczne ferie przyczyniły się do stworzenia sześciu
układów słonecznych. Każdy wykonał swoją planetę
z papieru i, będąc w swojej grupie, miał szansę na okrą-
żenie jedynego, dostępnego na wyciągnięcie ręki,
Słońca. Zajęcia plastyczne połączone były z przekazy-
waniem ciekawostek na temat tworzonych planet.
Ostatni dzień był bardzo pracowity. Dzieci biorące udział
w zajęciach wykonały pamiątkowe kartki z ferii. Praca ta
była właściwie rozpaczliwym wołaniem o mroźną zimę,
która ostatecznie poskąpiła opadów śniegu przez całe
dwa tygodnie. Uczestnicy musieli zadowolić się białą
farbą, która jak śnieg, pokryła kartki, plecaki, krzesła
i podłogę.
Pieczenie ciastek z kolei dostarczyło wielu wrażeń m.in.
dzięki niepowtarzalnej możliwości zdmuchnięcia mąki
prosto w twarze opiekunów. Zabawy kuchenne wywołały
jak zawsze pokaz spontanicznych wybuchów dziecięcej
kreatywności.
Nuda? Nigdy w GOKSiR, chociaż od zakończenia ferii
ciszej tam się zrobiło. Po kosmitach nie ma śladu, może
za rok wrócą?

Ferie w kosmosie
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Warsztaty wielkanocne

Kalendarz warsztatów w GOKSiR
- 28.02.2020 godz.17.00-22.00 - Jajko wielka-
nocne z fakturą (różne masy plastyczne)
-13.03.2020 godz.17.00-22.00 - Jajko „Kwiatki
sospeso”
- 27.03.2020 godz.17.00-22.00 – Jajko „Stroik
wielkanocny”
Ceny i szczegóły będą na stronie.

GOKSiR serdecznie zaprasza do wzięcia
udziału w Kiermaszu Wielkanocnym,który odbędzie się
w niedzielę 29 marca 2020 r. w godz. 9:00 – 13:00 w sali
widowiskowej GOKSiR w Niedrzwicy Dużej.
Zapraszamy do zaprezentowania wyrobów rękodzieła,
stroików, prac plastycznych związanych z tematyką
Świąt Wielkanocy. 
Zachęcamy też do udziału w programie artystycznym
(czas występu: do 15 minut) o tematyce związane jz tra-
dycją Świąt Wielkanocnych. Zgłoszenia i rezerwacje sto-
iska przyjmujemy pod numerem telefonu (81) 517 51 59
oraz adresem mailowym gokniedrzwica@gmail.com
do dnia 24 marca 2020 r.

Zapraszamy również
do udziału w konkursie pla-
stycznym „WIELKANOCNY
BARANEK”. Termin składania
prac konkursowych mija
z dniem 25 marca 2020 r.
Szczegóły dotyczące kon-
kursu oraz karty zgłoszenia
dosępna na stronie
www.goksir.niedrzwicaduza.pl

Sami do nieba się nie dostaniemy. Potrzebujemy dra-
biny. Dla chrześcijan jest nią krzyż Chrystusa, na którym
ludzkość została przez niego odkupiona. Okres Wiel-
kiego Postu jest czasem w którym szczególnie zatrzy-
mujemy się nad tym faktem. Tematyka pasyjna jest
bardzo obecna w polskiej sztuce i kulturze, chociażby
za sprawą pięknych pieśni wielkopostnych czy ludowych
rzeźb Chrystusa Frasobliwego. Aby głębiej przeżyć ten

czas serdecznie zapraszamy na wieczór poezji o tema-
tyce pasyjnej, podczas którego będzie można wysłu-
chać poezji i pieśni wielkopostnych w wykonaniu
zespołu „Prosto z pola”, Zespołu Śpiewaczego ze
Strzeszkowic oraz zespołu „Krajka”. A to wszystko już
15 marca 2020 r. o godz. 18 w sali widowiskowej
GOKSiR.

Wieczór poezji i pieśni wielkopostnej

Zapraszamy na Kiermasz



W 2019 roku w GOKSiR odbyła się pilotażowa
edycja projektu „Pasjonatki czy siłaczki?”, która cieszyła
się ogromnym zainteresowaniem i zyskała rzeszę
fanów, więc inicjatywa prosi się o kontynuację. 

„Pasjonatki czy siłaczki?” to projekt, którego celem jest
promowanie kobiet z terenu naszej gminy działających
aktywnie na rzecz lokalnej społeczności. 
„Pasjonatki czy siłaczki” to kobiety, którym bliski jest los

naszej małej ojczyzny,  które mają pasję i nie wahają się

jej realizować, które chcą, mogą i potrafią, to nasze lo-

kalne patriotki, to w końcu kobiety pasjonatki i siłaczki,

to kobiety mające: pasję, by być silnymi, i siłę, by mieć

pasję.

W 2019 roku, to my – ekipa GOKSiR - jako pier-
wsi wybraliśmy kobiety, które według nas zasługują na
to wyróżnienie. Lista kobiet, którą stworzyliśmy była
długa, ale niestety, ograniczał nas zarówno czas, jak
i zasoby. Ostatecznie, wśród „Pasjonatek i siłaczek”
2019 roku znalazły się: Hanna Bartoszek, Marta De-
kondy, Teresa Dziekanowska, Elżbieta Karczyńska-Mie-
rzyńska, Magdalena Kosidło, Halina Łyjak ze
Stowarzyszeniem „Spokojna Przystań” i Zespołem
„Krajka”, Celina Małek, Mariola Matlakowska, Urszula
Michalewska, Grażyna Olszak z Kołem Gospodyń Wiej-
skich,  Zofia Paluch z Zespołem Śpiewaczym ze
Strzeszkowic, Teresa Pielaszkiewicz, Emilia Plewik ze
Stowarzyszeniem "Złota Jesień", Justyna Polaczek,
Krystyna Roman, Wiesława Rozwód, Bożena Sta-
szewska, Zofia Stec, Marta Wrona, Kobiety Aktywne
z Czółen.

Więcej o „Pasjonatkach i siłaczkach” 2019 roku
można przeczytać na naszej stronie internetowej w za-
kładce „Pasjonatki czy siłaczki?”.

W tym roku, to państwa zapraszamy do współ-
tworzenia tego projektu i zgłaszania kobiet do tytułu
„Pasjonatki czy siłaczki?”.   
Zgłoszenia przyjmujemy do końca lutego, osobiście
w biurze GOKSiR, ul. Lubelska 10, Niedrzwica Duża lub
e-mailowo: gokniedrzwica@gmail.com. Zgłoszenia
może dokonać osoba fizyczna lub organizacja pozarzą-
dowa. Zgłaszane kandydatki powinny być mieszkan-
kami gminy Niedrzwica Duża lub działać na jej terenie.

Spośród przesłanych zgłoszeń, wybranych zo-
stanie 10 pierwszych, których uzasadnienia będą
spójne z założeniami projektu. Kobiety wybrane do ty-
tułu „Pasjonatki czy siłaczki?” zostaną zaproszone do
udziału w sesji zdjęciowej, którą wykonają członkowie
grupy FOTO Niedrzwica. 
Portrety stworzone podczas sesji zaprezentujemy na
gali finałowej w dniu 4 grudnia 2020 r. Tak jak w ubieg-
łym roku, galę uświetni pokaz mody, tym razem pt.
„Geometria w krawiectwie”, w wykonaniu członkiń „Ka-
wiarenki szyciowej” - ogromnych pasjonatek i siłaczek
oraz inicjatorek powstania projektu „Pasjonatki czy si-
łaczki?”.

GOKSIR Niedrzwica Duża

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY --->
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Zapraszamy do II edycji projektu „Pasjonatki czy siłaczki?”

Cykliczne spotkania grupy FOTO Niedrzwica
Zapraszamy wszystkich pasjonatów fotografii (młodzież oraz osoby dorosłe) 

w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 19:00 – 21:00 do GOKSiR w Niedrzwicy Dużej.
Na spotkaniach będziemy zgłębiać tajniki fotografii, wymieniać się doświadczeniami 
i spotykać z inspirującymi fotografami. Nie zabraknie też praktyki w studio i plenerze.

Najbliższe spotkanie 2 marca. Zapraszamy! 

„Dotykanie sacrum” to już druga
ekspozycja ikonopisarek w GOKSiR,
a 24 stycznia miał miejsce wernisaż wy-
stawy. Tym razem można było oglądać
prace dziesięciu uczestniczek warsztatów.
Podczas spotkania dyrektor GOKSiR Iza-
bela Mazurek przedstawiła autorki ikon,
które następnie opowiadały o swoich moty-
wacjach tworzenia obrazów.

Prace zachwycały kolorem i pre-
cyzją szczegółu. Wszystkie wizerunki po-
wstały w tradycyjnej technice
z zachowaniem ustalonego kanonu. Werni-
saż był okazją do dyskusji z autorami pre-
zentowanych dzieł.

Otwarcie wystawy uświetnił występ
chóru „Gaudete”. Pokaz śpiewu chóralnego
wprowadził nastrój doskonały do kontem-
placji sztuki pisania ikon.

Wernisaż wystawy ikon



ZGŁOSZENIE KANDYDATKI 
DO WYRÓŻNIENIA 

„PASJONATKI CZY SIŁACZKI?” 2020

„Pasjonatki czy siłaczki” to kobiety, którym bliski jest los naszej małej ojczyzny, 
które mają pasję i nie wahają się jej realizować, które chcą, mogą i potrafią, 
to nasze lokalne patriotki, to w końcu kobiety pasjonatki i siłaczki,
to kobiety mające: pasję, by być silnymi, i siłę, by mieć pasję.

I. Zgłaszający (osoba prywatna lub organizacja pozarządowa)   

…………………………………………………………………………………………………..............................................

…………………………………………………………………………………………………..............................................

II. Dane kandydatki do wyróżnienia (kobieta mieszkająca lub działająca na terenie gminy Niedrzwica Duża):

1) imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………............................................

2) miejsce zamieszkania/miejsce pracy: …...............................................................................................................

III. Uzasadnienie (informacja o kobiecie, jej osiągnięcia, pasje, zasługi dla lokalnej społeczności, prowadzona
działalność itp.):

…………………………………………………………………………………………………..............................................

………………………………………………………………………………………………….............................................

…………………………………………………………………………………………………..............................................

………………………………………………………………………………………………...........................................…...

…………………………………………………………………………………………………..............................................

………………………………………………………………………………………………...........................................…...

…………………………………………………………………………………………………..............................................

…………………………………………………………………………………………………..............................................

...............................................                                         ...................................................                     
miejscowość, data         podpis zgłaszającego                                                                                                                           

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej,
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e-mail: biuletyn.info@niedrzwicaduza.pl, www.goksir.niedrzwicaduza.pl

Skład i łamanie: GOKSiR
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