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Granty z LGD „Kraina wokół Lublina”
- podpisanie umów w Krężnicy Jarej
31 stycznia tego roku w Domu Parafialnym przyrodniczym, historycznym czy kulturowym.
Dwa projekty grantowe dofinansowane
w Krężnicy Jarej miało miejsce podpisanie
umów pomiędzy grantobiorcami a LGD „Kraina przez LGD, które będziemy realizowali
wokół Lublina”, na mocy których będą realizo- w Krężnicy Jarej dotyczą renowacji dwóch
wane następujące projekty grantowe: feretronów. Pierwszy to neorokokowy feretron
„Renowacja zabytków” i „Oznakowanie miejsc z 1 poł. XIXw. w postaci ozdobnej ramy z liśćmi
atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrod- po bokach i kwiatami w górnej części, zwieńniczo”. Do Krężnicy przybyli przedstawiciele czonej krzyżykiem. Stopy feretronu stanowią
stowarzyszeń i parafii rzymsko-katolickich bę- dwie ozdobne wolutamy, w dolnej części
dących grantobiorcami Lubelskiej Grupy Dzia- podstawy znajduje się monogram Jezusa.
łania „Kraina wokół Lublina” w liczbie Po jednej stronie feretronu znajduje się obraz
Kazimierza
Królewicza
stojącego
trzydziestu pięciu osób. Wśród nich byli pro- św.
boszczowie parafii z Dysa, Garbowa, Bożej w szatach koronacyjnych przed stolikiem
Woli, Matczyna, Targowisk, Niemiec, Bychawki z krzyżem. Po drugiej stronie tegoż feretronu
oraz reprezentanci m.in. stowarzyszeń, towa- jest obraz Matki Boskiej Niepokalanej w tradyrzystw z Wysokiego, Krzczonowa, Bychawy, cyjnym przedstawieniu na kuli ziemskiej
opasanej przez węża, na tle nieba z łagodnymi
Bełżyc, Pszczelej Woli, Jabłonnej.
Stowarzyszenie Społeczne CIS i Parafia obłokami, w koronie i aureoli z gwiazd. Drugi
Rzymsko-Katolicka p.w. św. Floriana w Kręż- feretron, który będzie poddany renowacji jest
nicy Jarej również są grantobiorcami. Po pod- neogotycki z przełomu XIX/XX w. z obrazami
pisaniu umów pracownicy LGD przeprowadzili św. Józefa z Dzieciątkiem i Matki Boskiej
krótkie szkolenie dotyczące realizacji projek- z Dzieciątkiem. Obrazy flankowane są wysmutów grantowych, udzielili informacji na temat kłymi, ażurowymi, czworobocznymi pinaklami,
wypłat grantu, sporządzenia sprawozdań oraz z kwiatonami w szczytach.
Po renowacji feretrony zostaną w listopazasad promocji zadań objętych wsparciem.
Przy odbieraniu umowy każdy grantobiorca dzie wyeksponowane w Izbie Regionalnej
zapoznał zebranych z obiektami, które będą w Domu Parafialnym w Krężnicy Jarej i udopodlegały renowacji (obrazy, figury, elementy stępnione dla zwiedzających, a w gazetce
wyposażenia kościołów), rewitalizacji parafialnej Florian ukażą się zdjęcia i opisy.
(np. zabytkowa aleja drzew w Jabłonnie),
Krystyna Roman
oznakowaniu miejsc atrakcyjnych pod względem
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Informacja dla rolników
Zwrot podatku akcyzowego w 2019r.
Zmiany od 1 stycznia 2019r.:
. podwyższono limit paliwa do 100 litrów
na 1 ha użytków rolnych,
. zwiększono limit dla posiadaczy bydła –
30 litrów oleju napędowego na jedną dużą
jednostkę przeliczeniową bydła (konieczne
dołączenie do wniosku informacji z ARiMR
o liczbie DJP bydła),
. zmieniono zakres paliw objętych zwrotem:
oznaczonych kodem CN 2710 19 43
do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00,
. stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju pozostaje bez zmian i wynosi 1zł.
Wnioski będą przyjmowane:
. w terminie od 1 lutego 2019r. do 28 lutego
2019 r. wraz z fakturami dokumentującymi
zakup oleju napędowego do produkcji rolnej
w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia
2019 r., a w przypadku posiadaczy bydła
również informacji wydanej przez kierownika
biura powiatowego ARiMR o liczbie dużych
jednostek przeliczeniowych bydła (DJP),
. w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września
2019 r. wraz z fakturami (lub ich kopiami)
dokumentującymi zakup oleju napędowego

do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego
2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu
zwrotu podatku określonego na 2019r.,
. od 2019 r. obowiązuje nowy wzór wniosku
o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
. 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 2019 r. w przypadku
złożenia wniosku w I terminie,
. od 1 do 31 października 2019 r. w przypadku
złożenia wniosku w II terminie.
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego oraz
wniosek do ARiMR
. wzory wniosków do pobrania dostępne
są na stronie internetowej Urząd Gminy
Niedrzwica Duża w zakładce Poradniki
(Podatki i opłaty lokalne), www.niedrzwicaduza.pl/news/podatki-i-oplaty-lokalne.
Urząd Gminy Niedrzwica Duża

100-lecie urodzin Pani Stanisławy Chromik
W dniu 15 grudnia 2018 r. Pani Stanisława Chromik mieszkanka Niedrzwicy
Dużej obchodziła jubileusz 100 – lecia urodzin.
Jubilatka otrzymała pozdrowienia oraz
wyrazy szacunku od Premiera Mateusza
Morawieckiego. W tym uroczystym dniu Panią
Stanisławę odwiedził Wójt Gminy Pan Ryszard
Golec, Przewodniczący Rady Gminy Pan Rafał
Dziekanowski oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy

Społecznej Pani Elżbieta Kędziora.
W życzeniach swoich Pan Wójt zaznaczył,
że Pani Stanisława przeżyła w swoim życiu
wiele chwil radosnych, jak i też dramatycznych,
uczestniczyła w doniosłych, jak i też trudnych
losach naszej ojczyzny, co dla nas mieszkańców tej Gminy jest powodem do dumy.
Gmina Niedrzwica Duża
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Nieodpłatne porady i pomoc prawna
w 2019 roku
Informujemy, że w każdą środę i czwartek w godzinach 10:00 – 14:00 w budynku Ośrodka
Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej, ul. Kraśnicka 51, udzielana będzie nieodpłatna
pomoc prawna.Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr tel. 81 528 67 14.
Dodatkowo w załączniku przedstawiamy listę jednostek udzielających bezpłatnych porad
na terenie gminy Niedrzwica Duża wraz z harmonogramem.

Kto udziela porad?
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

Dla kogo?
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która
złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej,
która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa
się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.
Oświadczenia osób uprawnionych dostępne są w załączniku na stronie internetowej gminy
Niedrzwica Duża.

Jakiego zakresu prawa
dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
1) poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym,
lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub
3) sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić
projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w
postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego
lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym, oraz poinformowanie o
kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Oświadczenie oraz lista jednostek udzielających bezpłatnych porad
na terenie gminy Niedrzwica Duża znajdują się na stronie internetowej:
http://www.niedrzwicaduza.pl/news/nieodplatne-porady-i-pomoc-prawna-w-2019-roku.
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Oddaj 1 % na potrzebujących z naszej gminy,
a rozliczymy Cię za darmo!
Zapraszamy w środy w godz. 18:00 – 19:00 do GOKSiR, gdzie czekać będzie na Państwa
pani Dorota Różyło, która za darmo rozliczy Państwa PIT-y.
Warunek jest jeden – 1% podatku przekazany będzie na jedną z potrzebujących osób
z naszej gminy:

Kinga Bartoszcze

Mateusz Mianowany

„1260 pomoc dla Kingi Bartoszcze”,
KRS 0000382243,
Fundacja Pomocy Dzieciom
i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”

„ZC 6940 Mateusz Mianowany,
KRS 0000266644,
Fundacja „Serce Dziecka”

Martyna Kurek

Piotr Łyjak

„dla Martyny Kurek”,
KRS 0000097900,
„MATIO” Fundacja Pomocy Rodzinom
i Chorym na Mukowiscydozę

„15047 Łyjak Piotr”,
KRS 0000037904,
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.

Weronika Przybycień
„649 pomoc dla Weroniki Przybycień”,
KRS 0000382243,
Fundacja Pomocy Dzieciom
i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”
Istnieje możliwość rozliczenia PIT online.
Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z naszej oferty,
ale wskazany termin nie odpowiada Państwu – prosimy o kontakt:
gokniedrzwica@gmail.com
tel. 81 517 51 59, 660 410 578
Akcja trwa od 16 stycznia do 24 kwietnia.

Zapraszamy!

Sprostowanie
W papierowym wydaniu grudniowego biuletynu INFO nr 73
pojawiły się znaczące błędy.
Na stronie 6, gdzie przedstawiony został imię „Dariusz”.
skład Rady Gminy mylnie podano, że jest to Na okładce biuletynu, w nagłówku, pojawia
VII, a nie VIII kadencja.
się data „sierpień 2018”, zamiast „grudzień
Ponadto pod zdjęciem radnego – pana Zbig- 2018”.
niewa Tuziemskiego – błędnie podano nazwi- Za błędy we wskazanym wydaniu ”Info”
sko „Tarka”, a pod zdjęciem radnego – pana odpowiedzialność ponosi GOKSiR.
Krzysztofa Ostrowskiego – błędnie podano
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Strażakiem nie przestaje się być nigdy,
bo być strażakiem to nie tylko służba,
strażak to charakter…

Druh Stanisław Dzięglewski
(1900 - 1979)
Wspomnienie o Honorowym Naczelniku OSP Strzeszkowice
Dumą i solą Ziemi Strzeszkowickiej jest,
niezaprzeczalnie, Ochotnicza Straż Pożarna,
zbudowana
w okresie międzywojennym
przez Stanisława Dzięglewskiego, Józefa
Hetmana (1903) i Jana Bednarczyka
(1912).Druhowi Stanisławowi zawdzięczam
moje
pierwsze
zauroczenie
strażą,
które z latami przeszło w trwałe zainteresowanie filozofią służby strażackiej i podziw dla
sztuki pożarnictwa. We wrześniu 1969 roku
stanęłam na progu służby nauczycielskiej
w Strzeszkowicach. Mieszkałam w sąsiedztwie remizy. Druh Stanisław miał wtedy 69 lat,
a na dźwięk syreny pierwszy, jak mówił:
„dobiegam sobie do remizy”, a mieszkał
w znacznej odległości, na przeciwległym
brzegu rzeki Krężniczanki. Wzruszała mnie
i zadziwiała kwitnąca energia Druha Naczelnika i jego zatroskanie o rozwój jednostki.
Podziwiałam jego pazerny wręcz upór
w zabiegach o wyposażenie straży w sprzęt
bojowy i wyszkolenie strażaków. Był wymagającym przełożonym młodzieży strażackiej.
Straż była wielką pasją , miłością i dumą
Naczelnika Dzięglewskiego. Była sensem jego
życia. Druh Stanisław kochał po kres swojego
ziemskiego żywota straż pożarną, którą współzałożył, ubogacał, bronił i rozsławiał. W sercu
zachowuję dozgonną wdzięczność dla Druha
Stanisława za jego bezgraniczną, strażacką
miłość, za jego życiową pasję, którą tak mnie
zachwycił...
Stanisław Dzięglewski syn
Michała urodził się 15 czerwca 1900 roku.
Miał pięciu braci: Andrzeja, Tomasza, Jana,
Franciszka i Józefa.
W ankietach i kronice strażackiej podawał,
że posiada „wykształcenie domowe 4 klasy”.
Jego młodzieńcze lata przypadły na czas
pierwszej wojny światowej i utworzenia Legionów przez Józefa Piłsudskiego. Dochodzące

zewsząd informacje o udziale legionistów
w walkach na różnych frontach rozbudzały
patriotyczną wyobraźnię Stanisława.
Trzyletnią służbę wojskową w Wojsku
Polskim rozpoczął 28 października 1919, a zakończył 16 listopada 1922 roku. Od 5 sierpnia
1920 roku do 8 listopada 1920 roku (3 miesiące) przebywał w niewoli bolszewickiej.
Od 8 listopada 1920 roku do 10 lipca 1921
roku (8 miesięcy) służył w 8 Pułku Piechoty
Legionów. Od 10 lipca 1921 roku do 16 listopada 1922 roku służył w 9 Pułku Artylerii
Ciężkiej. Brał udział w walkach o: Łuck,
Równe, Żytomierz, Kijów, Berdyczów i Szepietowkę. Po powrocie z wojska zajmował się
gospodarką na roli. W 1930 roku rozpoczął
starania o założenie straży pożarnej
w Strzeszkowicach. Dwudziestego grudnia
1932 roku wspólnie z Józefem Hetmanem
(29 l.) i Janem Bednarczykiem (20 l.) założył
jednostkę OSP, której ofiarował czterdzieści
siedem lat życia. Szóstego lutego 1933 roku
został naczelnikiem jednostki OSP. Funkcję
tę sprawował w latach: 1933-1948 i 1952-1978
tj. 41 lat. W latach 1952-1957 pełnił funkcję
Komendanta OSP. 15 grudnia 1978 roku
został ogłoszony Honorowym Naczelnikiem
OSP Strzeszkowice.
Odszedł na wieczne odpoczywanie 40 lat
temu, w dniu rozpoczęcia budowy nowej strażnicy, w kwietniu 1979 r. Strzeszkowicka straż
rozwijała się dzięki niestrudzonym zabiegom
naczelnika
Stanisława
Dzięglewskiego.
Odegrał on kierowniczą rolę przy organizowaniu jednostki OSP w 1932 roku i w 1952 roku
przy reaktywowaniu straży po fermencie
powojennym. Miał wielu zwolenników. Zapracował na swój autorytet. Ludzie liczyli się
z jego opiniami.
Stanisław Dzięglewski przeżył ze straża-
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kami okres międzywojnia i lata grozy
germańskiej. Ciężko pracował z nimi w latach
po zawirowaniach powojennych i później.
W urzędach stosował, podobnie jak kierownik Władysław Tukendorf, zasadę wchodzenia
drugimi drzwiami, gdy przez pierwsze opuścił
urząd z niezałatwioną sprawą…
Dzięki uporowi Naczelnika nasza straż
posiadała samochody bojowe: „ZIS-150”,
„STAR-21”, „STAR-25” (na podwoziu Jelcza).
Wszystkie samochody „wychodził” naczelnik
po
wielu
urzędach…
Swoim uporem budził
zaufanie
urzędników.
Stanisław
Dzięglewski
znał swoją wartość i znał
się na ludziach. Był znakomitym, ale dyskretnym dyplomatą. Miał intuicję.
Bardzo
lubił
władzę
i pragnął wywierać wpływ
na innych. Mówił, że
„to taki spadek po służbie
w Legionach”.
Był postacią charyzmatyczną. Wyróżniał się
w swoim otoczeniu, gdzie
świecił jak gwiazda przez
prawie pół wieku. Zdolny,
bystry i aktywny. Szczery
lokalny patriota. Wierny
wobec kompanów. Znały Druha Naczelnika
władze strażackie powiatowe i wojewódzkie.
Życzliwie odnosił się do innych i dlatego
cieszył się sympatią i zaufaniem. Był cierpliwy
i uparty. Dostojny i sprawiedliwy, wierny wobec
przyjaciół. Do grona jego zaufanych przyjaciół
należał ppłk. Wacław Stachyra - Powiatowy
Komendant Straży Pożarnej w powiecie bełżyckim w latach 1956-1982. Drugim zaufanym
przyjacielem Naczelnika był płk. Mieczysław
Stylski-Komendant Wojewódzki Związku OSP
RP w Lublinie.
Więzami przyjaźni związany był Druh
Stanisław ze Stanisławem Łopatą, Józefem
Kurębskim, Bronisławem Korłubem,
Andrzejem Wojtaszko, Janem Chodkiewiczem
i Władysławem Tukendorfem. Druh Naczelnik
miał straż w duszy i w sercu!
Ciągle coś budował dla straży i społeczeń-
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stwa: w 1934 i w 1954 - dwie remizy; w 1937 wóz ratowniczy „Rekwizyt”; po wojnie
- drewniany budynek szkolny, Szkołę
„Tysiąclatkę”, drogi żużlowe. Wypełniał piękną
misję w historii wsi.
Potrafił przyciągnąć, jak magnes, młodych
i zdolnych do służby w straży ludzi. Rozdzielał
zajęcia i obowiązki, dając każdemu okazję
do wyróżnienia się w jego właściwej dziedzinie. Solidnie szkolił druhów. Nikt nie mógł
liczyć na pobłażanie. Styl jego poleceń
czy rozkazów był zrozumiały
i prostolinijny. Zarówno uznanie,
jak i upomnienie wygłaszał
niezwłocznie, bez żadnego wahania. Nie czuł do nikogo urazy,
nie był złośliwy. Uczył strażaków
zasad kulturalnego zachowania
w różnych okolicznościach. Druhowie badzo szanowali Naczelnika. Nazywali go „Szefo”. On
kochał swoich strażaków, jak
tylko dobry i mądry ojciec potrafi
kochać synów. Był dumny z druhów. Mawiał: „Oni przejmą po
mnie batutę”. I miał rację. W jednostce wychowało się wielu zasłużonych strażaków, którzy
dostarczyli straży i Strzeszkowicom wiele powodów do radości
i dumy.
Wśród nich był syn Naczelnika Śp Druh
Tadeusz Dzięglewski i wnuk – Druh Janusz
Sobczak, mój życzliwy sąsiad, wcześniej
uczeń. Stanisław Dzięglewski - żołnierz legionista, współzałożyciel straży i Honorowy
Naczelnik, lokalny patriota. Niech trwa wiecznie pamięć o tym zasłużonym Strażaku!
Do końca miał serce komendanta. Dziękujemy,
że był z nami.
Elżbieta Baran
Kronikarz jednostki
OSP Strzeszkowice
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Wieści z Przedszkola
Minął I semestr zabawy i nauki, a tyle
się u nas wydarzyło. Chcecie wiedzieć?
To czytajcie.
We wrześniu odwiedził nas pan policjant,
aby uczyć, jak bezpiecznie docierać do przedszkola.
Obchodziliśmy 100. rocznicę odzyskania
niepodległości i wiele się nauczyliśmy o Polsce
i o naszej kochanej Niedrzwicy Kościelnej,
a to za sprawą wycieczki do Izby Tradycji. Była
to piękna lekcja historii o naszej miejscowości.
Gościliśmy dzieci z przedszkoli naszej gminy
na przeglądzie pieśni patriotycznej „Polsce i jej
bohaterom”. Braliśmy też udział w biciu
„Rekordu dla Niepodległej” i 9 listopada
o godz. 11:11 śpiewaliśmy Hymn Państwowy.
Organizowaliśmy konkursy plastyczne
dla dzieci uczęszczających do przedszkoli
i punktów przedszkolnych w naszej gminie,
w których odnosiliśmy sukcesy („Gmina
Niedrzwica Duża – moja mała ojczyzna” oraz
„Bombka bożonarodzeniowa”).
W listopadzie zbieraliśmy pluszaki i różne
przybory plastyczne, aby wesprzeć fundację
„Mam Marzenie”, która wszystkie te dary

przekazała w Dniu Pluszowego Misia małym
pacjentom Dziecięcego Szpitala Klinicznego
w Lublinie. Maluchy stały się prawdziwymi
przedszkolakami, a to za sprawą pasowania.
W grudniu odwiedził nas Święty Mikołaj,
bo oczywiście byliśmy bardzo grzeczni. Chwilę
później odwiedzili nas rodzice, z którymi
na warsztatach plastycznych wykonywaliśmy
ciekawe ozdoby i stroiki świąteczne. Sześciolatki wystąpiły z „Jasełkami” w GOKSiR,
a w przedszkolu unosił się zapach pierników,
które piekliśmy razem z naszymi paniami.
A w styczniu był bal... Ach, co to był za bal!
No i odwiedzili nas nasi Dziadkowie, bo bardzo
ich kochamy i uczciliśmy ich święto przygotowując dla nich przepiękne występy.
W trakcie całego semestru oglądaliśmy
przedstawienia teatralne w wykonaniu aktorów
z Lublina.
I to w telegraficznym skrócie wszystko.
Przedszkolaki z Przedszkola
w Niedrzwicy Kościelnej
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Wehikułem czasu do krainy dzieciństwa
Z inicjatywy pań Katarzyny Sochan oraz
Doroty Rusek ze Szkoły Podstawowej
w Niedrzwicy Dużej ponad trzydziestoosobowa
grupa ochotników z klas Va, Vc, VIIIb, VIIIc
oraz IIIa i IIIb oddziałów gimnazjalnych podjęła
się realizacji nowatorskiego, międzypokoleniowego projektu pt. „Wehikułem czasu
do krainy dzieciństwa”. Istotą działań jest
współpraca uczniów naszej szkoły z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej
„Betania” w Lublinie. Warto dodać, iż nie
po raz pierwszy szkoła współdziała właśnie
z tą grupą seniorów – gościliśmy już w „Betanii”
w poprzednim roku, by czytać ulubione książki
i wysłuchać legend związanych z Lublinem,
zaprezentowaliśmy zabawny spektakl „O wawelskim smoku - historia prawdziwa”, a wreszcie tuż przed ubiegłymi świętami Bożego
Narodzenia wspólnie kolędowaliśmy i obdarowaliśmy naszych przyjaciół pięknymi, wykonanymi własnoręcznie (no, może tylko
z niewielką pomocą rodziców i pań Agnieszki
Sidor i Moniki Wiechnik) ozdobami: tkaninowymi bombkami, obrazkami, brzozowymi
choinkami, serduszkami z papierowej wikliny.
Przygotowania do obecnego projektu rozpoczęły się od przeprowadzenia dla uczestników
profesjonalnych warsztatów dziennikarskich,
podczas których zapoznano nas z pracą dziennikarzy oraz sztuką przeprowadzania dobrego
wywiadu. Praktycznym sprawdzeniem zdobytej wiedzy był wyjazd uczestników podzielonych na 6 grup zadaniowych w dniu 24
stycznia 2019 r. do DPS ,,Betania”. Zadanie
poszczególnych grup polegało na przeprowadzeniu wywiadów - rozmów z wybranym
podopiecznym placówki na temat wspomnień
z dzieciństwa: szkoły, życia codziennego,
ulubionych zabaw i zabawek, przyjaźni i jej
wartości, spełnionych i niezrealizowanych
marzeń. Zdarzenia wyryte w pamięci wywołały
u naszych rozmówców ogromne emocje,
które udzieliły się również „dziennikarzom”wszak seniorzy opowiadali o swoim całym
życiu, o najmocniejszych, najbardziej radosnych, ale i o bardzo trudnych chwilach.
Wielu przecież przeżyło lata wojennej grozy,
trudne czasy powojenne, często ich doświad-

czeniem stawała się śmierć kogoś bliskiego…
O tym trudno mówić, ale – jak się okazało –
o dobrych wydarzeniach także długo się
pamięta. Dzięki tym rozmowom już wiemy,
że wartość doświadczeń życiowych, relacji
z ludźmi można ocenić i docenić dopiero
po latach.
Kolejnym etapem projektu będzie poszukiwanie zabawek, które zostały wskazane
w wywiadach przez seniorów. To naprawdę
trudne zadanie, bo dziś przecież świat zabawek nieco inaczej wygląda. A i nie wszyscy
spośród
rozmówców
mieli
zabawki…
Dołożymy jednak starań, by wyszukać
ukochane przedmioty, a wówczas czeka nas
kolejny wyjazd do DPS – chcemy poprosić,
by opowiedziano nam o zabawach z dzieciństwa. Wizycie będzie towarzyszyć profesjonalna sesja fotograficzna, niepozowana,
naturalna. Wykonane zdjęcia własnoręcznie
ozdobimy i oprawimy w ramki. Powstanie
również album w stylu retro. Pamiątki podarujemy naszym zaprzyjaźnionym podopiecznym
DPS. Finał projektu to „przeniesienie się
w czasie” przy pomocy wehikułu naszego
pomysłu i realizacji. Mamy nadzieję gościć wyjątkowych bohaterów projektu – seniorów
z DPS „Betania”, którzy przyjadą do naszej
szkoły.
Chcielibyśmy, aby całe przedsięwzięcie
nauczyło nas szacunku dla drugiego
człowieka, trudnej sztuki słuchania innego,
międzypokoleniowej rozmowy, doceniania
wartości życia.
Urszula Kosidło
kl. VIIIb SP w Niedrzwicy Dużej
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Sukces "Wiolinek"
27 stycznia 2019 r. zespół wokalny
"Wiolinki" zajął III miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Kolęd w Puławach. Kolejny raz trud
przygotowania i praca, jaką włożyły dziewczęta w prezentację, zostały wysoko ocenione
i nagrodzone gorącymi brawami. Wciąż przybywa dyplomów, pucharów i nagród zdobytych
przez "Wiolinki", warto więc w tym miejscu
sięgnąć do początków i przypomnieć historię
zespołu.
Szkolny zespół wokalny "Wiolinki", który
działa w Szkole Podstawowej im. ŻołnierzyBohaterów AK w Krężnicy Jarej już ponad 20
lat, powstał z inicjatywy dwóch nauczycielek:
p. Anny Drążkowskiej i p. Jolanty Kwiecień.
Początkowo trzon "Wiolinek" stanowiły
dzieci z młodszych klas, które fascynowały się
twórczością szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren,
autorki popularnych książek: "Dzieci z Bullerbyn", "Pippi Pończoszanka", "Ronja, córka
zbójnika". Zainspirowana tą twórczością
p. Anna Brodowska, nauczycielka naszej
szkoły, napisała teksty kilku piosenek,
do których muzykę skomponowała p. A. Drążkowska. Piosenki zostały wykonane w programie radiowym "Jasiek - dobranocka dla dzieci",
słuchowisku emitowanym przez Radio Lublin.
W tym też czasie, czyli pod koniec lat 90tych, szkoła nawiązała współpracę z Ambasadą Królestwa Szwecji i Towarzystwem
Polsko-Szwedzkim w Lublinie. I tak we wrześniu 2000 r. krężnickie "Wiolinki" w trzynastoosobowym składzie przez dziewięć dni gościły
w Nas, w okręgu Dalarna, gdzie prezentowały
piosenki w języku polskim i szwedzkim
np. "Wróćcie z nami do Bullerbyn", "Zaklęcie
Lassego" i inne.
Z czasem repertuar zespołu poszerzał się,
znalazły w nim miejsce piosenki harcerskie,
żołnierskie, patriotyczne, religijne, kresowe,
turystyczne czy estradowe. Wśród wykonań
można usłyszeć melodie znanych kompozytorów, jak na przykład: Henryka Warsa - "Tylko
we Lwowie", "Kołysanka Tońka", Włodzimierza
Korcza - "Żeby polska byłą Polską", Seweryna
Krajewskiego - "Gołębi song", Katarzyny
Gaertner - "Wrócą chłopcy", Bułata Okudżawy
- "Modlitwa". Pięknie i wzruszająco brzmią

utwory nieznanych autorów, chociażby znana
z przekazu ustnego kołysanka "Śpij,
mój synu".
Dzięki życzliwości i przychylności Zarządu
Radia Lublin w studiu nagraniowym przy
ul. Obrońców Pokoju powstało 7 płyt: "Wróćcie
z nami do Bullerbyn" (1999 r.), "Bo wszyscy
harcerze to jedna rodzina" (2001 r.), "Czerwone maki" (2002 r.), "Piosenki sercu bliskie"
(2006 r.), "Nasza najpiękniejsza" (2010 r.),
"Z głębi serc..." (2012 r.), "Z tej ziemi sercu
bliskiej" (2015 r.).
Na poszczególnych krążkach znalazły
się utwory w wersji wokalnej, a także w wersji
instrumentalnej - z myślą o tych odbiorcach,
którzy pragną sami pośpiewać, wykorzystując
gotowy podkład muzyczny. Wierzymy,
że nagrania, które zostały ofiarowane nauczycielom z polskich szkół na Litwie i Ukrainie,
posłużyły do krzewienia rodzimych tradycji
i kultury. W tym miejscu należy zaznaczyć,
że realizację nagrań zawdzięczaliśmy w dużej
mierze, dziś już nieżyjącemu, Panu Wojciechowi Kanadysowi - wspaniałemu realizatorowi dźwięku, człowiekowi wielkiego serca
i ducha oraz przyjacielowi dzieci i młodzieży.
Jak wyrazili się członkowie zespołu: "Współpraca z Panem Kanadysem pozostanie
dla nas wielką i niezapomnianą przygodą".
Od początku istnienia każdego roku zespół
z powodzeniem bierze udział w licznych
konkursach, festiwalach i przeglądach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim czy ogólnopolskim,
zdobywając
liczne
nagrody
i wyróżnienia. Do tych konkursów można
zaliczyć: Międzynarodowy Festiwal Piosenki
Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Wilnie,
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Wojewódzki Konkurs Piosenki "Śpiewający
Słowik" w Rykach, Wojewódzki Konkurs
Piosenki Dziecięcej "Jesienna nutka" o puchar
Lubelskiego Kuratora Oświaty, Festiwal
Piosenki Patriotycznej "Pieśń Ojczyzny Pełna"
w Kocku, Festiwal Piosenki "Niezapomniane
Melodie" w Ciecierzynie, Konkurs Piosenki
"Śpiewający Słowik" w Jabłonnej, Festiwal
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Białe,
Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Lublinie.
Grupa zaznaczyła swoją obecność na konkursach
międzyszkolnych
organizowanych
na terenie gminy Niedrzwica Duża: Festiwalu
Piosenki Religijnej i Poezji Śpiewanej w Szkole
Podstawowej w Strzeszkowicach Dużych,
Przeglądzie Piosenki Turystycznej w Szkole
Podstawowej w Czółnach, Gminnym Konkursie Kolęd "Hej, kolędy to czas" w Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej czy Powiatowym
Festiwalu Piosenki Patriotycznej w Szkole
Podstawowej w Krężnicy Jarej.
Oprócz udziału w konkursach "Wiolinki"
uświetniły swoim występem sesję naukową
pt. "Wojna i Miłość - 70 lat Armii Krajowej"
organizowaną przez Katolicki Uniwersytet
Lubelski.
Od kilku lat na zaproszenie Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Lublinie zespół bierze udział w Koncercie Pieśni Niepokornej z
okazji kolejnych rocznic stanu wojennego.
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Koncerty odbywają się 13 grudnia w kościele
pobrygidkowskim w Lublinie.
Grupa chętnie prezentuje swoje umiejętności wokalne przed lokalną społecznością podczas dożynek, pikników, festynów, imprez o
charakterze patriotycznym, religijnym czy integracyjnym. Zapewnia oprawę muzyczną różnych uroczystości szkolnych.
Nie sposób w tym krótkim rysie wymienić
wszystkich członków zespołu, przez lata przewinęło się bardzo wielu uczniów kochających
śpiew i muzykę. Ich przygoda z piosenką
i "Wiolinkami" trwała czasami osiem lat:
od pierwszego do ostatniego roku nauki
w szkole. Wielokrotnie zapraszali oni do współpracy koleżanki i kolegów z innych szkół:
z Niedrzwicy Dużej, Niedrzwicy Kościelnej,
Gręzówki.
Nie moglibyśmy mówić o sukcesach
zespołu, gdyby nie praca nauczycieli - pasjonatów poświęcających wolny czas na rozwijanie zainteresowań swoich uczniów: p. Anny
Drążkowskiej, p. Jolanty Kwiecień i obecnie p. Urszuli Wnuk.
Wszystkim związanym z zespołem "Wiolinki" przyświecają słowa Franza Schuberta:
"Szczęśliwi ci, którzy mają w sercu muzykę
i uśmiech na ustach."
Społeczność Szkoły Podstawowej
w Krężnicy Jarej
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Jubileusz 100 – lecia
Oświaty w Strzeszkowicach
23 listopada 2018 r. społeczność Strzeszkowic świętowała Jubileusz 100-lecia Oświaty.
Uroczystości towarzyszyła myśl Patrona ks. Jana Twardowskiego: „Mądrości trzeba się
uczyć od Boga, a wiedzy - od ludzi”. O godzinie 9.00 w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Strzeszkowicach Dużych
została odprawiona Msza Św., którą
celebrowali: ks. proboszcz Kazimierz Smyl
i ks. dr Marian Bartnik. Po Mszy nastąpił uroczysty przemarsz z pocztem sztandarowym do
budynku szkoły, by uczestniczyć w dalszej
części uroczystości.
Szkolne korytarze przywitały gości
wyjątkową dekoracją. Czas jakby zatrzymał
się, na tablicach widniały pamiątkowe dyplomy
i zdjęcia przedstawiające historię placówki
oraz ludzi, którzy ją tworzyli. Ożyły wspomnienia zapisane na kartach prezentowanych
kronik szkolnych.
Dyrektor szkoły pani Agata Banasik
serdecznie przywitała przybyłych gości. Naszą
uroczystość zaszczycili swoją obecnością:
pani Jolanta Misiak - przedstawiciel Lubelskiego Kuratorium Oświaty, pan Ryszard
Golec – Wójt Gminy Niedrzwica Duża,
pani Beata Janiszewska-Brudzisz - przedstawiciel władz powiatu, przyjaciele szkoły,
pracownicy, emerytowani nauczyciele, dyrektorzy szkół z terenu gminy oraz społeczność
lokalna. Pani Dyrektor wyraziła uznanie
dla osiągnięć dyrektorów - swych poprzedników: Władysława Tukendorfa, Tadeusza
Jersaka, Marty Jersak, Ludwika Stępniaka,
Teresy Próchnickiej. Jubileusz to niezwykłe
wydarzenie, które stwarza okazję, by cofnąć
się w czasie i docenić dorobek tych, którzy na
trwałe zapisali się na kartach historii szkoły.
O przedstawienie historii szkolnictwa
została poproszona pani Dyrektor Teresa
Próchnicka, która wyraziła uznanie dla wysiłku
i pracy Władysława Tukendorfa - budowniczego i kierownika szkoły w Strzeszkowicach
oraz kolejnych dyrektorów, nauczycieli i pracowników, dla których najważniejszym przesłaniem było wpajanie właściwych wartości
oraz kształcenie i wychowanie uczniów

w duchu patriotyzmu. Ten dzień stał się okazją
do pochylenia się nad dokonaniami wszystkich, którzy na przestrzeni lat swoją pracą
kreowali wizerunek szkoły. Działalność dydaktyczno – wychowawcza placówki została
uwieńczona wieloma sukcesami i osiągnięciami. Tego dnia ożyły wspomnienia,
przywołane z różnej perspektywy czasowej do ważnych i wzruszających należy zaliczyć
wybór Patrona i nadanie szkole imienia
ks. Jana Twardowskiego.
Po okolicznościowych przemówieniach
gości, życzeniach i gratulacjach odbyła się
część artystyczna, którą rozpoczął polonez
w wykonaniu uczniów kl. VI – VIII. Jubileusz
Oświaty pięknie koresponduje ze 100 – leciem
odzyskania Niepodległości przez naszą
Ojczyznę. Pamięć minionych dni została
przywołana w montażu słowno - muzycznym
poprzez recytację utworów lirycznych i wykonanie pieśni przez uczniów. Zaproszeni goście
z uwagą wysłuchali przygotowanego programu, który stanowił lekcję historii, ale także
skłaniał do refleksji o trudach minionych
czasów oraz o tym, jak ważna i budująca jest
pamięć.
W dalszej części uroczystości wystąpił
ze swym repertuarem zaprzyjaźniony
ze szkołą Zespół Śpiewaczy ze Strzeszkowic,
działający pod kierunkiem pana Janusza
Rodaka, który umilił czas śpiewem oraz zachęcił do wspólnego wykonania pieśni.
Obchody stulecia szkolnictwa zakończyły
wpisy do „Księgi pamiątkowej”, w której pojawiło
się wiele ciepłych i serdecznych słów. Zaproszeni goście otrzymali na pamiątkę okolicznościowy folder, zawierający historię naszej szkoły
i najważniejsze osiągnięcia uczniów.
Sentymentalną podróż w przeszłość umożliwiła gościom przygotowana ekspozycja –
gazetki i wystawy pamiątkowych fotografii oraz
prezentacje multimedialne. Poczęstunek oraz
wspólne spotkania zaproszonych gości,
grona pedagogicznego, pracowników szkoły
i rodziców zakończyły uroczystości jubileuszowe. Atmosfera i nastrój tego wydarzenia
pozostaną na długo w naszej pamięci. Jubile-
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usz Oświaty stał się bowiem wspaniałą okazją,
aby w uroczystej atmosferze przypomnieć
sobie historię naszej placówki, spotkać wielu
pracowników szkoły, absolwentów, a także
wspomnieć tych, którzy już odeszli.
Zorganizowanie obchodów 100 – lecia
szkolnictwa w Strzeszkowicach było możliwe
dzięki życzliwej pomocy następujących sponsorów: Gmina Niedrzwica Duża, Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej, Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej w Strzeszkowicach
Dużych, Rady Sołeckie ze Strzeszkowic,
Auto-Dent Grzegorz Gołofit, Zespół Śpiewaczy
ze Strzeszkowic, sklep Lewiatan, Koło Gospodyń Wiejskich ze Strzeszkowic, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Niedrzwicy
Dużej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
włączyli się w organizację uroczystości, oraz
wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i zaszczycili
nas swoją obecnością w tym wyjątkowym dniu.
Barbara Stachańska
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Podziękowanie
Składamy
serdeczne
podziękowanie
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas
chwilach okazali nam wiele serca, życzliwości
i wsparcia, a także wzięli udział w uroczystości
pogrzebowej Ś.P. Czesława Suchory - Ukochanego Męża, Ojca, Dziadka i Pradziadka.
Dziękujemy rodzinie, przyjaciołom, znajomym,
druhom strażakom, władzom samorządowym,

orkiestrze strażackiej, pocztom sztandarowym,
delegacjom z zakładów pracy i wszystkim tak
licznie zgromadzonym, którzy uczestniczyli we
Mszy Świętej, ceremonii pogrzebowej i w Jego
ostatniej drodze Serdeczne „Bóg Zapłać”.
żona Zofia z najbliższą rodziną

Nowy samochód dla Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Załuczu

Dwie placówki z terenu powiatu lubelskiego
świadczące pomoc osobom niepełnosprawnym
otrzymały nowe środki transportu do przewozu
swoich podopiecznych - Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Załuczu oraz Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Matczynie.
W dniu 17 stycznia 2019 r. w Powiatowym
Ośrodku Wsparcia w Matczynie został nam
uroczyście przekazany samochód – Volkswagen Combi w pełni przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
Nasz nowy samochód był współfinansowany przez PFRON z projektu pn. „Dobry

dojazd” realizowanego w ramach „Programu
wyrównywania różnic między regionami III”
oraz Powiat Lubelski. Łączna wartość pojazdu
to 153 000 zł.
Pragniemy podziękować Państwowemu
Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowi Lubelskiemu
za dofinansowanie zakupu samochodu
dla naszego Ośrodka.
Serdecznie dziękujemy!
SOSW Załucze

Konferencja Szkolnictwa Specjalnego w Bystrzycy
W dniu 28 marca 2019 r. o godz. 1000 przeznaczona dla rodziców dzieci niepełnosw Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw- prawnych.
Serdecznie zapraszamy!
czym w Bystrzycy odbędzie się Powiatowa
SOSW Załucze
Konferencja Szkolnictwa Specjalnego
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Kodowanie w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Niedrzwicy
Dużej zakwalifikowała się do projektu „Kodowanie w Bibliotece”. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego. Dzięki projektowi biblioteki wprowadzą do swojej oferty
nowatorskie działania edukacyjne, będące
odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności, rozszerzą i rozwiną swoją działalność
edukacyjną.
Biblioteka otrzymała sprzęt elektroniczny:
trzy tablety, trzy roboty Photon w wersji edukacyjnej wraz z akcesoriami (matą piankową

i kompletem fiszek do ćwiczeń na macie) i trzy
gry edukacyjne Scottie Go. Sprzęt zostanie
wykorzystany w zajęciach prowadzonych dla
użytkowników bibliotek, pomogą one młodym
ludziom zdobywać przydatne umiejętności
i być może odkryją wśród nich zdolnych koderów.
Biblioteki publiczne otwarte są na różnego
rodzaju działania , prowadzimy zajęcia warsztatowe dostępne dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą twórczo i w miłej
atmosferze spędzić wolny czas.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Niedrzwicy Dużej

Spotkania w Bibliotece
Od wielu lat w Bibliotece Publicznej w Krężnicy Jarej spotyka się grono pań zajmujących
się rękodziełem artystycznym.
Zaczęło się od przeprowadzki biblioteki
do przestronnych pomieszczeń w budynku
starej szkoły w 2010 r. Dzięki temu w sali bibliotecznej zaczęły spotykać się czytelniczki,
równocześnie zainteresowane rękodziełem
artystycznym. Spotkania organizowała bibliotekarka - pani Hanna Bartoszek. Przy kawie
i ciastkach panie wykonywały wyroby szydełkowe np. serwetki, szale, chusty. Spotkania
budziły coraz większe zainteresowanie, przybywało uczestniczek. Zwiększał się zakres wykonywanych prac plastycznych, np. starsze
mieszkanki Krężnicy zorganizowały pokaz
wykonywania palm i stroików wielkanocnych
z suszonych kwiatów i gałązek. Program warsztatów rękodzielniczych wynikał z kalendarza
dorocznych świąt czy miejscowych uroczystości. Okres adwentu to czas wykonywania ozdób
choinkowych i drobnych upominków dekorowanych metodą decaupage. Letnie spotkania pań
przeznaczone były na wykonywanie ozdobnych
naczyń do przechowywania wykonanych
w domach przetworów oraz saszetek na zioła
i przyprawy. Czas wielkiego postu mobilizował
do przygotowania i ozdabiania różnymi technikami palm, stroików i pisanek wielkanocnych.
Owocem prac warsztatowych były również
piękne drewniane tace, szkatułki, serwetniki
i chusteczniki. Swoje wyroby plastyczne panie

prezentowały i sprzedawały podczas świątecznych kiermaszów i uroczystości dożynkowych.
Dochód ze sprzedaży tych prac przeznaczony
został na zakup i montaż systemu multimedialnego (do wyświetlania tekstów) w krężnickim
kościele. Od 2016 r. uczestniczki warsztatów
wspiera swoim talentem i kreatywnością pani
Marta Wrona, będąca źródłem wielu inspiracji.
Warto dodać, że dzięki staraniom pani Hanny
Bartoszek odbyły się w Krężnicy ciekawe spotkania czytelnicze, m.in. z autorką poczytnych
powieści – panią Barbarą Rybałtowską oraz
z prof. Zgorzelskim. W styczniu 2017 r. zorganizowane zostało spotkanie promujące miejscową
poezję, wydaną w tomiku wierszy pt. „Okruchy
codzienności”. Wiersze prezentowali poeci:
Barbara Klimek, Maria Krzewińska, Stanisław
Putowski i Marcin Pastuszak. Nasze poniedziałkowe spotkania rękodzielnicze nadal się odbywają, a grono uczestniczek stale się powiększa.
Przed nami jeszcze wiele artystycznych
wyzwań!
ZBK
Gminna Biblioteka Publiczna w Krężnicy Jarej
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Pierwszy Koncert Noworoczny w GOKSiR
„NIE TYLKO STRAUSS”
Serdecznie dziękujemy wspaniałemu Wójt Ryszard Golec.
Najszczersze podziękowania kierujemy
Kwartetowi Salonowemu Concerto w osobach:
Natalii Kozub – skrzypce, Marty Szermińskiej w stronę sponsorów koncertu, a byli nimi:
- Bank Spółdzielczy Niedrzwica Duża,
– fortepian, Andrzeja Mazura – klarnet oraz
- Alfa – Bet Sp. z o.o. Rafał Figura, Robert
Mirosława Kozuba – wiolonczela, którzy
piękną muzyką wzbudzili podziw, zasłuchanie Drewniak,
- Man - Obrót Zwierzętami Sp.j. Henryk
i wzruszenie podczas koncertu noworocznego
13 stycznia 2019 r. w GOKSiR. Koncert - Moskwa, Paweł Moskwa,
- Kwiaciarnia Państwa Dudów.
poprzez doskonały dobór repertuaru - zyskał
Dziękujemy również wszystkim, którzy
szczególny wymiar, zagłębił się w nas
na różnych poziomach emocji, tak że mogliśmy przyczynili się do organizacji koncertu:
przeżyć coś naprawdę wielkiego i niepowta- Maćkowi Pietrasiowi, Julii Owczarskiej,
rzalnego.
Chciałoby
się
powiedzieć: Szymonowi Chamerze, Tomkowi Kępce oraz
trwaj chwilo, trwaj jak najdłużej! Podziękowania wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej w Niei owacje popłynęły z sali, widownia na stojąco drzwicy Dużej: Małgorzacie Konecznej, Natalii
oklaskiwała muzyków z nadzieją na kolejne Paluch, Patrycji Baum i pani Dorocie Rusek.
Ogromne pdziękowania także dla wspaniakoncerty.
Koncert był również okazją do złożenie łej Publiczności – jak zawsze niezawodnej
życzeń noworocznych, które przekazał miesz- i wrażliwej muzycznie!
GOKSiR
kańcom naszej gminy, jak również gościom,
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„Drabina do nieba”
Zaproszenie na wieczór poezji i pieśni wielkopostnej
Okres Wielkiego Postu jest dla katolików
czasem wyjątkowym. Czasem, w którym ludzie próbują naprawić samych siebie, a może
bardziej próbują pozwolić się naprawić Bogu,
którego mękę, śmierć, a przede wszystkim
zmartwychwstanie kontemplują w tym okresie.
Aby jeszcze lepiej przeżyć ten czas, zapraszamy Państwa na wieczór pt. „Drabina
do nieba”, podczas którego będzie można posłuchać wierszy i pieśni o tematyce pasyjnej.
Tego wieczoru będzie można również obejrzeć
wystawę ikon wykonanych na warsztatach
pisania ikon w GOKSiR. Pieśni o tematyce
pasyjnej będzie wykonywał zespół „Prosto
z pola”. A to wszystko już 31 marca 2019 r.
o godz. 18.00 w sali widowiskowej GOKSiR.
Przy tej okazji chcemy zaprosić mieszkańców gminy Niedrzwica Duża, którzy piszą
wiersze do podzielenia się z nami ich treścią,
współtworząc w ten sposób wieczór poezji
i pieśni pasyjnej „Drabina do nieba”.
Oczekujemy od Państwa wierszy o tematyce

wielkopostnej. Zainteresowane osoby prosimy
o kontakt do końca lutego 2019 r.:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Niedrzwicy Dużej
ul. Lubelska 10
24-220 Niedrzwica Duża
tel.: 81 517-51-59
tel. kom.: 660-410-578
e-mail: gokniedrzwica@gmail.com

PEŁNE GARY w karnawale
Karnawał w pełni. Dookoła zabawy,
przyjęcia, spotkania. My także nie próżnujemy
i dobrze się bawimy. Pomimo tego, że za
oknem zima, to w kuchni GOKSiR gorąco
i gwarno. Na ostatnich warsztatach kulinarnych
uczestnicy przygotowywali przystawki, jakie
można serwować gościom przy różnych
okazjach, nie tylko w czasie karnawałowego
szaleństwa. Kurczak odgrywał główną rolę
w naszym menu, były roladki z suszonymi
pomidorami, kotleciki w panierce orzechowo –
kukurydzianej, a nawet udało nam się usmażyć
parę nuggetsów (kawałki piersi z kurczaka
w panierce). Nie obyło się także bez łez,
jak to bywa przy spotkaniu „pierwszego stopnia” z cebulą, która została nafaszerowana
i upieczona. Dla takiego smaku było warto.
Natomiast na osłodę zamiast standardowych
faworków, które wszyscy znają przygotowaliśmy róże karnawałowe z konfiturą z wiśni.
Mmm..., ale było pachnąco i pysznie.

Na koniec spotkania usiedliśmy wspólnie
przy stole jak na domowej karnawałówce, próbując przygotowanych smakołyków i rozmawiając o przepisach na kolejne warsztaty…na
które już teraz serdecznie zapraszamy.
Informacje o kolejnych warsztatach oraz
przepisy znajdziecie na stronie internetowej
www.goksir.niedrzwicaduza.pl.
GOKSiR
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Karnawałowy weekend taneczny
O tym, że w naszej gminie dorasta i rozwija
się bardzo wielu młodych tancerzy wiemy już
od dawna. Ich pokazy artystyczne towarzyszą
wielu wydarzeniom kulturalnym organizowanym
lokalnie przez placówki kultury i oświaty. Wielu
z nich reprezentuje nasz region na imprezach
sportowo-tanecznych o randze wojewódzkiej
bądź ogólnopolskiej, zajmując czołowe miejsca
medalowe. Za sprawą tak wysokiego potencjału
organizowane są w Niedrzwicy Dużej gale
i turnieje tańca towarzyskiego, wpisujące się
w kalendarz wydarzeń kulturalnych gminy.
W sobotę 26 stycznia w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej miała
miejsce Mała Gala Tańca – impreza taneczna,
w której można było zobaczyć roztańczone
przedszkolaki z Niedrzwicy Dużej. Dzieci
pochwaliły się umiejętnościami tanecznymi
nabytymi podczas comiesięcznych zajęć
tanecznych w GOKSiR pod instruktorskim
okiem Dominiki Dul. Imprezę uświetnił gościnny
pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu pary
tanecznej Julii Szafraniec i Maksymiliana Nowińskiego - pary reprezentującej Studio Tańca
Pasja z Lublina, która swoje pierwsze kroki
taneczne stawiała pod okiem p. Dominiki Dul
i p. Pawła Borówki. Dziś startują na ogólnopolskich turniejach tańca towarzyskiego zdobywając miejsca medalowe.
W niedzielę 27 stycznia odbył się VI Karnawałowy Turniej Tańca Towarzyskiego dla
Par Początkujących o Puchar Wójta Gminy
Niedrzwica Duża. Cytując słowa gospodarza
imprezy: na ten dzień Niedrzwica Duża stała się
wojewódzką stolicą tańca. A stało się tak,
ponieważ ponad dwustu tancerzy z całego
województwa lubelskiego zmagało się w konkurencjach tanecznych tańców standardowych
i łacińskich. W tym roku zaprezentowali się
tancerze z klubów: AXEL Lublin, Studio Tańca
Pasja Lublin, Lider Lublin, Em Studio Opole
Lubelskie, Studio Tańca Promenada, Akademia
Tańca Jarosław Pleskot Świdnik, Centrum
Kultury i Promocji w Kraśniku, Balans Jabłonna
oraz Balans Niedrzwica Duża. Na turnieju
pojawiła się również grupa tancerzy „hobby” to nasi najwytrwalsi seniorzy, którzy trenują
w GOKSiR i reprezentują Studio Tańca „Balans”
na Ogólnopolskich Turniejach Tańca Towarzyskiego zdobywając same miejsca na podium.

Zaprezentowali się w tańcach latynoamerykańskich, zatańczyli cha-chę, rumbę i jive’a.
Turniej tańca to wyjątkowe wydarzenie
sportowo – kulturalne, które w Niedrzwicy Dużej
odbywa się regularnie od 2014 roku. Od sześciu
lat cieszy się ono bardzo dużym powodzeniem
goszcząc ponad dwustu tancerzy w wieku 3-14
lat. Tego typu imprezy są doskonałą okazją do
promowania tańca jako atrakcyjnego kierunku
rozwijania swoich pasji zarówno sportowych jak
i artystycznych. Tym samym dorasta tu pokolenie osób wrażliwych na sztukę, piękno, realizujące się w swojej pasji, jaką jest taniec.
Organizatorzy
kierują
podziękowania
do Wójta Gminy Ryszarda Golca za ufundowanie pucharów dla uczestników Turnieju Tańca
Towarzyskiego, Przedszkola w Niedrzwicy
Dużej za owocną współpracę przy realizacji
cyklu zajęć tanecznych dla przedszkolaków
zakończonych Małą Galą Tańca, parom tanecznym za gościnne pokazy tańca towarzyskiego
oraz Zespołowi AKSUS za muzyczną
obsługę techniczną.
Organizatorzy:

Studio Tańca Balas, Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej oraz Szkoła
Podstawowa im. Bohaterów 7. Kołobrzeskiego
Pułku Piechoty w Niedrzwicy Dużej.

TANIEC TOWARZYSKI:
DZIECI I MŁODZIEŻ poniedziałek i środa:
1515-1545 BALANSOWE SMYKI (3-4 lat)
1545-1630 MAŁY BALANS (5-7 lat)
1630-1730 BALANSIK (8-12 lat)
1730-1830 GRUPA SPORTOWA (9-13 lat)
DOROŚLI środa 1830-2000
TANIEC NOWOCZESNY:
1830-1930 MŁODZIEŻOWA FORMACJA TANECZNA
BALET:
wtorek 1815-1930 (5-12 lat)
Wszystkich Państwa - zarówno małych jak
i całkiem już dorosłych - zainteresowanych
nauką tańca gorąco zacęcamy do skorzystania
z oferty GOKSiR.
Więcej informacji znajduje się na stronie
internetowej www.goksir.niedrzwicaduza.pl
w zakładce ZAJĘCIA.
GOKSiR
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"Życie zwyczajne siostry F."
Zaproszenie na spektakl
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji z radością
informuje, że spektakl „Życie zwyczajne siostry F.”
w wykonaniu
„Teatru Pierwszego Kontaktu”, który
mieliśmy przyjemność oglądać 2 grudnia ubiegłego roku,
ponownie zagości na deskach GOKSiR i będzie
go można obejrzeć w niedzielę 24 marca br. o godz. 1800.
"Życie zwyczajne siostry F." to dynamiczny i ciekawy
spektakl na ośmiu aktorów, który w niekonwencjonalny sposób
pokazuje życie i dzieło św. siostry Faustyny Kowalskiej.
Scenariusz do spektaklu został skomponowany głównie
na podstawie dwóch lektur: "Wspomnienia o Świętej Siostrze
Faustynie Kowalskiej" oraz "Dzienniczka" we współpracy
ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.
Przedstawienie wystawiane był między innymi: w Archidiecezjalnym Seminarium Duchowym w Lublinie, Sanktuarium
Maryjnym na Górze Chełmskiej, Wojewódzkim Ośrodku Kultury
w Lublinie, Domu Kultury LSM w Lublinie i wielu innych
miejscach, gdzie cieszył się bardzo dobrym przyjęciem.
Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy!

Koncert karnawałowy w GOKSiR!
Walentynki, Dzień Kobiet i karnawał, który
trwa w najlepsze! Trzy okazje – jeden koncert!
Tym razem ”Niedrzwiccy artyści” zapraszają
Państwa do wspólnej zabawy w rytm znanych
muzycznych hitów. Będzie naprawdę przebojowo, ale nie zabraknie też utworów z nutką
nostalgii.
Przypomnimy Państwu utwory takich artystów, jak: Alicja Majewska, Prince, Anna Jantar,
Leonard Cohen, Krzysztof Krawczyk, Boney M,
Village People.
Zagra Niedrzwicka Orkiestra Koncertowa
i zespół estradowy. Zaśpiewają nasi niezawodni soliści oraz zespoły („Krajka”, „Prosto
z pola”, chór „Gaudete”).
GOKSiR
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej,
ul. Lubelska 10, 24-220 Niedrzwica Duża, tel. 81 517-51-59, 660-410-578,
e-mail: biuletyn.info@niedrzwicaduza.pl, www.goksir.niedrzwicaduza.pl
Skład i łamanie: GOKSiR
Druk i oprawa: Drukarnia Standruk, ul. Rapackiego 25, 20-150 Lublin,
tel. 81 742-75-10,e-mail: info@standruk.com, www.standruk.com
Nakład: 2000 egzemplarzy
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów oraz do zmiany ich tytułów.

