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Budowa drogi ekspresowej S19
Inwestycje w Gminie Niedrzwica Duża
Wydarzenia kulturalne w sezonie letnim
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Budowa drogi ekspresowej S19
Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów,
odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika:
Część nr 1: odc. realizacyjny Lublin (węzeł Konopnica obecnie Lublin Węglin – bez węzła)
– węzeł Niedrzwica D. obecnie Niedrzwica Duża z węzłem,
długości ok. 12 km.
Odcinek projektowanej drogi ekspresowej S19
zlokalizowany jest w województwie lubelskim,
powiecie lubelskim, na terenie gmin Konopnica
i Niedrzwica Duża. Przebieg projektowanej trasy
został uwzględniony w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.

W ramach zadania zaprojektowana i wybudowana zostanie droga ekspresowa S19 o długości
ok. 12 km wraz z węzłami drogowymi (w. Strzeszkowice i w. Niedrzwica Duża). W miejscowości
Zemborzyce Tereszyńskie zlokalizowano Miejsca
Obsługi Podróżnych po obu stronach drogi.

Schemat przebiegu projektowanego odcinka S19

Droga ekspresowa S19 stanowi element europejskiej międzynarodowej trasy relacji „północpołudnie”. Korytarz transportowy drogi Via Carpathia prowadzi wzdłuż granicy wschodniej UE
i ma połączyć tereny 7 krajów: Litwy, Polski,
Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji.
Odcinek drogowy tego korytarza przez terytorium
Polski będzie przebiegał z Budziska (granica
z Litwą) przez Białystok, Lublin, Rzeszów do przejścia granicznego w Barwinku.
Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu wschodniej części kraju ze względu
na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu
na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji
budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.
Trasa zapewni również lepszy dostęp do polskich
portów.
Pochodną celu podstawowego jest również
usprawnienie wymiany turystycznej oraz kulturowej
pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Fragment wizualizacji.
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Inwestycje realizowane w 2019 r. w Gminie Niedrzwica Duża
Trwały rozwój gospodarczy gminy nie jest możliwy bez konsekwentnie realizowanych inwestycji.
Mając na uwadze ten fakt, Wójt Gminy Niedrzwica
Duża Ryszard Golec w porozumieniu z Radą
Gminy podjął decyzję o realizacji kilkunastu
inwestycji na terenie gminy Niedrzwica Duża.
Obecnie trwają prace inwestycyjne polegające
na przebudowie dróg:
- przebudowie drogi ul. Legionowa w miejscowości
Niedrzwica Kościelna;
- przebudowie drogi ul. Jesionowa wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 19 w miejscowości
Niedrzwica Kościelna;
- przebudowie drogi ul. Stefanów wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 19 w miejscowości
Niedrzwica Kościelna;
- przebudowie drogi wraz z włączeniem do drogi
powiatowej 2290L i gminnej w m. Warszawiaki;
- przebudowie drogi wraz z włączeniem do drogi
powiatowej 2255L i gminnej w miejscowości
Załucze.
Oprócz wyżej wskazanych inwestycji drogowych
Wójt Gminy Ryszard Golec uzyskał informację
od Wojewody Lubelskiego, że zostanie udzielone
dofinansowanie w ramach programu Funduszu
Dróg Samorządowych na przebudowę następujących dróg : ul. Ludwinów, ul. Legionowej, ul. Jesionowej, ul. Stefanów w Niedrzwicy Kościelnej,
a także ulic w Strzeszkowicach Dużych oraz
w Radawczyku Kolonii Pierwszej.
Ponadto trwają prace wykończeniowe przy budowie nowej części budynku szkoły w Niedrzwicy
Dużej. Termin zakończenia realizacji inwestycji
planowany jest na drugą połowę grudnia 2019 r.
W dniu 25 lipca została podpisana umowa
z wykonawcą STRABAG Sp. z o.o. na realizację
inwestycji pn. „Budowa węzła przesiadkowego
Niedrzwica Duża wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu pn. „Mobilny LOF”.
Zakres prac obejmuje:
- przebudowę placu przy budynku dworca
kolejowego,
- przebudowę drogi powiatowej nr 2255L
(ul. Kolejowa),
- przebudowę drogi wewnętrznej ul. Kolejowa
od skrzyżowania z ul. Dworcową w kierunku
ul. Bełżyckiej,
- przebudowę drogi powiatowej nr 2255L (ul. Dworcowa) polegająca na budowie ciągu rowerowego
od ul. Kolejowej do mostu,
- budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Kolejowej,
- budowę infrastruktury podziemnej.

W dniu 23 sierpnia 2019 roku podpisano umowę
z wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowlanym
„Eko – Drogpol” na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie Centrum Miejscowości Niedrzwica
Duża – Etap I”. Zakres prac obejmuje:
- przebudowę ul. Kościelnej;
- zagospodarowanie terenu wokół Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji poprzez
wykonanie placów i miejsc postojowych, elementów małej architektury, nasadzeń roślinności;
- przebudowę infrastruktury podziemnej.
W lipcu i sierpniu 2019 roku przeprowadzono
modernizację boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej w Krężnicy Jarej poprzez położenie nowej
nawierzchni poliuretanowej.
W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie przetargowe na „Rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Niedrzwica Duża”.
Zamówienie obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przykanalikami obejmującymi
ulicę Nową, Dworcową, Kraśnicką, Żabią, Polną
i Lubelską oraz budowę przepompowni ścieków
wraz z zasilaniem przy ul. Żabiej. Podpisanie
umowy z wykonawcą inwestycji planowane
jest na pierwszą połowę września bieżącego roku.
Obecnie trwają prace termomodernizacyjne
na budynkach użyteczności publicznej
w Niedrzwicy Dużej: Biblioteki Publicznej
oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.
W okresie wakacyjnym przeprowadzono remont
stołówki w Szkole Podstawowej im. Bohaterów
7.Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy
Dużej. Warto podkreślić, że Gmina Niedrzwica
Duża bierze udział w Wieloletnim Rządowym
Programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019–2023. W ramach modułu 3 Program „Posiłek
w szkole i w domu”, Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów 7.Kołobrzeskiego Pułku Piechoty
w Niedrzwicy Dużej otrzymane wsparcie finansowe wykorzystała na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki.
Należy także zaznaczyć, iż w innych placówkach szkolnych przeprowadzono prace remontowe
i modernizacyjne, między innymi wymiana okien
w Szkole Podstawowej w Czółnach, malowanie
ścian, cyklinowanie podłóg w salach lekcyjnych
w Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej,
wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej
w Niedrzwicy Kościelnej oraz wymiana centralnego
ogrzewania w Szkole Podstawowej w Strzeszkowicach.
Urząd Gminy Niedrzwica Duża
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Projekt edukacyjny „Nowoczesne szkoły
w gminie Niedrzwica Duża” zakończony
Zajęcia podnoszące kompetencje i rozwijające zainteresowania uczniów, szkolenia
dla nauczycieli oraz lepsze wyposażenie szkół – to pewne korzyści zakończonego 30
czerwca 2019 r. projektu „Nowoczesne szkoły w gminie Niedrzwica Duża,” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Projekt o wartości ponad 2,2 mln zł z dofinansowaniem, które sięgnęło aż 2,1 mln zł realizowany
był przez dwa lata szkolne: 2017/2018 i 2018/2019
w 7 szkołach: Szkole Podstawowej im. Ks. Stanisława Konarskiego w Niedrzwicy Kościelnej,
Szkole Podstawowej im. Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy Dużej; Szkole
Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego
w Strzeszkowicach Dużych; Szkole Podstawowej
im. Orła Białego w Czółnach; Szkole Podstawowej
im. Żołnierzy - Bohaterów Armii Krajowej w Krężnicy Jarej; Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Sobieszczanach oraz Szkole Podstawowej
w Mariance, w partnerstwie z Euro -Forum Marek
Gudków oraz Stowarzyszeniem Mała Szkoła –
Wielkie Szanse.Z projektu skorzystali wszyscy
chętni uczniowie naszej gminy – ponad 800
uczniów, w tym uczniowie z niepełnosprawnościami. Dla wszystkich uczestników przygotowana
została oferta zajęć pozalekcyjnych z języków
obcych (angielskiego i niemieckiego), matematyki,
fizyki, chemii, geografii, biologii, przyrody i ICT.
Uczniowie uzyskali wsparcie w postaci zajęć
wyrównawczych i rozwijających, doradztwa edukacyjno-zawodowego, pomocy psychologicznopedagogicznej, w tym również indywidualnej.

Dodatkowo ponad 90 nauczycieli
uczących
w naszych placówkach zostało przeszkolonych
w zakresie korzystania z nowoczesnych metod,
sprzętu i technologii, w tym dotyczących nauczania
opartego na metodzie eksperymentu, nowoczesnych metod aktywizujących, indywidualizacji pracy
z uczniem ze specjalnymi potrzebami, obsługi
urządzeń ICT, wykorzystanie ICT w nauczaniu
przedmiotowym oraz nauczaniu programowania.
Ważnym elementem całego działania, bez
którego nie byłaby możliwa realizacja zajęć edukacyjnych był zakup wyposażenia do pracowni
komputerowych szkół biorących udział w projekcie.
Nowoczesne wyposażenie zyskały również
pracownie przyrodnicze, co umożliwiło w ciekawszy sposób realizację zaplanowanych zajęć.
Uczniowie mając możliwość działania praktycznego chętnie przychodzili na zajęcia oraz aktywnie
w nich uczestniczyli. Niewątpliwie miało to przełożenie na wyniki, jakie uzyskali uczniowie
na egzaminach po klasie ósmej, egzaminach
gimnazjalnych oraz klasyfikacji rocznej.
Ewa Niezgoda
koordynator projektu
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Informacje
z Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niedrzwicy Dużej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej, informuje że od 1 lipca 2019 można składać
wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń
z funduszu alimentacyjnego i świadczenia „Dobry start” na okres zasiłkowy 2019/2020. Dotyczy
to wniosków składanych drogą elektroniczną za pomocą narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS i Profil Zaufany.
Wnioski w formie papierowej przyjmowane
są od 1 sierpnia w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej, ul. Kraśnicka 51.
Rodzice, którzy nie mieli przyznanego świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko
i złożą wniosek do dnia 30 września 2019 roku
będą mieli przyznane prawo do świadczenia od
1 lipca 2019 roku. Składając wniosek należy
zawnioskować o świadczenie na wszystkie dzieci
do 18 roku roku życia, zarówno na najstarsze
dziecko jak i te na które obecnie pobierane jest
świadczenie w celu jego kontynuacji od miesiąca
października. Informujemy również, że przedłużeniu uległ okres zasiłkowy. Świadczenie wychowawcze z wniosków złożonych po 1 lipca będzie
ustalane do dnia 31 maja 2021 roku. Oznacza to,
że kolejne wnioski składane będą dopiero w kwietniu 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lutego 2021 roku.

Aby zachować kontynuację wypłaty świadczeń
rodzinnych i wychowawczych oraz świadczeń
z funduszu alimentacyjnego wnioski należy złożyć
do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
Wnioski o świadczenie „Dobry start” przyjmowane będą do 30 listopada. Wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia
złożenia wniosku, przy czym dla wniosków złożonych w lipcu i sierpniu wypłata nastąpi nie później
niż do dnia 30 września.
Bliższe informacje w Wydziale Świadczeń
Rodzinnych pod nr tel. (81) 517-50-69.
Druki wniosków i oświadczeń do pobrania
w Punkcie Obsługi Klienta OPS ul. Kraśnicka 51.
OPS Niedrzwica Duża

GMINNA KOMISJA D/S
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W NIEDRZWICY DUŻEJ INFORMUJE
O DYŻURACH PSYCHOLOGA w II PÓŁROCZU 2019 R.
PUNKT PRZY OŚRODKU
POMOCY SPOŁECZNEJ
W NIEDRZWICY DUŻEJ:
ul. Kraśnicka 51
/budynek świetlicy środowiskowej/
będzie czynny:
w piatki w dniach:
13 i 27 września,
11 i 25 października,
15 i 29 listopada,
13 grudnia
w godz. 900 - 1300

w soboty w dniach:
21 września,
5 i 19 października,
9 i 23 listopada,
07 grudnia
w godz. 900 - 1200

Rezerwacja terminu wizyty
osobiście lub telefonicznie
w Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. 81 5175069.
Porady są bezpłatne.
Zapraszamy mieszkańców
gminy Niedrzwica Duża,
szczególnie osoby potrzebujące
pomocy i wsparcia, a także młodzież.
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Budujecie prawdziwy autorytet Straży i dajecie wiarę w strażackie powołanie.
Niech Wasze życie płonie radośnie i bezpiecznie!
E.B.

Strzeszkowice Strażą stoją!
W pochmurne niedzielne przedpołudnie 19 maja
2019 roku na stadionie w Borzechowie zostały
rozegrane zawody sportowo-pożarnicze drużyn
strażackich gmin Niedrzwica Duża i Borzechów.
Faworytem i zwycięzcą zawodów gminnych
po raz piaty została męska Złota Drużyna OSP
Strzeszkowice w składzie:
- dh Jakub Paluch - dowódca
- dh Patryk Chodkiewicz
- dh Grzegorz Drążyk
- dh Patryk Olesiejuk
- dh Konrad Piotrowski
- dh Łukasz Skurski
- dh Rafał Wojtaszko
- dh Paweł Pietrzak - mechanik

Trenerami zawodników byli: dh naczelnik
Marian Bednarczyk, powszechnie tytułowany u nas
„Komendantem” i dh wicenaczelnik Paweł Pietrzak.
Trenerów i zawodników wspierał dh prezes Sławomir Wójtowicz, który czuwał nad całością przygotowań i przebiegiem zawodów.
Dh Marian to strażak-weteran, który ofiarował
straży czterdzieści siedem lat życia (od 1972 roku).
Posiada bogate doświadczenie strażackie.
Jest wymagający i odpowiedzialny za strażacką
młodzież, z którą dzieli się fachową wiedzą.
Złota Drużyna OSP to kwiat naszej młodzieży
strażackiej, to duma Zarządu, jednostki OSP
i Strzeszkowic. Są to ambitni, odpowiedzialni,
zdyscyplinowani i bez nałogów młodzi Druhowie.
Wysportowani, wytrzymali fizycznie i wytrwali
psychicznie. Z zapałem uczą się trudnego strażackiego rzemiosła. Tworzą zgrany zespół. Mają szerokie marzenia, plany i szansę zostania

zawodowymi strażakami.
Drodzy Druhowie naszej Złotej Drużyny OSP!
Gratuluję Wam sukcesów, dziękuję, podziwiam
i jestem z Was dumna. Jesteście fenomenalni!
Dajecie nadzieję, że Strzeszkowice zawsze
będą stać Strażą!
Udowodniliście, że solidna praca i zaangażowanie dają szansę na sukces w życiu.
Dziewiątego czerwca br. w ponad trzydziestostopniowym upale na stadionie w Bełżycach
zostały rozegrane powiatowe zawody sportowopożarnicze. Startowało osiemnaście drużyn
męskich. Konkurencja była wyjątkowo silna. Nasza
Złota Drużyna OSP uplasowała się na szóstym
miejscu.
Poziom wszystkich zawodników był wręcz
imponujący i godny najwyższego podziwu.
Serce rośnie patrząc na taką piękną strażacką
młodzież w powiecie lubelskim.
Straż to naprawdę Wielka Rzecz!
Z gratulacjami i podziwem dla Wszystkich
Zawodników bełżyckich zawodów strażackich
w 2019 roku.
Elżbieta Baran
kronikarz jednostki
OSP Strzeszkowice
W zawodach wystartowały 4 drużyny kobiece
i 8 męskich z gminy Niedrzwica Duża, natomiast
z gminy Borzechów 11 drużyn męskich.
Po zsumowaniu wyników sztafety i ćwiczeń
bojowych w klasyfikacji generalnej poszczególne
drużyny zajęły następujące miejsca:
Drużyna męska:
I miejsce – OSP Strzeszkowice Duże
II miejsce – OSP Radawczyk
III miejsce – OSP Krężnica Jara
IV miejsce – OSP Niedrzwica Duża
V miejsce – OSP Czółna
VI miejsce – OSP Sobieszczany
VII miejsce – OSP Niedrzwica Kościelna
VIII miejsce – OSP Marianka
Drużyna żeńska:
I miejsce – OSP Krężnica Jara
II miejsce – OSP Radawczyk
III miejsce – OSP Czółna
IV miejsce – OSP Niedrzwica Kościelna
Redakcja wszystkim serdecznie gratuluje!
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„Szczęśliwy, kto obcując z pszczołami,
nauczył się od nich nie tylko żądlić…”

Uroczysty Zjazd Stowarzyszenia
Pszczelarzy Lubelskich w Strzeszkowicach
W upalną niedzielę 16 czerwca 2019 roku
do Strzeszkowic przybyło około 90 pszczelarzy
z powiatu lubelskiego na Zjazd Stowarzyszenia
Pszczelarzy Lubelskich.
Uroczystość rozpoczęto wejściem Pocztu
Sztandarowego do Kościoła pw. Miłosierdzia
Bożego. Mszę Św. Dziękczynną w intencji pszczelarzy, ich rodzin i pomyślności produkcji pszczelarskiej odprawił Ks. Proboszcz Kazimierz Smyl,
któremu asystował pan Prezes Zbigniew Jankiewicz. W podziw wprawił zebranych piękny
i donośny śpiew pana Prezesa, który wykonał
pieśni religijne i o tematyce pszczelarskiej.
Ks. Proboszcz w swojej homilii przedstawił
patrona pszczelarzy Św. Ambrożego-Biskupa,
urodzonego w 1387 roku w Mediolanie. Podkreślał
też znaczenie pszczół w przyrodzie i mozolny trud
pszczelarzy.

mir Trzybiński z Wielkopolski, wcześniej związany
z Technikum Pszczelarstwa w Pszczelej Woli,
który podzielił się doświadczeniami i wynikami prac
z matkami pszczelimi (posiada 600 rodzin pszczelich).
Profesor Mikołaj Gribiok ze Lwowa, zaprzyjaźniony z lubelskimi pszczelarzami, mówił o osiągnięciach naukowych z nowym gatunkiem pszczół,
wyhodowanym w rodzinnej pasiece (właściciel 500
rodzin pszczelich).
Spotkanie pszczelarzy przebiegło w miłej,
koleżeńskiej i gościnnej atmosferze, którą zapewniali Gospodarz Piotr z Rodziną i Pan Prezes
Jankiewicz.
O kulinarną oprawę Zjazdu wybornie zadbały
Pani Marzenka z synową Renatką. W przygotowaniu, organizacji i przebiegu spotkania Pana Piotra
dzielnie wspierali synowie-pszczelarze: Łukasz
i Krzysztof.

Podczas Ofiarowania delegacje złożyły na Ołtarzu dary w postaci świecy z prawdziwego wosku,
miodu i miododajnych kwiatów.
Po Mszy Św. Pszczelarze udali się do gospodarstwa pasiecznego Państwa Piotra i Marzeny
Pachutów, gdzie odbyło się ponad pięciogodzinne
spotkanie.
Pan Piotr Pachuta jako długoletni i doświadczony pszczelarz zaprosił Gości do swojej pasieki
i opowiedział o stosowanych przez siebie metodach pracy i o całorocznej opiece nad pszczołami.
Wizyta w pasiece spotkała się z dużym zainteresowaniem i aprobatą uczestników.
W ogrodzie pod wielkim namiotem odbyło się
dalsze zjazdowe spotkanie. Uczestnicy wysłuchali
interesujących wykładów naukowców o opiece nad
pasiekami i wychowaniu pszczelich matek.
Jednym z nich był mistrz pszczelarstwa Sławo-

Gościem honorowym Zjazdu pszczelarzy był
nasz Ksiądz Proboszcz Kazimierz Smyl, który
swoją obecnością i dobrymi, życzliwymi słowami
wywołał radość i satysfakcję Gości i Gospodarzy.
Jako pasiecznicy i uczestnicy pierwszego
w gminie Zjazdu Stowarzyszenie Pszczelarzy
Lubelskich serdecznie dziękujemy naszemu Koledze Piotrowi i Jego Rodzinie za wzorowe przygotowanie spotkania i życzliwą gościnność.
Wszystkim Uczestnikom Zjazdu dziękujemy za
wspólne chwile. Życzymy dobrego zdrowia, szczęścia i satysfakcji tak w życiu osobistym i rodzinnym,
jak również w pracy i służbie dla innych.
Elżbieta i Jan Baranowie
z życzliwością i wdzięczną pamięcią
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Ostatnie pożegnanie
W dniu 19 lipca 2019 r.
w Kościele Parafialnym
pw. św. Bartłomieja Apostoła w Niedrzwicy Kościelnej z głębokim żalem
pożegnaliśmy wieloletniego pracownika naszej
szkoły – Ś.P. Pana
Krzysztofa Woźniaka.
Pan Krzysztof Woźniak urodził się 31 lipca
1963 r. w Bartoszycach.
Większość życia był
związany ze Szkołą Podstawową w Niedrzwicy
Kościelnej, początkowo jako jej uczeń, a od
1 grudnia 1989 r. jako pracownik na stanowisku
konserwatora. Szkoła była Jego drugim domem.
Przez te prawie 30 lat był bardzo oddany
swojej pracy. Zawsze sumiennie wywiązywał się
z powierzonych obowiązków. Chętnie podejmował nowe wyzwania. Z uśmiechem służył
pomocą uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Jako kolega w pracy był bardzo uczynny, nigdy
nie odmawiał pomocy. On jeden znał działanie
każdego urządzenia w szkole. Wiedział w jaki
sposób można zaradzić nagłej usterce czy awarii. Reagował na każdy telefon o różnych porach
dnia i nocy, jeśli był potrzebny przyjeżdżał
do szkoły.
W pracy bardzo często szczycił się swoją
rodziną. Był dumny z żony, synów i wnuczki,
którą tak bardzo uwielbiał. Zawsze otaczał
ich wszystkich troskliwą opieką.
Zbyt szybko Pan powołał Go do siebie.
W naszej pamięci pozostanie jako dobry
i uczynny człowiek, pełen radości i poczucia
humoru. Wszystkim nam będzie Go bardzo
brakowało.
Agnieszka Wasążnik
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
w Niedrzwicy Kościelnej
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„Zaśpiewamy, zatańczymy na ludowo”
Fundacja Kapela i zespół „Swojacy”, która
działa od stycznia tego roku aktualnie realizuje
projekt „Zaśpiewamy, zatańczymy na ludowo”.
Projekt jest współfinansowany przez gminę
Niedrzwica Duża. Odbyły się już warsztaty pieśni
i tańca ludowego oraz gry na instrumentach. Przed
nami Przegląd Pieśni Ludowych, który odbędzie się
w niedzielę 15 września o godz. 15:00 w remizie
OSP w Niedrzwicy Kościelnej. Na imprezę serdecznie zapraszamy wszystkie zespoły śpiewacze
funkcjonujące w naszej gminie. Zapraszamy
również mieszkańców, aby mogli ocenić jakie
są efekty pracy warsztatowej. Jednym z celów
Fundacji jest wspieranie działalności Zespołu

śpiewaczego ”Swojacy” oraz Kapeli. Dzięki projektowi członkowie zespołu oraz osoby uczestniczące
w warsztatach nabyli nowe umiejętności, a także
(mamy nadzieję) miło i aktywnie spędzili czas śpiewając i tańcząc. Duże wsparcie w naszych działaniach okazała nam OSP w Niedrzwicy Kościelnej
udzielając sali na warsztaty, a także pracownicy
GOKSiR w sprawach organizacyjnych dotyczących
projektu, opracowaniu plakatów informacyjnych,
zaproszeń. Serdecznie dziękujemy szystkim,
którzy aktywnie włączają się w przebieg projektu
„Zaśpiewamy, zatańczymy na ludowo”,.
Fundacja Kapela i zespół „Swojacy”

Projekt "Zabawa na klepisku"
W miesiącach czerwiec-sierpień Stowarzyszenie Miłośników Tradycji "Klepisko" organizowało
projekt "Zabawa na klepisku". W ramach tego
projektu odbyły się 2 koncerty muzyki tradycyjnej
połączone z zabawami i animacjami dla dzieci
w niewielkich miejscowościach powiatu - Leścach
i Wojsławicach. Słuchacze koncertów mogli poznać
ludowe instrumenty, muzykę ludową Lubelszczyzny i mniejszości etnicznych ją zamieszkujących, potańczyć, pośpiewać. Do tańca przygrywała
"Kapela Drewutnia". Projekt odbywał się przy
wsparciu Województwa Lubelskiego.
Stowarzyszenie Miłośników Tradycji "Klepisko"

Kurs komputerowy dla osób niewidomych i niedowidzących
Stowarzyszenie Miłośników Tradycji "Klepisko"
z Krężnicy Jarej organizowało w sierpniu na terenie
naszej gminy KURS KOMPUTEROWY DLA OSÓB
NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH w ramach
projektu FIO "Lubelskie lokalnie". W ramach
szkolenia chętne osoby niepełnosprawne z terenu
powiatu lubelskiego mogły nauczyć się podstaw
obsługi komputera, pisania, drukowania, obsługi
programów mailowych, umiejętności skanowania
tekstów w czarnodruku, by stały się dostępne dla
komputerowych programów czytających.
Szkolenie realizowano w ramach projektu
FFLZB i FLOP "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje
FIO 3" dofinansowanego ze środków Narodowego
Instytutu Wolności w ramach Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich.
Stowarzyszenie Miłośników Tradycji "Klepisko"
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Lokalni Herosi Przedsiębioczości
Z radością informujemy, że dzięki projektowi
złożonemu przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji, „JAŚ TWÓJ SKLEP” i panią Jolantę
Bednarz z Niedrzwicy Dużej przy wsparciu Urzędu
Gminy Niedrzwica Duża plac zabaw przy Przed-

szkolu w Niedrzwicy Dużej został doposażony
w nowe urządzenia. Inwestycję sfinansowano
ze środków Grupy Eurocash w ramach konkursu
Lokalni Herosi. 100 inicjatyw na 100-lecie odzyskania Niepodległości.

Zakupione urządzenia:

PODZIĘKOWANIE
Dyrekcja, rodzice, nauczyciele, a przede
wszystkim dzieci z Przedszkola w Niedrzwicy
Dużej, dziękują pracownikom GOKSiR, a także
Pani Jolancie Bednarz kierownikowi sklepu
„Jasiek” w Niedrzwicy Dużej za inicjatywę i złożenie
wniosku do konkursu lokalni ,,Herosi”100-inicjatyw
na 100-lecie niepodległości, którego organizatorem
była sieć handlowa Eurocashu.
Otrzymali grant w wys.10,000zł na doposażenie
placu zabaw przy Przedszkolu w Niedrzwicy Dużej.

W czerwcu przedszkole wzbogaciło się o kilka
nowych ekologicznych urządzeń do zabawy.
Dzięki temu wyposażenie placu zabaw przedszkola staje się coraz bardziej atrakcyjne dla dzieci.
Dziękujemy również wszystkim tym, którzy głosowali na sklep „JAŚ TWÓJ SKLEP” („Groszek”).
Przedszkole w Niedrzwicy Dużej
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„Z każdym dobrym człowiekiem
na świecie wschodzi słońce”

Podziękowanie dla pani Marii Szymuś
wieloletniego pracownika Przedszkola w Niedrzwicy Dużej

W dniu rozpoczynających się wakacji 2019
roku, wszyscy pracownicy przedszkola oraz
rodzice przedszkolaków, dziękowali pani Marii
Szymuś za ponad trzydziestoletnią pracę w przedszkolu, w roli pomocy nauczycielki przedszkola.
Pani Maria postanowiła odejść na zasłużoną
emeryturę.
Wielu z nas nie wyobraża sobie braku obecności pani Marii w przedszkolu. Wszyscy, którzy
ją poznali, wiedzą, że z wielkim oddaniem i zaangażowaniem wypełniała swoje obowiązki. Rodzice
przedszkolaków ufali w jej niezwykłe umiejętności
kontaktu z dziećmi i ze spokojem pozostawiali
swoje dzieci, będąc przekonanymi, że będzie
dla nich wsparciem w szczególnych potrzebach.
Dla małych dzieci pani Marysia była kimś zupełnie
wyjątkowym, była lekiem na wszelkie kłopoty
i troski dziecięce. Na potrzebę chwili była w stanie
wymyślać historie absorbujące ich uwagę na tyle,
aby zapomniały o swoich dziecięcych kłopotach.
Była dla nich bajarką, dobrą wróżką zapowiadającą
szczęśliwe zakończenie każdej sytuacji, balsamem
i plastrem miodu dla zalęknionych dziecięcych
serduszek. Wiele dzieci znajdowało schronienie
na jej kolanach, przychodziło z ufnością po pomoc
w wytarciu noska, czy umyciu rączek. Każdy

maluszek czekał na chwilę huśtania przez panią
Marysię na huśtawce.
Dla nas dorosłych pani Maria jest przykładem
ponadczasowych wartości: szacunku do drugiego
człowieka, religijności, niesienia bezinteresownej
pomocy, wyrozumiałości i zwykłej ludzkiej dobroci.
Jej pokorna postawa wobec życia może być
nauką dla niejednego z nas. Od pani Marii czerpaliśmy wiele - również z jej umiejętności kulinarnych,
gościnności, poszanowania tradycji, poczucia
humoru i dystansu do samej siebie. Co my daliśmy
przez ten czas pani Marii od siebie? Myślę, że chęć
i radość przebywania z Nią, korzystanie z Jej rad,
aprobatę i szacunek oraz wiarę w bezinteresowność działania ludzkiego.
Jeszcze raz dziękujemy pani Marysi za wspólnie przeżyte chwile w przedszkolu, życząc Jej na
czas odpoczynku wiele, wiele zdrowia, niegasnącej pogody ducha, realizacji marzeń i Opieki Bożej.
Niech dobro, którym byliśmy obdarowywani,
powróci do Niej wielokrotnie.
W imieniu wszystkich
Pracowników Przedszkola
Urszula Michalewska
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II semestr w Przedszkolu w Niedrzwicy Kościelnej
w telegraficznym skrócie
Minął kolejny semestr wspólnej nauki i zabawy
w Przedszkolu w Niedrzwicy Kościelnej. Był on
pełen atrakcji w postaci wycieczek, uroczystości
oraz ciekawych zajęć.
II semestr rozpoczęliśmy świętowaniem Dnia
Kobiet i Dnia Mężczyzny. W każdej grupie chłopcy
i dziewczynki złożyli sobie nawzajem życzenia
i obdarowali się skromnymi upominkami. Tego dnia
na twarzy każdego dziecka zagościł uśmiech, który
towarzyszył mu przez cały dzień.
Następnie pożegnaliśmy zimę i przywitaliśmy
wiosnę. Dzieci z naszego przedszkola przygotowały wspólnie Marzannę oraz zielony gaik, które
towarzyszyły im podczas pierwszego wiosennego
spaceru w okolicach naszego przedszkola.
Realizowaliśmy projekt wewnątrzprzedszkolny
„Komputer- mój przyjaciel”, w ramach którego
dzieci poznały zasady bezpiecznego korzystania
z komputerów, budowę komputera oraz różne
programy komputerowe, spotkały się z informatykiem i wzięły udział w wycieczce do Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Kościelnej oraz Biblioteki
Gminnej, gdzie miały okazję pracować na komputerach.
W naszym przedszkolu odbyła się także II Olimpiada Matematyczno- Przyrodnicza Przedszkolaka
dla dzieci 6- letnich uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszkolnych z terenu naszej
gminy. Uczestnicy mieli okazję wykazać się wiedzą
z zakresu matematyki i przyrody. Gratulujemy
drużynie z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Strzeszkowicach, która zajęła
I miejsce. Odbyły się także kolejne edycje plastycz-

nych konkursów: gminnego „Mój ulubiony bajkowy
bohater” i ogólnopolskiego „Na majowej łące”.
Kolejnym ważnym wydarzeniem były warsztaty
wielkanocne, w których uczestniczyli rodzice.
Była to wspaniała okazja do poznania różnych
technik wykonywania pisanek, stroików oraz innych
ozdób wielkanocnych.
W tym semestrze dzieci uczestniczyły również
w Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Zielona Nutka”,
gdzie zaprezentowały swoje zdolności wokalne
śpiewając piosenki z repertuaru przedszkolnego,
a także w dwóch wycieczkach do Portu Lotniczego
w Świdniku oraz gospodarstwa agroturystycznego
Sadyba- Rozalin.
Każda grupa gościła też swoich rodziców
na zajęciach otwartych, podczas których dzieci
mogły wykazać się wieloma wiadomościami i umiejętnościami.
Rok przedszkolny zakończyliśmy przedszkolnym Piknikiem rodzinnym. Był to dzień pełen atrakcji. Rozpoczął się przedstawieniem pt. „Królewna
Śnieżka i siedmiu krasnoludków” w wykonaniu
rodziców dzieci z naszego przedszkola. Było
to wielkim zaskoczeniem dla dzieci - zobaczyć
swojego rodzica w roli aktora. Następnie wszyscy
udaliśmy się na plac zabaw, gdzie wystąpiły dzieci
dla rodziców oraz gdzie czekały kolejne atrakcje
w postaci loterii fantowej, zabawy z animatorkami,
wizyty spadochroniarzy, a także zabawy na dmuchańcach i poczęstunku „pod chmurką”.
Monika Chrzanowska
Przedszkole w Niedrzwicy Kościelnej
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Przedszkole w Niedrzwicy Dużej
Miesiąc lipiec w naszym przedszkolu rozpoczął
się radośnie i miał charakter integracyjny z przedszkolakami z sąsiedniego przedszkola w Niedrzwicy Kościelnej. Dzieci szybko nawiązały
ze sobą pozytywne relacje przystępując do wspólnych zabaw i zajęć. Przedszkolaki najczęściej
wybierały zajęcia wykorzystujące różnorodność
przyborów i materiałów. Dzieci pracowały techniką
kolażu wykonując letnią łąkę, czy też morskie
głębiny, inspirując się słuchanymi bajkami - m.in.
„O rybaku i złotej rybce”. Z upodobaniem wykonywały różnorodne zwierzęta posługując się technikami origami – płaskiego oraz przestrzennego.
W ciągłym użyciu była także plastelina, modelina, kreda, papier i nożyczki. Dzieci rozmawiały
poza tym o swoich marzeniach związanych
z podróżami po świecie. Nie zabrakło tematów
związanych z bezpieczną zabawą oraz bezpieczeństwem podróży i zachowań w różnych miejscach odwiedzanych podczas wakacji. Największą
atrakcję stanowił jednak plac zabaw, na którym
dzieci spędzały mnóstwo czasu oraz pieczenie
ciasteczek, którymi można było częstować się
do syta.

Niezwykłym przeżyciem był również „Dzień
Czerwonego Kapturka”, jak również i „Dzień Policjanta”. Przedszkolaki mogły założyć coś czerwonego ze swojej garderoby, słuchały bajki
o „Czerwonym Kapturku’, a na zakończenie była
wyśmienita zabawa przy muzyce dziecięcej.
W „Dniu Policjanta” zorganizowano minizawody
sportowe na świeżym powietrzu. Miały one na celu
zapoznanie dzieci ze zdrową, sportową rywalizacją
oraz utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas
wspólnych grupowych zabaw. Dzieci z zacięciem
i nieukrywanym zadowoleniem wykonywały
kolejne zadania, a było ich trochę: bieg między
pachołkami, przenoszenie jajka na łyżce, skoki
w workach, przejście w tunelu i jeszcze wiele
innych. Trzy drużyny zajęły ex aequo pierwsze
miejsce. Potem każdy z uczestników otrzymał
pamiątkowy dyplom.
Wakacje szybko minęły, tak więc korzystajmy
jeszcze z ładnej pogody i bezpiecznie wracajmy
do przedszkola we wrześniu.
U.Michalewska, M.Sapińska
Przedszkole w Niedrzwicy Dużej
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Mistrzyni świata z gminy Niedrzwica Duża
Mieszkanka naszej gminy, Agnieszka Pawlak, w czerwcu tego roku jako pierwsza
w historii obroniła tytuł Mistrzyni Świata w strzelectwie terenowym HFT w kategorii Ladies!

Oto jak sama pisze o strzelectwie:Strzelectwo
terenowe? Ale o co chodzi? Hunting Field Target
(HTF) jest to dyscyplina strzelecka wywodząca
się z Wysp Brytyjskich, ma swoje początki w latach
80 ubiegłego wieku. W Polsce to coraz popularniejszy sport, który uprawiać może praktycznie każdy,
trenując na własnym podwórku.
Co jeszcze należy wiedzieć? W zróżnicowanym
terenie, na dystansie od 7 do 42 metrów rozstawione są stalowe tarcze figurkowe o dowolnym
kształcie. Istotne, że każda z nich ma mechanizm
zapadkowy, który po trafieniu w wyznaczone
miejsce (hitzone - HZ) powoduje złożenie (przewrócenie) się celu. Hitzone są różnej średnicy, ich wielkość uzależniona jest od dystansu (np. HZ
o średnicy 15mm może być ustawiona na dystansie od 12 do 28m, ale HZ 35mm od 7 do 42 m).
Zawodnik oddaje strzał z bezpozwoleniowego
karabinka na sprężone powietrze (tzw. wiatrówki)
o energii nie przekraczającej 16,3J. Może oddać
tylko jeden strzał do celu. Za trafienie celu skutkujące jego przewróceniem zawodnik otrzymuje
2 punkty, za trafienie w sylwetkę, ale bez przewrócenia – 1 punkt, całkowite chybienie celu to
0 punktów.
Do strzelca należy oszacowanie dystansu,
przyjęcie odpowiedniej poprawki w lunecie
na odległość (pocisk, zgodnie z prawami fizyki,
wraz ze zwiększającym się dystansem opada,
należy określić o ile) oraz poprawki na wiatr
(podmuch wiatru „przesunie” lekki przecież śrut
na danym dystansie). Mój sukces! Strzelectwem
i militariami pasjonuję się od ponad 10 lat. Początkowo była to drużyna paramilitarna i strzelectwo air
soft gun, następnie strzelectwo pneumatyczne
rekreacyjne, które z czasem przerodziło się

w zacięcie sportowe i zaowocowało patentem
strzeleckim oraz licencją PZSS. Aktualnie swoją
pasję realizuję strzelając zarówno z broni kulowej,
jak i bezpozwoleniowych karabinów pneumatycznych, a moją wiodącą dyscypliną sportową jest
HFT. Zachwycił i skłonił do tej dyscypliny fakt, jak
wiele umiejętności trzeba połączyć, by osiągnąć
dobre i liczące się na arenie krajowej i międzynarodowej rezultaty. Nie bez znaczenia jest także
przyjacielska atmosfera spotkań, sympatia i pozytywne nastawienie innych strzelców. Oczywiście
zdobycie tytułu Mistrzyni Świata wymaga nieco
więcej niż tylko rekreacyjnego podejścia do trafiania w cel. Sukces kosztował mnie setki godzin spędzonych z karabinem w ręku i mnóstwo czasu
poświęconego na analizę chybionych strzałów.
To wszystko jako matka dwóch synów, znajdująca
złoty środek między rodziną, pracą, a ukochanym
hobby.
Czy aby strzelać HFT trzeba należeć do klubu
lub spełniać określone kryteria? Nie – do zawodów
przystąpić może każdy. Nie są wymagane
specjalne pozwolenia, nie ma konieczności odbywania stażów. Zrzeszamy się w krajowej organizacji PFTA oraz w regionalnej grupie lubelskiej LFS,
gdzie każdy chętnie pomoże "nowicjuszom"
w doborze sprzętu, szlifowaniu umiejętności strzeleckich oraz zorganizowaniu bezpiecznego miejsca
do treningu. Więcej informacji na stronach:
http://www.lubelskieforumstrzeleckie.pl
http://www.strzelectwoterenowe.pl/
Do zobaczenia na torach strzeleckich!
Agnieszka Pawlak
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Orion wicemistrzem okręgówki
Tytuł wicemistrza lubelskiej klasy okręgowej
osiągnęli w sezonie 2018/19 piłkarze seniorskiej
drużyny Orionu. Na finiszu rozgrywek białoniebiescy przegrali „korespondencyjny” pojedynek
z drużyną Granitu Bychawa, tracąc szanse
na awans w zremisowanym meczu 28 kolejki
z Mazowszem Stężyca. Mimo wszystko zdobycie
56 punktów i drugie miejsce w lidze jest największym sukcesem Orionu w kilku minionych sezonach. Ostatnim akordem kampanii 2018/19 było
uroczyste podsumowanie sezonu z udziałem piłkarzy, klubowych władz oraz sympatyków i przyjaciół
klubu. Z rąk trenera Jacka Paździora najlepsi
piłkarze otrzymali indywidualne wyróżnienia i pamiątkowe statuetki. Wśród nagrodzonych znaleźli
się Tobiasz Talarek, Rafał Jaśkowiak, Jakub
Kosiarczyk, Piotr Baran i Dawid Piorun. Ten ostatni
zawodnik był najlepszym strzelcem zespołu zdobywając 11 goli, ale w przyszłym sezonie nie zobaczymy go już w koszulce Orionu, gdyż przeniósł
się do beniaminka IV ligi, czyli do bychawskiego
Granitu.
Tymczasem już 10 dni później, a konkretnie
15 lipca rozpoczęły się przygotowania niedrzwickiego teamu przed sezonem 2019/2020. Pierwszy
trening poprowadził Radosław Muszyński i on to
właśnie jest nowym, a w zasadzie „starym-nowym”
trenerem w Orionie, gdyż pracował tu wcześniej
w sezonie 2017/18. Na zajęciach pojawiło się ok.
dwudziestu graczy, w tym zawodnicy testowani,
którzy zgłosili swój akces do niedrzwickiej drużyny.

W momencie oddawania tekstu do druku
Orionowcy mają już za sobą jeden przegrany sparing (2:6 z Piotrcovią) oraz awans do drugiej rundy
okręgowego Pucharu Polski po zwycięstwie 3:0
nad Unią Wilkołaz. Liga wystartowała w świąteczny
czwartek 15 sierpnia, kiedy to Orion uda się
na wyjazdowy mecz z rezerwami świdnickiej Avii. VIII kolejka 22 września (niedziela),
godz. 16.00: Orion - LKS Stróża;
- X kolejka 6 października (niedziela),
godz. 15.00: Orion - Janowianka;
- XII kolejka 19 października (sobota),
godz. 14.00: Orion - GKS Niemce;
- XIV kolejka 3 listopada (niedziela),
godz. 14.00: Orion - Garbarnia Kurów.
Orion

Sukces na Mistrzostwach Polski!
Lubnar, zwycięzca lubelskiej Extraligi mistrzem
Polski w futbolu sześcioosobowym!
Ekipa pod kierownictwem Adama Tuziemskiego,
oparta głównie na zawodnikach z naszej gminy
w 2018 roku po raz drugi z rzędu zdobyła tytuł mistrzowski w lubelskiej edycji Extraliga.pl. - w finałowym turnieju rozegranym w Bydgoszczy nie miała
sobie równych.
W grupie Lubnar pokonał 2:1 Spx Flow
Bydgoszcz i 3:1 Skoda BS Auto Grudziądz oraz
przegrał 2:1 z zespołem z Ełku. W półfinale lublinianie w rzutach karnych uporali się z Tęczą Rzeszów, przechylając szalę zwycięstwa dopiero
w karnych – 2:1 (w regulaminowym czasie był
remis 5:5). Podobnie było w finale (1:1), w serii
jedenastek skuteczniejsi okazali się zawodnicy
z Lublina wygrywając (3:2) i pieczętując swój
świetny występ tytułem Mistrza Polski oraz główną
nagrodą w postaci 15 tysięcy złotych!

Serdecznie dziękujemy firmom: Lubnar,
F.H. ANKIER Piotr Polaczek, Alfa-bet oraz OSP
Sobieszczany za nieocenioną pomoc.
Zespół z Lublina w turnieju występował w składzie: Mikołaj Kostrzewa (bramkarz), Kamil Szymuś,
Paweł Bielak, Paweł Polaczek, Michał Bloch,
Krzysztof Żarnowski, Rafał Szewczyk, Adam
Tuziemski, Piotr Baranowski i Marcin Gorczyca.
Adam Tuziemski - Lubnar
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Książka na jesień
Kryminał? Powieść sensacyjna? A może coś
ambitnego?
Dla naszych czytelników przygotowaliśmy
przegląd najciekawszych propozycji lektur. Jesienią
najlepiej sprawdza się literatura gatunkowa. Kryminał, thriller oraz melodramaty i romanse. Dobra
książka to taka, z którą chce się spędzić każdą
wolną chwilę.
Trylogia autorska Katarzyny Michalak: „Pisarka”,
„Zagubiona” oraz „Marzycielka”, to opowieść
o dwojgu ludziach - Weronice i Wiktorze, którzy
mają tylko siebie. Pragną jedynie bezpieczeństwa
i prawa do miłości. Czy mogą zwyciężyć w nierównej walce z losem?
„Nowe niebo” – najnowsza powieść Hanny
Cygler. Takiej książki w polskiej prozie jeszcze nie
było! Stany Zjednoczone, przełom XIX I XX wieku,
ludzie śniący amerykański sen i emigranci
z Kaszub. Matylda Halman stawia wszystko
na jedną kartę i wraz z osieroconymi przez brata
dziećmi emigruje za ocean. Czy amerykański sen
się spełni?
„Miłe Natalii początki” – Olgi Rudnickiej. Skąd
się wzięły Natalie? Ich ojcem był Jarosław Sucharski – kłamca, bigamista, przestępca czy tajny
współpracownik? Książka jest prequelem serii o

siostrach Sucharskich, opowiadającym o życiu ich
ojca. Zgrabna, spójna akcja oraz wątki humorystyczne sprawiają, że czyta się lekko i przyjemnie.
Dla miłośników kryminału polecam książkę
Camili Lackberg „Czarownica”. Jak zwykle
szwedzka autorka nie zawiodła. Ciekawa i wciągająca historia. Jedna z najlepszych książek kryminalnych. Książki Lackberg same się czytają. Chce
się ich więcej i więcej.
Wielbicielom sag rodzinnych Joanna Jax przygotowała nowy cykl ,,Zanim nadejdzie jutro”. Akcja
rozgrywa się na Kresach Wschodnich w latach
1937-1940. Bohaterami są ludzie z różnych środowisk, bogaci i biedni, rodowici mieszkańcy Wileńszczyzny. Kobiety, mężczyźni i dzieci. Młodzi i starzy.
Łączy ich jedno- są Polakami i patriotami. Przyjaźń,
miłość, nienawiść. Emocje czytelnika sięgają zenitu.
Czytanie działa jak środek relaksacyjny.
Naukowcy dowodzą, że lektura redukuje stres
nawet o 69 procent. Pozwala uciec od codzienności, wciąga w świat wizji i wyobraźni autora.
Czytajmy! Miłej lektury
Maria Czaplińska
Filia biblioteczna w Niedrzwicy Kościelnej

Przystankowy mural w BorkoCity

Zainspirowani twórczością street art ożywiliśmy
pomysł, który zrodził się w Borkowiźnie.
Przy współpracy mieszkańców powstaje pierwszy
w Niedrzwicy mural na ścianach naszych przystanków. Oddolna inicjatywa jest zogniskowana
na poszukiwaniach naszej tożsamości oraz
podkreśleniu roli jaką pełni społeczność w małych
miejscowościach.

W przestrzeni rozmów pojawił się motyw
„człowiek”, na który zwróciła mi uwagę Renata
Gawryluk-Juszka z GOKSiR – dobry duch przedsięwzięcia – wspierający nas umiejętnościami
informacyjno-komunikacyjnymi. Człowiek jest
ważnym ogniwem, bez którego nawet przy znacznych środkach finansowych takie akcje nie mają
szans powodzenia.
Nasz lokalny artysta – Krzysztof Karczmarczyk
– stanął przed zadaniem zobrazowania pewnych
wydarzeń z życia mieszkańców Borkowizny
na przestrzeni lat. Warto zwrócić uwagę na pojawiający się wątek filmu, który jest już obecny
na przystankach stanowiący klamrę osi czasu.
Film jest jeszcze niepełny, klatki regularnie wypełniane, a kultura nie śpi! Zapraszamy do refleksji.
Paweł Pawłowski
Sołtys wsi Borkowizna
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Edukacyjna wystawa
„Fascynujący świat pająków i skorpionów” w GOKSiR
Zapraszamy do GOKSiR na niezwykłą, edukacyjną wystawę żywych pająków i skorpionów!
Pośród ponad 50 okazów na wystawie będzie
można zobaczyć m.in.: najbardziej jadowitego
pająka świata, „czarną wdowę” (Latrodectus
mactans), największego „goliata olbrzymiego”
(Theraphosa blondi) oraz „skorpiona cesarskiego”
(Pandinus imperator). Budowa terrariów gwarantuje pająkom oraz skorpionom warunki zbliżone
do tych, w jakich żyją w swoim naturalnym środowisku. Bogate opisy i tablice informacyjne pozwolą
dobrze poznać bohaterów wystawy.
Wszystkich zainteresowanych po wystawie
oprowadzi przewodnik. Ekspozycja daje niepowtarzalną okazję do skonfrontowania z rzeczywistością nieprawdziwych i obiegowych opinii na temat
pająków i skorpionów; nauczy, że stworzenia
te wcale nie są takie straszne, wyjaśni dlaczego
skorpiony świecą w UV, czy jad pająków jest
naprawdę groźny, czy też co odróżnia insekty
od pajęczaków. Taka wystawa potrafi zaspokoić
ciekawość amatorów, miłośników, pasjonatów jak
i profesjonalnych hodowców tych niezwykłych
stworzeń. Zamknięte szklane terraria zapewniają
bezpieczeństwo i pozwalają na filmowanie oraz

fotografowanie prezentowanych okazów.
Wystawę organizuje firma ARANEUS. Więcej
na ten temat można znaleźć na stronie:
perfectexhibitions.com/pl/fascynujacy-swiat-pajakow-iskorpionow/

Wystawa będzie czynna w GOKSiR dniach
12 – 15 września 2019. Ceny biletów: 5 zł - grupy
(od 10 osób), 10 zł - ulgowy, 15 - zł normalny.

Plener fotograficzny na zamku Krzyżtopór
23 czerwca 2019 r. grupa pasjonatów fotografii
wybrała się na plener fotograficzny do zamku
Krzyżtopór w Ujeździe.
Kilkanaście osób patrzących na świat sercem,
duszą i obiektywem swojego aparatu próbowało
uwiecznić na fotografiach piękno modelek i ruin
XVII-wiecznej rezydencji. Światło tego dnia było
naszym sprzymierzeńcem, a i zwiedzanie zamku,
jak i sama sesja zdjęciowa przebiegły nam
w bardzo radosnej atmosferze.
Serdecznie dziękujemy Instytucji Kultury Zamek
Krzyżtopór w Ujeździe za gościnę i możliwość
ćwiczenia naszych fotograficznych umiejętności
w tak niezwykłym miejscu.
Ogromne podziękowania kierujemy również
do naszych modelek – Patrycji, Pauliny i Renaty za poświęcony nam czas i wspaniałe pozowanie.
Dziękujemy także Annie Rumińskiej za pomoc
w organizacji sesji zdjęciowej oraz Adriannie
Baran, dzięki której, to właśnie zamek Krzyżtopór
stał się celem naszej fotograficznej przygody.
GOKSiR

GOKSiR
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Muzyczne sukcesy mieszkańców naszej gminy
Miło jest nam poinformować o sukcesach mieszkańców Krężnicy Jarej podczas XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Folklorystycznej Twórczości
Dziecięcej „Dziecko w folklorze”, który odbył się
w czerwcu w Baranowie Sandomierskim. Zespół
„Ani Mali Ani Duzi” – czyli międzypokoleniowa
grupa muzyczna wywodząca się z zespołu
„Drewutnia” – zajął III miejsce w kategorii zespołów,
wyróżnienia zaś otrzymały: Kalinka Różycka
w kategorii śpiewu oraz Dobrosława Ziółek za grę
na suce biłgorajskiej. Gratulujemy!
Celem Ogólnopolskiego Festiwalu „Dziecko
w folklorze” jest ochrona i popularyzacja zanikających gatunków folkloru związanego z tematyką
dziecięcą, odkrywanie jego bogactwa, a także
rozwijanie tożsamości narodowej związanej
z lokalnym regionalizmem.
Jak piszą organizatorzy tego wydarzenia:
„uczestnicy festiwalu udowadniają, że jest to niezwykle cenne dziedzictwo kulturalne, które należy

pielęgnować,
zaciekawiać
nim innych i
zachęcać do
poznawania
go. A oprócz
tego jest to
po
prostu
ś w i e t n a
zabawa,
integracja
i ciekawe
doświadczenie, zarówno
dla uczestników, jak i widzów, którzy co roku zachwycają
się barwnymi strojami, wspaniałymi melodiami
i kunsztem artystycznym występujących.”
Anna Różycka

Udane występy Orkiestry Dętej z Niedrzwicy Kościelnej
Powstanie orkiestry strażackiej w Niedrzwicy
Kościelnej datowane jest na 2000 rok, ale największe sukcesy zaczęła ona odnosić w ostatnim okresie. Od roku 2014 występuje pod oficjalną nazwą
Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP Niedrzwica
Kościelna i od tej pory nastąpił jej dynamiczny
rozwój. Posadę kapelmistrza objął młody i ambitny
Paweł Chodór, który oprócz wszechstronnego
wykształcenia muzycznego posiada również
niezbędną charyzmę i cieszy się autorytetem
wśród młodzieży. Na terenie szkół i niedrzwickiej
parafii przeprowadzono intensywny nabór,
co zaowocowało i cały czas owocuje sukcesywnym powiększaniem się liczebności członków.
Aktualnie orkiestra może pochwalić się trzydziestoma trzema czynnymi muzykami, zaś kolejnych
osiem osób ćwiczy indywidualnie pod okiem
i uchem kapelmistrza i wkrótce dołączy do składu.
Duża aktywność zarządu na czele z prezesem
Marcinem Choiną przyczynia się do pozyskiwania
środków finansowych, a są to dotacje z budżetu
gminy, czy też granty z samorządu wojewódzkiego.
Dzięki temu młodzi muzycy otrzymują nowe instrumenty, wyposażenie jak również ubiór galowy.
Istotnym wydarzeniem było również przekazanie
w ubiegłym roku przez miejscową OSP pawilonu,
który własnym staraniem i własnoręcznie członkowie orkiestry wyremontowali. Odtąd orkiestra
nie jest "bezdomna" i posiada już swój "własny
kąt", gdzie dwa razy w tygodniu odbywają
się próby, a także indywidualna nauka gry. Należy

wspomnieć również o zaangażowaniu rodziców
(nieliczni są też czynnymi członkami orkiestry)
to dzięki nim udało się ukończyć remont budynku.
W swym repertuarze orkiestra posiada utwory
muzyki patriotycznej, religijnej i rozrywkowej.
Jej obecność tradycyjnie uświetnia uroczystości
kościelne, państwowe, strażackie, festyny itp.,
ale także i pogrzeby. Występów w ciągu roku jest
kilkadziesiąt, nierzadko dwa lub nawet trzy jednego
dnia. Orkiestra reprezentuje gminę Niedrzwica
Duża na terenie powiatu i województwa, a nawet
daleko poza jego granicami. W okresie noworocznym niedrzwiczanie występowali z koncertem
kolęd w kościołach m. in. w Zakrzówku, Matczynie
i Garbowie. W sezonie wiosenno-letnim oprócz
licznych koncertów na "własnym podwórku",
czyli na terenie niedrzwickiej gminy prezentowali
się także wielokrotnie na uroczystościach
w sąsiednich gminach Krzczonów, Bełżyce,
Zakrzówek i w Lublinie. O tym, że niedrzwicka
orkiestra jest marką uznaną i cenioną w regionie
świadczą również zaproszenia na XXII Międzynarodową Galę Młodzieżowych Orkiestr Dętych
9 czerwca w Bychawie oraz XVII Międzypowiatowy
Festiwal Orkiestr Dętych, który obył się 21 lipca
w Polichnie.
"Zasięg działania" uzdolnionej młodzieży
z Niedrzwicy Kościelnej na tym jednak się nie kończy. 15 czerwca br. w miejscowości Otrębusy koło
Warszawy miał miejsce Rodzinny Piknik
z Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca
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Jesień w kulturze
Jesienna oferta kulturalna w GOKSiR prezentuje się następująco:
II połowa października - "Śpiewająco
i z przytupem",
10 listopada - Gminny Dzień Seniora,
11 listopada - Wieczornica Patriotyczna,
11 listopada - Charytatywny Bieg Patriotyczny,
17 listopada - koncert "Wielcy nieobecni"

w wykonaniu "Niedrzwickich artystów",
29 listopada - wernisaż wystawy fotografii
"Pasjonatki czy siłaczki?",
13 grudnia - wernisaż wystawy ikon,
15 grudnia - Kiermasz Bożonarodzeniowy.

Serdecznie zachęcamy Was do udziału w zbliżających się wydarzeniach kulturalnych.
Więcej szczegółów na stronie internetowej www.goksir.niedrzwicaduza.pl
oraz na stronie www.facebook.com/goksirniedrzwicaduza
ZAPRASZAMY!

„Mazowsze”, w którym orkiestra wzięła udział.
Dla młodych niedrzwickich muzyków była to niepowtarzalna okazja do występu u boku słynnego
zespołu oraz wśród innych, znanych artystów.
Co więcej, spotkali się oni z bardzo ciepłym
przyjęciem przez organizatorów i liczną
mazowiecką publiczność, zapewne otrzymają więc
zaproszenie również za rok.
Najważniejszym i najbardziej prestiżowym
występem w ciągu całego sezonu jest jednak Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP, który
w tym roku odbywał się 23 czerwca już poraz
XXXIV, zaś jego gospodarzem był Nałęczów.
Niedrzwicka orkiestra znalazła się w gronie dziewięciu najlepszych orkiestr OSP województwa
lubelskiego i - chociaż nie należała do faworytów znalazła uznanie w oczach jurorów zajmując
miejsce trzecie. Ten sukces to bardzo miła niespodzianka, ale również zasłużona nagroda dla młodzieży za ciężką i systematyczną pracę na próbach
i godziny ćwiczeń w domach.
Kolejny występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej
miał miejsce podczas Gminnego Święta Plonów.
Działalność orkiestry na bieżąco aktualizowana
jest na facebooku, gdzie znaleźć można mnóstwo
fotogalerii oraz posłuchać muzyki. Orkiestra
cały czas prowadzi nabór i zaprasza młodzież
w każdym wieku do podjęcia bezpłatnej indywidualnej nauki gry na instrumentach dętych.
Emil Masiak
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Jesienne warsztaty rękodzielnicze w GOKSiR
GOKSiR rozpoczyna cykl jesiennych warsztatów rękodzielniczych. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w następujących warsztatach:
20 września MINI FOTOALBUMY - miniaturowych
rozmiarów albumik fotograficzny oraz magnes
na lodówkę wykonane z pokrywek na słoiki.
11 października INDIAŃSKIE ŁAPACZE SNÓW
8 listopada TRANSFER ANIOŁÓW NA DESKĘ
22 listopada WIENIEC ADWENTOWY
6 grudnia BOMBKA PATCHWORKOWA
Informacje i zapisy pod numerem telefonu:
81 517 51 59 lub 660-410-578 lub w biurze
GOKSiR przy ul. Lubelskiej 10 w Niedrzwicy Dużej.
Więcej szczegółów na stronie internetowej
www.goksir.niedrzwicaduza.pl.
GOKSiR

Projekty w GOKSiR
GOKSiR realizuje dwa projekty
związane z promocją lokalnego
dziedzictwa i kultury ludowej.
1. Projekt Doposażenie zespołu
„Prosto z pola” współfinansowany jest
ze środków EFRROW otrzymanych
w ramach projektu grantowego realizowanego
w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. W projekcie zaplanowano zakup strojów
dla zespołu „Prosto z pola” oraz sprzętu nagłaśniającego do GOKSiR. Dopełnieniem tych działań
będą koncerty muzyki ludowej. Projekt realizowany
będzie do 1 lutego 2020 roku.
2. "A dawniej na wsi to..." - muzyczne tradycje
z Niedrzwicy – to tytuł projektu realizowanego
w ramach programu Narodowego Centrum Kultury
„EtnoPolska 2019”. Celem projektu jest aktywizowanie mieszkańców gminy Niedrzwica Duża
i okolic do podejmowania działań na rzecz pielęgnowania kultury ludowej (w tym przede wszystkim
lokalnych tradycji muzycznych). Pierwsze zaplanowane w projekcie działania są już za nami: podczas
zajęć wakacyjnych w GOKSiR odbyły się warsztaty
tańców i zabaw ludowych dla dzieci. Uczestnicy

tych zajęć nauczyli się kilku popularnych tańców
ludowych oraz poznali takie dawne zabawy,
jak miotlarz, lis i kaczuszki, polowanie na zająca
czy derkacz. Zajęcia prowadziła Anna Różycka
z kapeli folkowej „Drewutnia”. Na początku września odbyły się także warsztaty gry na bębnach
(barabany, bębny obręczowe), które poprowadził
Janusz Prusinowski – instrumentalista, kompozytor, badacz folkloru, dyrektor artystyczny Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. A przed nami
jeszcze warsztaty śpiewacze z Józefem Brodą,
Katarzyną Brodą i Anną Różycką oraz warsztaty
wykonywania prostych instrumentów ludowych
dla dzieci. Będą również warsztaty robienia ligawek
i gry na ich. (ligawka to instrument dęty w kształcie
rogu, który w polskiej kulturze ludowej związany był
z praktyką pasterską oraz z obrzędami adwentowymi). Warto podkreślić, że dzięki projektowi
mieszkańcy Niedrzwicy mogli również uczestniczyć
w koncertach mistrzów muzyki ludowej – Kapeli
Butrynów i zespołu „Drewutnia” podczas Dożynek
Gminy Niedrzwica Duża. Projekt realizowany
będzie do końca października. Więcej informacji
wkrótce na stronie internetowej i Facebooku
GOKSiR.
GOKSiR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pod nazwą współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Klub „Papieromania”
Od września rozpoczyna działalność
niedrzwicki klub maniaczek i maniaków papieru.
Będziemy poznawali różne konstrukcje wykonywania albumów na zdjęcia oraz techniki zdobienia papieru, który później wykorzystamy
do kartek lub albumów. Na zajęcia zapraszamy
osoby w wieku od 12 lat. Zajęcia są bezpłatne,
ale materiały własne lub ze składek. Spotkania
raz w miesiącu. Zapraszamy na spotkanie
organizacyjne 13 września o odz.17.00 w sali
kolumnowej w GOKSiR.

KULTURA

Rowerowa gra terenowa
„Duch kultury czy kultura ducha?”
Co prawda wakacje już się skończyły,
ale pogoda jeszcze dopisuje, więc nie zwalniamy
tempa. Już 29 września (niedziela) o godz. 14:00
spod GOKSiR wyruszamy po niesamowitą
przygodę. Kto nie lubi wycieczek? A przy tym
zgadywanek, ciekawych historii i spotkań
z duchami? Wszyscy chętni? Więc zapraszamy
do wspólnej zabawy w Rowerowej Grze Terenowej. Nie może Cię tam zabraknąć!
Dofinansowano ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach Programu
Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

„Gorączka złota” w GOKSiR
Podsumowujemy pierwszy etap akcji organizowanej przez PCK pod nazwą „Gorączka złota”.
GOKSiR wziął w niej udział i razem z mieszkańcami gminy udało nam się uzbierać 61,95 kg tak
zwanych „złotych monet”: 1-, 2-, 5- groszowych.
Pieniądze zostały przekazane do PCK w Lublinie,
zważone, a następnie będą przeliczone przez
bank i przekazane dla potrzebujących dzieci
z całego województwa lubelskiego. Mają one
pomóc w doposażeniu świetlic środowiskowych
PCK, dofinansowaniu kolonii i sfinansowaniu wyprawek szkolnych dla dzieci z najuboższych rodzin.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do naszej akcji i przekazali symboliczne

„złoto”, m.in. członkom Klubu Seniora „Złota Jesień” i uczniom Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy
Dużej. Szczególne podziękowania kierujemy
do dzieci i pracowników z Przedszkola w Niedrzwicy Dużej, którzy przynieśli duże słoje wypełnione po brzegi monetami. Cieszy nas fakt, że już
wśród najmłodszych widać chęć pomocy innym.
Ale my na tym nie kończymy, akcja trwa dalej.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału –
w biurze GOKSiR wystawiona jest specjalna
skarbonka, do której można wrzucać monety.
Mała moneta, a znaczy tak wiele.
GOKSiR
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Oj działo się, działo – wakacje w GOKSiR

Trzy tygodnie szaleństwa: zabawy, gry, warsztaty, zajęcia plastyczne, kulinarne, a także
niezapomniane wycieczki do „innego świata” to wszystko działo się w czasie wakacji w GOKSiR.
Chcecie dowiedzieć się więcej ? Więc zaczynamy
relację.
Dzieci wzięły udział w grze terenowej po Muzeum Wsi Lubelskiej – trasa wcale nie była łatwa,
a zadania do wykonania wymagały sprawności,
precyzji, a nawet sprytu. Uczestnicy pletli chałkę
z ciasta i nie myślcie sobie, że to jest to samo,
co upleść warkocz. Otóż nie, trzeba się namęczyć,
ponieważ do zrobienia chałki używa się od 4 do 6
splotów! Dzieci poznały również zabawy sprzed lat
np. „Duczę”. Nie wiecie, co to? A to zabawa polegająca na zbijaniu wbitych w ziemię w rzędzie
kijów za pomocą drugiego kija. Takie trochę dzisiejsze kręgle. Dzieci uczyły się dobrych manier przy
stole, mełły mąkę i bawiły się przy tym świetnie,
mimo upalnego dnia. Kolejnym przystankiem był
Ogród Botaniczny w Lublinie, gdzie była okazja do
podziwiania pięknych roślin z różnych zakątków
świata, m.in. z pustyni, a nawet z dżungli. Odbyliśmy również wędrówkę do czasów wczesnośredniowiecznych w Grodzisku Żmijowiska – do grodu,
gdzie niegdyś mieszkali Słowianie. Po tej wizycie
dzieci udały się na przejażdżkę kolejką wąskotorową w Karczmiskach – ach, ten wiatr we włosach... Na tym nie koniec. Dom do góry nogami,
opuszczona kopalnia, tunel zapomnienia i wiele
wiele innych atrakcji w jednym miejscu – to oczywiście Farma Iluzji! Oj, nie chciało się wracać
do domu. Ale zaraz, zaraz... wakacje to przecież
nie są same wycieczki. W GOKSiR było równie
radośnie i ciekawie. Były zajęcia plastyczne przy
muzyce, na których dzieci tworzyły istne dzieła

sztuki na miarę Picassa. Sadziły roślinki i dbały
o nie przez cały czas doglądając i podlewając.
Budowały chatki, ale zgadnijcie z czego... Z herbatników – tak dokładnie, jak z bajki. Przez całe
wakacje towarzyszyła nam lektura „Soboty będą
dla nas” autorstwa pani Anny Matysek, mieszkanki
naszej gminy, która była również gościem specjalnym jednego z naszych wakacyjnych spotkań.
Były również gry i zabawy ludowe, które poprowadziła pani Anna Różycka w ramach projektu
"A dawniej na wsi to..." - muzyczne tradycje z Niedrzwicy. Działanie to dofinansowano ze środków
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
EtnoPolska 2019. Oberki, walczyki – nogi same
rwały się do tańca. Odbyły się warsztaty geologiczne, podczas których dzieci dowiedziały
się sporo o przeróżnych kamieniach, minerałach,
meteorytach, a na dokładkę każdy miał okazję
do poszukiwania złota i niektórzy zostali jego
szczęśliwymi posiadaczami. Niestety, co dobre
szybko się kończy i wakacje w GOKSiR też,
ale na sam finał dzieci odbyły niesamowitą podróż
po Niedrzwicy - w ramach gry terenowej w poszukiwaniu ciekawych informacji i ...cukierków.
Dziękujemy Urzędowi Gminy, Bankowi
Spółdzielczemu, Kwiaciarni „Fuksja”, księdzu
Markowi Hawrylakowi, Bibliotece, pani Marii
Siembidzie za pomoc w przeprowadzeniu gry
terenowej. Dziękujemy wolontariuszom, którzy
wsparli organizację zajęć: Maćkowi Pietrasiowi,
Annie Bork, Martynie Smoleń, Marioli Matlakowskiej i Teresie Dziekanowskiej. Serdecznie dziękujemy także wszystkim dzieciom za wyśmienitą
zabawę i zapraszamy za rok!
GOKSiR
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Piknik Rodzinny 2019 - podziękowanie
9 czerwca 2019 r. w Niedrzwicy Dużej odbył się Piknik Rodzinny „Radośnie i bezpiecznie
z rodziną” organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom
i instytucjom, które zaangażowały się w pomoc
przy organizacji imprezy, a w szczególności:
- wolontariuszom z Klubu Wolontariusza ze Szkoły
Podstawowej w Niedrzwicy Dużej pod kierunkiem
pani Doroty Rusek
- wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej
w Sobieszczanach
- Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej z Niedrzwicy
Dużej pod kierunkiem druha Tomasza Wójtowicza
jednostkom OSP z terenu gminy Niedrzwica Duża
- Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów „Spokojna
Przystań”
- Aleksandrze Sochan i Dominikowi Bieleckiemu
- Marcinowi Lubelskiemu
- Annie Łobejko-Rubaj
- Sebastianowi i Michałowi Wiśniewskim z Nieformalnej Grupy Graczy „DIUNA”
- Księgarni El-Book z Niedrzwicy Dużej
- funkcjonariuszom Policji z Komisariatu Policji
w Bełżycach
- pracownikom Ośrodka Zdrowia w Niedrzwicy
Dużej.

Dziękujemy również wszystkim artystom,
którzy wystąpili podczas niedzielnego pikniku:
- Przedszkole z Niedrzwicy Kościelnej
- Przedszkole w Niedrzwicy Dużej
- Szkoła Podstawowa w Mariance
- Szkoła Podstawowa w Czółnach
- Szkoła Podstawowa w Strzeszkowicach
- Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej
- grupa baletowa z GOKSiR
- grupy taneczne z GOKSiR
- Orkiestra Dęta z Niedrzwicy Dużej
- Orkiestra Dęta z Niedrzwicy Kościelnej
- zespół "Krajka"
- Zespół i Kapela "Swojacy"
- zespół "STO %"
- rodzina Dziekanowskich.
Organizatorzy:
GOKSiR
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej
Gminna Komisja d/s Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
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Inscenizacja historyczna – podziękowania
Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy włączyli
się w organizację inscenizacji historycznej „Przed
świtem. Krężnica Jara 1939 – 1947”. Inscenizacja
przedstawiona została 16 czerwca 2019 Krężnicy Jarej.
Przedstawiała ważne wydarzenia z lat 1939 - 1947,
jakie rozegrały się na terenie Krężnicy: starcie oddziału
niemieckich zwiadowców z wysuniętymi jednostkami
obrony Lublina, powstanie i działalność placówki AK,
pogrzeb Krzysztofa Golińskiego ps. „Mir – Jarski”,
ucieczkę wojsk niemieckich przed Sowietami, egzekucję
mieszkańców gminy Dębowa Kłoda w Krężnicy Jarej,
zakopanie broni przez oddział „Rysia” oraz (jako epilog
inscenizacji) jej odkopanie po 46 latach. W inscenizacji
wzięło udział 120 osób.
Występujący: Grupa Rekonstrukcji Historycznej
Ludności Cywilnej „Irma” działająca przy GOKSiR
oraz mieszkańcy gminy Niedrzwica Duża - Leokadia
Antoń, Kacper Baran, Jakub Bartoszcze, Łucja Bednarczyk, Patrycja Bednarczyk, Bartłomiej Bednarz, Justyna
Berecka, Natalia Bielawska, Karolina Bielecka, Dominik
Bielecki, Zenon Bigos, Dominik Boguta, Marcel Boruch,
Łukasz Czarnomski, Kaja Czerniak, Agnieszka Deptuła,
Marcelina Drewniak, Marek Dziekanowski, Zuzanna
Figiel,Leokadia Gnypek, Danuta Goleman, Karolina
Gorajek, Małgorzata Grądziel, Szymon Grzeszczak,
Julia Hyz, Weronika Janczak, Pola Kidaj, Wiktoria Kloc,
Zuzanna Kloc, Jadwiga Kołtun, Michał Kosidło, Urszula
Kosidło, Natalia Kowal, Patrycja Kowal, Martyna Kowalczyk, Zuzanna Kowalczyk, Andrzej Kucharski, Amelia Kurowska, Jarosław Kuzioła, Julia Łata, Maja Łata,
Magdalena Łojek, Halina Łyjak, Amelia Machaj, Jacek
Malinowski, Celina Małek, Patrycja Mijał, Jakub Mikuła,
Paweł Moskwa, Malwina Mróz, Agnieszka Niezgoda,
Marianna Oleszek, Julia Onyszko, Jakub Paleolog, Marcin Pastuszak, Marta Pietrzak, Justyna Polaczek, Patryk
Polaczek, Anna Pylak, Jędrzej Pylak, Stefan Pylak, Jakub
Rola, Jaśmina Różycka, Wacław Sapiński, Franciszek
Selegrat, Wojciech Sieńko, Edyta Smolak, Aleksandra
Sochan, Katarzyna Sochan, Sławomir Sochan, Marianna
Stachyra, Piotr Stalęga, Szymon Stec, Agnieszka Szkutnicka, Marian Szuba, Patrycja Szymańska, Danuta
Szymuś, Zygmunt Śpiewak, Robert Świderski, Weronika
Tyc, Adam Wachowski, Weronika Welc, Bartłomiej
Wertel, Jakub Węgorowski, Tomasz Wiechnik, Zuzanna
Wiechnik, Julia Wlaszczyk, Mariusz Wołoszyn, Aurelia
Wójtowicz, Tomasz Wójtowicz, Barbara Zieleniak,
Ewa Zgliniecka, Jakub Żarnowski; Zespół i Kapela
„Swojacy” - Eliasz Kuśmierz, Jakub Chamryga,Roman
Deptuła, Jan Kępowicz, Aneta Siemieńska; Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień'39”;
Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Gregor”
z Puław.
Serdeczne słowa podziękowania kierujemy
do osób, które pomogły w zebraniu materiałów

do scenariusza inscenizacji: pani Barbara Klimek, pani
Maria Krzywińska, pani Marianna Wilczek, pan Krzysztof
Sieńko, pan Wojciech Goliński, pani Elżbieta Baran, pani
Krystyna Roman i Stowarzyszenie Społeczne CIS
z Krężnicy Jarej, Szkoła Podstawowa w Krężnicy Jarej
na czele z panią Beatą Tymczak i panią Elżbietą Nowakowską.
Bardzo dziękujemy również za pomoc organizacyjną
i techniczną: Przedsiębiorstwu Komunalnemu „Nałęcz”
z Niedrzwicy Dużej, Ochotniczej Straż Pożarna z Krężnicy Jarej na czele z prezesem Zbigniewem Putowskim,
Ochotniczej Straży Pożarnej z Niedrzwicy Dużej,
Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej z Niedrzwicy Dużej,
panu Jerzemu Brusowi - Feniks Usługi Pogrzebowe
z Niedrzwicy Dużej, Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Niedrzwicy Dużej, Szkole Podstawowej w Sobieszczanach, Towarzystwu Przyjaciół Niedrzwicy Kościelnej,
panu Mariuszowi Kołodziejowi - firma KOMA.
Ogromne wsparcie okazali nam również: ks. Marian
Bartnik, Maciej Pietraś, Jacek Pietraś, Tomasz Wójtowicz,
Natalia Znamierowska, Mateusz Płecha, Arkadiusz
Socha, Weronika Socha, Martyna Wojtyła, Jerzy Mazurek, Marek Antoń, Zbigniew Majewski. Dziękujemy
właścicielom i dzierżawcom łąk, na których odbyła się
inscenizacja: państwu Kowalczykom, państwu Klimkom,
państwu Wójcikom, państwu Żukiewiczom oraz panu
Adamowi Gładyszowi i panu Sławomirowi Ziębie.
Bardzo dziękujemy również panu Andrzejowi Gładyszowi za narrację do inscenizacji oraz pomoc w przygotowaniu
tego
wydarzenia.
Dziękujemy
współorganizatorom: Szkole Podstawowej w Krężnicy
Jarej, Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej, Stowarzyszeniu Społecznemu CIS w Krężnicy Jarej.
Inscenizacja objęta została patronatem honorowym: Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka,
Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława
Stawiarskiego, Starosty Lubelskiego Zdzisława
Antonia, Wójta Gminy Niedrzwica Duża Ryszarda
Golca, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Lublin.
Patronat medialny: TVP 3 Lublin, Radio Lublin,
LAJF magazyn lubelski.
Partner przedsięwzięcia: Muzeum Lubelskie
w Lublinie.
Serdeczne podziękowania kierujemy do sponsorów: Hybrowent Beata Kwiecień z Krężnicy Jarej,
Alfa Bet Niedrzwicy Dużej, Ekoland z Kraśnika,
M AN Obrót Zwierzętami Paweł i Henryk Moskwa
z Niedrzwicy Dużej, ART – BUD Jan Stec, Krzysztof
Stec z Niedrzwicy Dużej, Adam Wachowski PPHU
Wachowski z Bełżyc, Cisowianka.
DZIĘKUJEMY!
GOKSiR

INFO | nr 77 | Gmina Niedrzwica Duża

KULTURA

25

26 KULTURA

INFO | nr 77 | Gmina Niedrzwica Duża

Dożynki Gminy Niedrzwica Duża - Podziękowanie
Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, organizacjom, instytucjom, artystom
oraz firmom, które włączyły się w organizację Dożynek Gminy Niedrzwica
Duża 2019!
Sponsorzy:

Serdecznie dziękujemy za pomoc:

- Cisowianka
- Weremczuk FMR z Niedrzwicy Dużej
- Eko – Kras z Kraśnika
- M AN Obrót Zwierzętami z Niedrzwicy Dużej
- Inwest Kapital Król i S-ka z Niedrzwicy Dużej
- Firma Teleyko z Niedrzwicy Dużej
- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
z Niedrzwicy Dużej
- Ekoland z Kraśnika
- Piekarnia „Mielnik” z Niedrzwicy Dużej
- Alfa - Bet z Niedrzwicy Dużej
- Hotel i Restauracja „Impressa” z Niedrzwicy Dużej
- Koło Gospodyń Wiejskich ze Strzeszkowic
- Tomasz Bogacz, Piekarnia „Kuchcik”
z Niedrzwicy Kościelnej
- Kwiaciarnia „U Dudów” z Niedrzwicy Dużej

- jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z Czółen,
Marianki, Sobieszczan
- członkom Grupy FOTO Niedrzwica –
Renacie Pastuszak, Martynie Wojtyle
- Szkole Podstawowej w Sobieszczanach
- Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej
- Katarzynie Edycie Moskwie
- Adamowi Mierzwie
- Teresie Dziekanowskiej
- Marcie Dekondy i Henryce Kot
- Iwonie Bielak, Beacie Tymczak, Renacie
Szymańskiej, Halinie Smoleń-Pyszniak,
Grażynie Poleszak, Hannie Bednarczyk,
Michałowi Wojtaszko, Adamowi Borkowi
- Zuzi i Kornelii Kloc, Wiktorii Próchnickiej
i Dorotce Sosze

Nasi artyści:

Serdeczne podziękowania składamy również
starostom dożynek – pani Annie Wojtaszko
z Załucza i panu Piotrowi Ozimkowi z Czółen.
Dziękujemy również pocztom sztandarowym
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkół podstawowych z terenu gminy.
Firmie nagłośnieniowej KOMA dziękujemy
za owocną współpracę.
Dziękujemy ekipie przygotowującej i obsługującej poczęstunek dla gości.
Słowa ogromnego uznania kierujemy do wszystkich zaangażowanych w pielęgnowanie pięknej
tradycji wicia dożynkowych wieńców oraz do delegacji wieńcowych z miejscowości: Czółna, Majdan
Sobieszczański, Krężnica Jara, Niedrzwica Duża
(sołectwo cz. I, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Spokojna Przystań” oraz zespół „Krajka”),
Niedrzwica Kościelna cz. II, Radawczyk i Radawczyk Kolonia, Sobieszczany Kolonia, Strzeszkowice (Koło Gospodyń Wiejskich oraz Zespół
Śpiewaczy), Załucze.
W tym miejscu pragniemy poinformować,
że w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w kategorii wieńców tradycyjnych zwyciężył
Radawczyk i Radawczyk Kolonia, a w kategorii
wieńców współczesnych – Czółna. Te wieńce
reprezentowały naszą gminę 8 września w konkursie na Dożynkach Wojewódzkich Powiatowych
w Radawcu.

- Orkiestra Dęta OSP Niedrzwica Duża
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Niedrzwicy Kościelnej
- uczestnicy zajęć tanecznych w GOKSiR, prowadzonych przez panią Dominikę Dul
- Zespół Śpiewaczy ze Strzeszkowic
- zespół „Krajka”
- kapela „Swojacy”
- zespół „Prosto z pola”
- Kapela „Drewutnia”
- Kapela Butrynów
- Formacja Tańca Ognia „Ignis”
- zespół „Czerwone Gitary”
Część występów artystycznych organizowana była
w ramach projektu „A dawniej na wsi to...” - muzyczne
tradycje z Niedrzwicy. Dofinansowano ze środków
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
EtnoPolska 2019.

Słowa szczególnych podziękowań za wsparcie
organizacyjne kierujemy do:
- zespołu „Aksus” - Macieja Pietrasia,
Mateusza Płechy i Daniela Woźnicy
- członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
z Niedrzwicy Dużej pod wodzą Tomasza Wójtowicza
- niezastąpionych strażaków z Ochotniczej Straży
Pożarnej z Niedrzwicy Dużej
- Przedsiębiorstwa Komunalnego „Nałęcz”
- członków Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
„Spokojna Przystań”
- Andrzeja „Żarówy” Tuziemskiego
- Andrzeja Boguty
- Agaty Pietrzak
- pracowników Urzędu Gminy Niedrzwicy Dużej
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Oferta zajęć w GOKSiR na sezon 2019/2020
TANIEC TOWARZYSKI
DZIECI I MŁODZIEŻ:
poniedziałek i środa (2 x w tygodniu)
15:15-15:45 BALANSOWE SMYKI 3-4 lat
(40 zł/miesiąc), kontynuacja + zapisy
15:45-16:30 MAŁY BALANS 5-7 lat
(60 zł/miesiąc), kontynuacja + zapisy
16:30-17:30 BALANSIK 8-12 lat
(70 zł/miesiąc), kontynuacja + zapisy
DOROŚLI:
środa 20:00-21:00
(60 zł/osoba za miesiąc), zapisy

PAPIEROMANIA
spotkanie organizacyjne 13 września godz. 17:00
młodzież i dorośli

TANIEC NOWOCZESNY
poniedziałek i środa (2 x w tygodniu)
19:00-20:00 MŁODZIEŻOWA FORMACJA
TANECZNA od 8 lat
(70 zł/miesiąc), kontynuacja + zapisy

GRY PLANSZOWE
piątek 18:00-21:00 młodzież i dorośli
(zajęcia bezpłatne)

BALET
wtorek 18:15-19:30 5-12 lat
(50 zł/miesiąc), kontynuacja + zapisy
ZUMBA
poniedziałek 19:80-20:30
środa 20:00–21:00
koszt: pojedyncze wejście 10 zł
30-dniowe karnety: 4 wejścia 40 zł, 8 wejść 60 zł
WARSZTATY MALARSKIE
wtorek 17:30-21:30 dorośli (zajęcia bezpłatne)
Instruktorka: Honorata Świderska
PRACOWNIA ARTYSTYCZNA
zajęcia od 20 września
piątek 16:00-18:00 młodzież 10-15 lat
(30 zł/miesiąc)
PISANIE IKON
środa 16:00-22:00 dorośli (200 zł wpisowe)
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
zajęcia od 4 października
piątek 15:50-17:00 dzieci 6-12 lat (zajęcia bezpłatne)
TEATRALNE
zajęcia od 4 października
środa 14:00-15:00 dzieci 8-12 lat
(zajęcia bezpłatne)
KAWIARENKA SZYCIOWA
czwartek 16:00-22:00 dorośli (zajęcia bezpłatne)

MODELARSKIE
zajęcia od 18 września
środa 14:30-16:00 dzieci od 8 lat i młodzież
(30 zł/miesiąc)
PROJEKTOWANIE 3D
zajęcia od 19 września
czwartek 14:00-15:30 dzieci i młodzież
(zajęcia bezpłatne)

ORKIESTRA DĘTA
czwartek
16:00-18:00 nauka gry na instrumencie
(zajęcia bezpłatne)
18:00-21:00 próba orkiestry (zajęcia bezpłatne)
WOKALNE
spotkanie organizacyjne 1 października godz. 17:00
zajęcia od 8 października
wtorek 14:00-20:00 (płatność u nauczyciela)
GITARA
poniedziałek 13:00-19:00 (płatność u instruktora)
SKRZYPCE
spotkanie organizacyjne 27 września godz. 17:00
lekcje od października
dla dzieci od 6 roku życia (płatność u nauczyciela)
GRUPA ZABAWOWA
czwartek 10:00-12:00 dzieci 1-4 lat (zajęcia bezpłatne)
TENIS STOŁOWY
wtorek 15:00-20:00 dzieci, młodzież i dorośli
(koszt: 5 zł/trening - płatność u instruktora)
JĘZYK ANGIELSKI
lekcje od 21 września
sobota 9:00-13:00 (płatność u nauczyciela)
ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ! ZAPRASZAMY!
Harmonogram może ulec zmianie. Więcej szczegółów na stronie internetowej www.goksir.niedrzwicaduza.pl
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