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Nowe stawki i zasady odbioru odpadów komunalnych

Zagraj w gry o gminie Niedrzwica Duża



Informacje wstępne
1. Wydanie internetowe biuletynu jest do pobrania 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Niedrzwica
Duża oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej.

2. Polub naszą stronę na Facebooku!
Osoby chcące być na bieżąco informowane o aktua-
lnych wydarzeniach dotyczących naszej Gminy zapra-
szamy do dołączenia do grona osób śledzących profil
Gminy Niedrzwica Duża na Facebooku:

www.facebook.com/GminaNiedrzwicaDuza/

Program Solidarnościowy Korpusu wsparcia Seniorów 
- seniorze pozostań w domu pomożemy ci w zakupach

Wsparciem mogą być objęte osoby w wieku 
70 lat i więcej, samotni lub których rodzina z uzasadnio-
nych przyczyn nie może zrobić zakupów. Usługi obej-
mują głównie zakupy artykułów spożywczych 
(z wyjątkiem alkoholu), leków, środków czystości, umó-

wienie wizyty u lekarza. Ze wsparcia w uzasadnionych
przypadkach mogą również skorzystać osoby młodsze.
Koszty zakupów pokrywają osoby korzystające
z Programu. 
Zgłoszenia można dokonywać poprzez aplikację 

udostępnioną na stronie interne-
towej Ministerstwa Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej, telefonicznie
(numer infolinii - 22 505 11 11)
lub osobiście w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Niedrzwicy Dużej. 
Tel. kontaktowy:
- 81 517 50 69
- 604 096 785
- 789 045 499.
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Serdecznie zapraszam wszystkie mamy opie-
kujące się dziećmi w wieku do lat 3 do udziału w projek-
cie pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
w gminie Niedrzwica Duża”.

Projekt współfinansowany jest z środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 9 – Rynek pracy,  Działanie 9.4 Godze-
nie życia zawodowego i prywatnego.

Do kogo skierowany jest projekt

Do udziału w projekcie zapraszam wszystkie mieszkanki
Gminy Niedrzwica opiekujące się dziećmi w wieku do lat
3 w tym w szczególności:

a) kobiety, które powróciły na rynek pracy po przerwie
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub
utrzymały zatrudnienie;

b) kobiety, które znalazły pracę lub poszukują pracy.

Jakiego rodzaju wsparcie można uzyskać w ramach
projektu

Projekt obejmuje wsparcie w postaci utworzenia i współ-
finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego przez okres 24 m-cy 30 nowych miejsc opieki
nad dziećmi do lat 3w postaci Publicznego Żłobka

w Gminie Niedrzwica Duża.
W ramach nowo utworzonych miejsc będą prowadzone
zajęci opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze w dwóch
grupach każda po 15 dzieci.
Zajęcia opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze będą
się odbywać przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 z wyłączeniem
świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Dla naszych milusińskich obok opieki wykwali-
fikowanej kadry opiekuńczo-wychowawczej i pełnego
wyżywienia czekają wyposażone w sprzęt i zabawki sale
nowo wybudowanego żłobka zlokalizowanego w Nie-
drzwicy Dużej przy ul. Kraśnickiej 51A. Dodatkowo od-
dany zostanie w pełni ogrodzony plac zabaw
posiadający atestowane przyrządy do zabaw oraz bez-
pieczną nawierzchnię. W żłobku znajdować będzie się
również Sala poznania Świata stymulującą zmysły
dziecka zarówno zdrowego jak i z niepełnosprawnością
tj. wzrok, słuch i ruch jednocześnie.

Szczegóły udziału w projekcie jak również nie-
zbędne dokumenty aplikacyjne znaleźć można w Regu-
laminie uczestnictwa w projekcie pn. „Utworzenie miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Niedrzwica Duża”.

Ryszard Golec

Wójt Gminy Niedrzwica Duża

Informacja dotycząca rekrutacji dzieci do żłobka 
„ Niedźwiadek” w Niedrzwicy Dużej
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Uchwały Rady Gminy Niedrzwica Duża VIII kadencji
Podczas XXV sesji Rady Gminy Niedrzwica Duża 
w dniu 3 listopada 2020 roku, podjęto następujące
uchwały:
1. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 
Niedrzwica Duża z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pub-
licznego na 2021 rok  - program współpracy Gminy

Niedrzwica Duża z organizacjami pozarządowymi

dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Niedrzwica Duża

w zakładce Urząd Gminy/Ważne dokumenty;

2. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyj-
mowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok –
z kwoty 58,55 zł za 1dt do kwoty 48,00 zł za1dt, ma-

jącą zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego na

2021 r. na obszarze gminy Niedrzwica Duża;

3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie gminy
Niedrzwica Duża na rok 2021;
4. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek po-
datku od środków transportowych obowiązujących na
terenie gminy Niedrzwica Duża na 2021 rok;
5. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Niedrzwica Duża;
6. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świad-
czenia usług z zakresu odbierania odpadów;
7. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej
opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzin-
nymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady ko-
munalne w kompostowniku przydomowym;
8. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skła-
danej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej;
9. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Podczas XXVI sesji Rady Gminy Niedrzwica Duża
w dniu 24 listopada 2020 roku podjęto następujące
uchwały:

1. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia sa-
morządowej jednostki organizacyjnej Samorządowe

Centrum Usług Wspólnych w Niedrzwicy Dużej oraz na-
dania jej statutu;
2. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek po-
datku od środków transportowych obowiązujących na
terenie gminy Niedrzwica Duża na 2021 rok;
3. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/227/09 Rady
Gminy Niedrzwica Duża z dnia 22 października 2009 r.
w sprawie utworzenia spółki;
4. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skła-
danej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej;
5. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscow-
ych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy
Niedrzwica Duża - w celu oceny aktualności studium

i planów miejscowych Wójt Gminy Niedrzwica Duża do-

konał analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzen-

nym gminy, ocenił postępy w opracowywaniu planów

miejscowych i opracował wieloletni program ich sporzą-

dzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnie-

niem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których

mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz wniosków

w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego;

6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Lubelskiemu – udziela się pomocy finansowej z budżetu

Gminy Niedrzwica Duża Powiatowi Lubelskiemu w for-

mie dotacji celowej w wysokości 1 384,00 zł (słownie:

tysiąc trzysta osiemdziesiąt cztery złote zero groszy

00/100) z przeznaczeniem na utrzymanie linii komuni-

kacyjnej nr 9/0609/U Bełżyce- Łączki- Niedrzwica Duża;

7. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Przypominamy, że z pełną treścią wszystkich podjętych

uchwał można się zapoznać na stronie internetowej

Urzędu Gminy Niedrzwica Duża w zakładce Prawo

lokalne/Uchwały Rady Gminy.

Informujemy również, że treści projektów uchwał, nad

którym obradować będą radni podczas sesji, publiko-

wane są, z wyprzedzeniem, na stronie internetowej BIP

Urzędu Gminy w zakładce: projekty aktów  prawa

lokalnego.

Przebudowa drogi gminnej nr 107068 L w m. Krebsówka 
otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań
gminnych przeznaczonych do dofinansowania
w 2020 r. w naborze uzupełniającym ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych. Jednym z nich została
przebudowa drogi gminnej nr 107068 L w m. Krebsówka
(od drogi powiatowej nr 2267L do drogi dojazdowej drogi
ekspresowej):
1. Długość odcinka:  468 m
2. Termin wykonania: do czerwca 2021
3. Wartość inwestycji: 321 548,58 zł

4. Wkład własny: 97 796,58 zł
5. % dofinansowania:
70,00 % od kosztów
k w a l i f i k o w a n y c h :
223 752,00 zł
W skład inwestycji wcho-
dzi w szczególności wy-
konanie podbudowy,
nawierzchni asfaltowej
i poboczy drogowych.
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brązowy worek z napisem 
"ODPADY BIODEGRADOWALNE"

żółty worek z napisem 
"METALE I TWORZYWA SZTUCZNE"

zielony worek z napisem "SZKŁO"

niebieski worek z napisem "PAPIER"

Zasady  segregacji odpadów w Gminie Niedrzwica Duża

Wrzucamy:
- opakowania z papieru 
lub tektury
- gazety i czasopisma
- katalogi, prospekty,
foldery
- torebki papierowe
- papier pakowy

Nie wrzucamy:
- papier powlekany folią 
i kalką, tapety
- kartony po mleku 
i napojach
- pieluchy jednorazowe 
i podpaski
- pampersy i podkładki
- worki po nawozach, 
cemencie i innych 
materiałach budowlanych
- niesegregowane odpady
komunalne (w tym niebez-
pieczne)

Wrzucamy:
- butelki po napojach
- opakowania po chemii gospodar-
czej,  kosmetykach 
- opakowania po produktach spożyw-
czych, plastikowe zakrętki
- plastikowe torebki, worki, rekla-
mówki i inne drobne opakowania 
foliowe
- plastikowe koszyczki po owocach 
i innych produktach
- puszki po napojach, sokach
- puszki z blachy stalowej po żywno-
ści (np. po konserwach)
- złom żelazny i metale kolorowe
- metalowe kapsle z butelek, zakrętki
słoików i innych pojemników
- folia aluminiowa
- kartoniki po mleku i napojach 
- wielomateriałowe odpady opakowa-
niowe

Nie wrzucamy:
- strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne
- odpady budowlane i rozbiórkowe
- nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach
i olejach
- zużyte baterie i akumulatory
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- niesegregowane odpady komunalne (w tym niebez-
pieczne)

Wrzucamy:
- butelki i słoiki szklane po napo-
jach i żywności
- butelki po napojach alkoholo-
wych
- szklane opakowania po 
kosmetykach

Nie wrzucamy:
- szkło stołowe - żaroodporne
- ceramika, doniczki
- znicze z zawartością wosku
- żarówki i świetlówki
- szkło kryształowe; nieopróż-
nione opakowania po lekach,
olejach, rozpuszczalnikach i in-
nych produktach spożywczych
- termometry i strzykawki, moni-
tory i lampy telewizyjne
- szyby okienne i zbrojone
- szyby samochodowe, reflektory
- lustra i witraże, fajans i porce-
lana
- niesegregowane odpady ko-
munalne (w tym niebezpieczne)

Wrzucamy:
I worek:
- odpadki warzywne i owocowe
- resztki żywności
- fusy po kawie, herbacie
- skorupki jajek
- nieświeże pieczywo
II worek:
- zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe
- gałęzie drzew i krzewów
- skoszona trawa, liście

Nie wrzucamy:
- olej jadalny
- leki
- mięso i padlina
- kości i odchody zwierząt
- ziemia i kamienie
- popiół
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Od 1 stycznia 2021 roku ulegnie zmianie sposób naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Ma to
związek m.in. z wprowadzeniem ulgi z tytułu posiadania kompostownika domowego.

Zmiany w wysokości opłat za gospodarowanie odpadami

Aby zmniejszyć obciążenia finansowe mieszkańców
wspólną decyzją Wójta i Rady Gminy zadecydowano
o przekazaniu w 2021 r. środków z budżetu gminy
na pokrycie części kosztów związanych z gospo-
darka odpadami w kwocie 250 000,00 zł. W przy-
padku braku dopłaty z budżetu gminy, stawka opłaty
dla mieszkańców byłaby jeszcze wyższa.

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi (dostarczony przez po-
cztę lub sołtysa) należy wypełnić i przekazać do Urzędu
Gminy (osobiście, pocztą,  w formie skanu na adres:
info@niedrzwicaduza.pl, lub za pomocą platformy
E-PUAP: /UGNiedrzwica/skrytka). W deklaracji należy

określić, czy z gospodarstwa domowego będą odbie-
rane odpady biodegradowalne a także wyliczyć mie-
sięczną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zgodnie z załączoną do formularza dekla-
racji instrukcją.
Druki wpłat na 2021 rok zostaną do Państwa przesłane
w styczniu. Gorąco apelujemy o zwracanie uwagi na se-
gregację wszystkich odpadów. Z ogólnych szacunków
wynika, że odpady biodegradowalne mogą stanowić
nawet 40% masy odpadów zmieszanych. Za każdą tonę
takich odpadów płacimy 1 200 zł zgodnie z ofertą firmy
odbierającej odpady. Właściwa segregacja przez
wszystkich mieszkańców przekłada się na stawki opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Ryszard Golec
wraz ze Skarbnikiem Gminy Januszem Duminem pod-
pisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubel-
skiego w Lublinie umowę o dofinansowanie projektu

,,Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie
Niedrzwica Duża” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego na
łączną kwotę 1 502 802,80 zł
przy całkowitej wartości wyno-
szącej 1 764 874,80 zł. Projekt
obejmuje zakup wyposażenia
i finansowanie bieżącej działal-
ności placówki przez okres
dwóch lat.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu - ,,Utworzenie miejsc opieki
nad dziećmi do lat 3 w gminie Niedrzwica Duża”
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Informacja dotycząca Programu „Czyste powietrze”
Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej

w Niedrzwicy Dużej realizuje zadanie z zakresu wyda-
wania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcz-
nego dochodu przypadającego na jednego członka
gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się
o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przy-
znanie dofinansowania z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia
o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przy-
padającego na jednego członka jej gospodarstwa domo-
wego.
W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego
miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy o świad-
czeniach rodzinnych, przypadającego na jednego
członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz
wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospo-
darstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa
domowego wieloosobowego.

Gospodarstwo domowe tworzą:
- osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodaru-
jąca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
- osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub nie-
spokrewnione pozostające w faktycznym związku,
wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospo-
darstwo domowe wieloosobowe).
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu usta-
lana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
- przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym
rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia
– w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia
1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
- ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok,
w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia
– w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia
1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
Druki żądania wydania zaświadczenia można pobrać ze
strony internatowej OPS w Niedrzwicy Dużej w zakładce
dokumenty-druki  i wnioski; natomiast, wersja papierowa
jest dostępna w siedzibie Ośrodka.
Żądanie wydania zaświadczenia można składać:
- za pośrednictwem platformy ePUAP - skan wniosku
wraz z załączonymi dokumentami należy podpisać kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym;
- osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. Kraśnickiej 51,
za pośrednictwem operatora pocztowego.

Udana akcja poboru krwi 15 listopada 2020 r. 
15 listopada br. na placu przed GOKSiR

w Niedrzwicy Dużej odbyła się zbiórka krwi. Krew można
było oddawać w godzinach 8:00 – 12:00 w specjalnie do
tego przeznaczonym mobilnym punkcie poboru krwi.
Zarejestrowanych 30 dawców oddało łącznie 13,5 litra
krwi. To bardzo dobry wynik. Bardzo dziękujemy wszyst-
kim osobom, które wzięły udział w akcji.

Harmonogram poboru krwi na 2021 rok:
17 stycznia 2021
21 marca 2021
23 maja 2021
26 września 2021
28 listopada 2021 
również w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji
w Niedrzwicy Dużej. Serdecznie zapraszamy.

Gmina Niedrzwica Duża otrzymała 2 500 000,00 zł 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

na budowę szkolnej sali gimnastycznej w Krężnicy Jarej
Kolejny zastrzyk pieniędzy z budżetu państwa,

tym razem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych, otrzymała Gmina Niedrzwica Duża na bu-
dowę szkolnej sali gimnastycznej w Krężnicy Jarej.
Kwota wsparcia wyniosła  2 500 000,00 zł, a szacowany
koszt inwestycji to 3 500 000,00 zł. Przedmiotem inwe-
stycji będzie budowa wielofunkcyjnej hali sportowej
przeznaczonej do różnorodnych gier zespołowych: ko-
szykówki, siatkówki, piłki ręcznej czy tenisa ziemnego.
Wyposażona będzie w system mobilnych widowni, kur-
tyny umożliwiające wydzielenie stref treningowych oraz
dwukondygnacyjne zaplecze z zespołem szatniowo-sa-
nitarnym przystosowanym do potrzeb osób niepełnos-
prawnych, pomieszczeniami dla trenerów czy gabinetem
kultury fizycznej.
Obiekt powstanie na terenie za Szkołą Podstawową
w Krężnicy Jarej.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bez-
zwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody
zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pocho-
dzą z funduszu Covid-19. To ogromny impuls inwesty-
cyjny dla regionów. Gminy, powiaty i województwa
w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierw-
szego etapu programu. Dzięki temu samorządy mogły
rozpocząć realizację ważnych inwestycji, m.in. budowę
i renowację dróg, modernizację i doposażenie szpitali
oraz przychodni czy remonty szkół.
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Przegląd inwestycji gminnych:
1. Zakończyła się przebudowa placu przy GOKSiR w Niedrzwicy Dużej.

2. Wykonanie krzyży na cmentarzu wojennym w Sobieszczanach.
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3.  Zakończyła się budowa żłobka ,,Niedźwiadek” w Niedrzwicy Dużej.
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4. Wykonanie oświetlenia drogowego 
w Majdanie Sobieszczańskim. 5. Wykonanie oświetlenia drogowego w Krężnicy Jarej.

6. Trwa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej.

7. Trwa przebudowa budynku dawnego dworca PKP w Niedrzwicy Dużej – obecnie wymieniana jest 
cześć konstrukcji oraz pokrycie dachu. Wewnątrz budynku prowadzone są prace remontowe w części publicznej i mieszkalnej.



INFO | nr 83 | Gmina Niedrzwica Duża 13URZĄD GMINY

10. Wykonanie z destruktu asfaltowego 
nawierzchni drogi w Strzeszkowicach Dużych.

11. Wykonanie z destruktu asfaltowego nawierzchni drogi 
w Strzeszkowicach Dużych tzw. Grabówka.

12. Wykonanie z destruktu asfaltowego nawierzchni drogi w Niedrzwicy Dużej ul. Sosnowa.

8. Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej
w Warszawiakach.

9. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Kolejowej
w Niedrzwicy Dużej.
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1. Wykonano remont drogi gminnej Nr 107087L
– ul. Ludwinów w miejscowości Niedrzwica Kościelna.

2. Wykonano przebudowę drogi gminnej Nr 107089L
w miejscowości Strzeszkowice Duże wraz z przebu-
dową włączenia do drogi powiatowej.

3. Wykonano remont drogi gminnej Nr 107090L
w miejscowości Radawczyk-Kolonia Pierwsza.

4. Zakwalifikowano do przebudowy drogę gminną nr
107092 L– ul. Leśna w Niedrzwicy Dużej:
- Dofinansowanie: 956 887,00 zł
- Całkowita wartość inwestycji: 1 540 611,36 zł
- Przebudowa odcinka drogi gminnej o długości
620 mb obejmuje przebudowę skrzyżowania drogi gmin-
nej z drogą krajową nr 19, przebudowę skrzyżowania
z drogą gminną  nr 107080 L ul. Partyzancka w zakresie
wykonania skrzyżowania wyniesionego z przejściem dla
pieszych. W zakres inwestycji wchodzi również wykona-
nie odwodnienia drogi  na odcinku od drogi krajowej do
km 0+430  poprzez wykonanie sieci kanalizacji deszczo-
wej z przyłączami i wpustami deszczowymi o łącznej
długości 596,5 mb. Przebudowana zostanie sieć ener-
getyczna oraz gazowa  z przyłączami, ułożenie rury re-
zerwowej przepustowej wzdłuż istniejącego kabla
teletechnicznego na odcinkach będących w kolizji z pro-
jektowaną drogą.
- Wykonany zostanie jednostronny chodnik, który zloka-
lizowany będzie bezpośrednio przy jezdni na odcinku od

drogi krajowej do ul. Krańcowej.
- Planowany termin zakończenia robót – październik
2021 r.

5.Zakwalifikowano do przebudowy drogę gminną
nr 107070 L w miejscowości Marianka:
- Dofinansowanie: 255 741,00 zł
- Całkowita wartość inwestycji: 387 528,40 zł
- Przebudowa odcinka drogi gminnej o długości 690 mb
obejmuje wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o sze-
rokości 5,00 m,  obustronne pobocza o szer. 0,75 m
każde.
- Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu 
w zakresie znaków pionowych.
- Planowany termin zakończenia robót – październik
2021 r.

6. Zakwalifikowano do przebudowy drogę gminną
nr 107068 L w m. Krebsówka: Planowany termin zakoń-
czenia robót –  lipiec 2021.

Ponadto złożone zostały wnioski na:
1. Przebudowę odcinka drogi gminnej 107068 L położo-
nej w m. Niedrzwica Duża ul. Zamkowa i Krebsówka od
ul. Górki do drogi dojazdowej do S19:
- długość odcinka: 1107 m.
- planowany termin zakończenia robót: listopad 2021 r.
2. Remont drogi gminnej 107079 L wraz z remontem
mostu w Niedrzwicy Dużej ul. Żabia –  planowany termin
zakończenia robót: listopad 2021 r.

Zestawienie przebudowy lub remontów dróg gminnych wykonanych
w 2020 r. oraz zakwalifikowanych do wykonania w 2021 roku 

współfinansowanych w ramach  Funduszu Dróg Samorządowych

1. Przedszkole Niedrzwica Kościelna
Wydatki remontowe  w kwocie: 3 985,78 zł. 
Wykonano wymianę podłóg w dwóch salach zajęć.
2. Przedszkole Niedrzwica Duża
Wydatki remontowe w kwocie: 32 369,09 zł. 
Wykonano prace związane z adaptacją części budynku
po przeniesieniu szkoły podstawowej do nowego
skrzydła budynku szkoły oraz zmodernizowano instala-
cję elektryczną w budynku przedszkola. 
3. Szkoła Podstawowa w Krężnicy Jarej
Wydatki remontowe w kwocie: 6 641,67 zł. 
Wykonano m.in.: montaż wentylacji w szatniach sporto-
wych uczniów, wymianę świetlówek, zabudowę grzejni-
ków w salach klas I-III, montaż nowych drzwi do łazienek
uczniowskich.
4. Szkoła Podstawowa w Sobieszczanach
Wydatki remontowe w kwocie: 26 500,00  zł. 
Wykonano remont podmurówki w budynku szkoły,
odnowienie klasy edukacji wczesnoszkolnej (odnowie-
nie ścian, malowanie i wymiana podłogi), odnowienie
podłogi w zastępczej sali gimnastycznej (cyklinowanie
i lakierowanie).
5. Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej
Wydatki remontowe  w kwocie: 78 233,86  zł. 
Wykonano:

- cyklinowanie i lakierowanie podłóg w salach lekcyj-
nych;
- malowanie sali gimnastycznej oraz lamperii na koryta-
rzu;
- montaż systemu domofonów na salach przeznaczo-
nych na świetlicę szkolną;
- montaż słupa oświetleniowego na kompleksie boisk
„Orlik”;
- nasadzenia młodych drzewek wokół nowego skrzydła
rozbudowanej szkoły, w ramach uzupełnienia drzewo-
stanu;
- remont dachu na sali gimnastycznej.
6. Szkoła Podstawowa w Strzeszkowicach Dużych
Wydatki remontowe w kwocie: 24 231 zł., w ramach któ-
rych wymieniono kocioł centralnego ogrzewania wraz
z niezbędną modernizacją kotłowni. 
7. Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Kościelnej
Wydatki remontowe w kwocie: 8 784,34 zł. Wykonano
m.in.: zabudowę kaloryferów, malowanie sal lekcyjnych,
ułożenie wykładzin w salach lekcyjnych, montaż wenty-
latora w hali sportowej, wentylacje w szatniach.
8. Szkoła Podstawowa w Czółnach
Wymiana wykładziny w sali przedszkolnej w kwocie ok.
1 000,00 zł.

Wykaz głównych remontów 
wykonanych w placówkach oświatowych w 2020 r.
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Fundacja Kapela i Zespół Swojacy, korzystając
z funduszy Gminy Niedrzwica Duża przeprowadziła pro-
jekt „Zaśpiewamy, zatańczymy na ludowo”. 20 września
odbył się II Przegląd Pieśni Ludowych w Niedrzwicy Ko-
ścielnej. W tych trudnych czasach udało nam się dopro-
wadzić projekt do sukcesu. W przeglądzie wzięły udział
trzy zespoły: „Zespół Śpiewaczy ze Strzeszkowic”,
„Zespół Śpiewaczy z Wojcieszyna”, Zespół i Kapela
„Swojacy” oraz przedstawicielka młodego pokolenia Ola
Stolarczyk.

Do ostatniej chwili przygotowywały się także po-

zostałe zespoły śpiewacze z naszej gminy, niestety
Covid-19 wziął górę. Było nas nieco mniej, mogliśmy
więc zachować dystans i bezpiecznie bawić się przy mu-
zyce ludowej. Każdy z zespołów zaprezentował się dwa
razy - w przeglądzie i podczas biesiady. Występy zespo-
łów oceniało jury w składzie: Zofia Kuzioła i Grażyna Kę-
powicz.

Zespoły, którym nie udało się tym razem zapre-
zentować, zobaczymy za rok, miejmy nadzieję w bardzo
zdrowej atmosferze.

Agnieszka Deptuła

„Zaśpiewamy, zatańczymy na ludowo”

Już od kilku lat Stowarzyszenie Miłośników
Tradycji „Klepisko” organizuje spotkania kolędowe
w Krężnicy Jarej. Początkowo – pod nazwą „Kolędowa-
nie przy kominku” – miały one formę otwartego spotka-
nia, podczas którego uczestnicy śpiewali tradycyjne
i ludowe kolędy. Z czasem nieformalne spotkania prze-
rodziły się w „Krężnickie Kolędowanie”. W 2019 roku od-
było się ono w remizie OSP w Krężnicy Jarej, a licznie
przybyli uczestnicy mogli nie tylko pośpiewać wspólnie,
ale też posłuchać zespołów z bliższej i dalszej okolicy,
prezentujących często nieznane, stare kolędy, a nawet
zakosztować świątecznej strawy.

„Krężnickie Kolędowanie” spotkało się z pozy-
tywnym odzewem zarówno mieszkańców gminy, jak
i występujących zespołów. Organizatorzy z radością my-
śleli o kolejnym roku, snuli plany zaproszenia kolejnych
ciekawych zespołów. Ponieważ obecna sytuacja w kraju
uniemożliwia organizowanie dużych spotkań, postano-
wiliśmy przenieść się w wirtualną przestrzeń
i zorganizować „Krężnickie Kolędowanie” w sieci.
Planujemy publikację wykonywanych kolęd w internecie
– zarówno tych znanych, jak i tych już zapomnianych,
odnalezionych w starych śpiewnikach. Chcielibyśmy
zaprosić wszystkich, którym kolędy są bliskie sercu, do
wspólnego spotkania. Można zaśpiewać, można zagrać.

Można też zaproponować kolędę – taką, którą warto
spopularyzować w internecie oraz taką, którą chcieliby
Państwo usłyszeć. Można do nas napisać mail, można
skontaktować się na FB, można przesłać nagranie swo-
jego wykonania kolędy. Materiał, który zbierzemy, opub-
likujemy pod koniec grudnia w internecie, gdzie będzie
dostępny dla wszystkich. W ten sposób „Krężnickie Ko-
lędowanie” będzie miało swoją kontynuację mimo nie-
sprzyjających czasów. Jeśli ktoś chciałby podzielić się
ze słuchaczami nagraniem audio-video, chętnie pomo-
żemy w zarejestrowaniu nagrania. Jeśli ktoś zna stare,
mało znane kolędy i pastorałki, chętnie je przygarniemy
i zapewniamy, że nie damy im przepaść ani zaginąć
w odmętach niepamięci. Zapraszamy do kolędowania
zespoły i solistów. Można się z nami skontaktować pod
adresem naklepisku@wp.pl lub poprzez media społecz-
nościowe (facebook.com/KlepiskoStowarzyszenie).

„Kolędowanie przy kominku”
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Przejawy działalności społecznej mieszkańców 
ziemi niedrzwickiej

Każda lokalna społeczność charakteryzuje się
obecnością w swej historii jednostek  wybitnie zaanga-
żowanych na rzecz ogółu – społeczników, którzy aktyw-
nie działając w sferze publicznej przyczyniają się do
wszechstronnego rozwoju danej społeczności. Tacy
aktywiści propagowali różnorodne inicjatywy, które
zapoczątkowały działalność instytucjonalną w danym
środowisku. Udokumentowane materiałami źródłowymi
działania niedrzwickich społeczników sięgają roku 1909,
w którym powstała pierwsza organizacja społeczna gru-
pująca mieszkańców danej wsi - Kółko Rolnicze.
Na podstawie analizy materiałów źrodłowych można
wyróżnić trzy główne sfery aktywności społecznej miesz-
kańców gminy Niedrzwica: gospodarczą, oświatową
i kulturalną, realizowanych w różnych okolicznościach
historycznych – od narodzin II Rzeczypospolitej, okres
okupacji hitlerowskiej, przez okres PRL, po eksplozję
aktywności obywatelskiej związanej z przemianami
ustrojowo-gospodarczymi schyłku lat 80. XX wieku. 

Najstarszą organizacją społeczną powstałą
w gminie Niedrzwica było Kółko Rolnicze, założone
w 1909 r. w Niedrzwicy Kościelnej dla okolicznych
włościan. Inicjatorami jego powstania było miejscowe
ziemiaństwo, na czele z Leonem Starnawskim oraz
duchowieństwo. Rok później powstało Towarzystwo
Pożyczkowo-Oszczędnościowe, udzielające miej-
scowym rolnikom pożyczek na zakup ziemi, maszyn
rolniczych i nawozów sztucznych. W okresie później-
szym zmieni ono nazwę na Kasę Spółdzielczą, następ-
nie na Kasę Stefczyka dla mieszkańców Krężnicy Jarej
i Niedrzwicy Kościelnej.

Kółko Rolnicze, oficjalnie zawiązane 27 marca
1909 roku w folwarku Stefanów w Niedrzwicy Kościel-
nej, już od samego początku cieszyło się dużą popular-
nością wśród niedrzwickich rolników. Propagowało
nowoczesne i wydajniejsze metody uprawy roli, skutecz-
nie przyczyniając się do postępu w rolnictwie. Do kółka
zapisało się 120 gospodarzy z 5 miejscowości gminy.
Członkowie mieli możliwość przeprowadzania wspól-
nych prób i doświadczeń agrotechnicznych, korzystnego
zakupu maszyn rolniczych i nawozów sztucznych.
W celu upowszechniania prawidłowej organizacji gos-
podarstw rolnych dla członków kółka organizowano
kursy i odczyty, m.in. w formie artykułów prezesa Igna-
cego Piosia, który publikował je w lokalnej prasie
- w „Niedrzwiczaku”, redagowanym przez ówczesnego
kierownika miejscowej szkoły Teodora Zubrzyckiego.
Olbrzymim sukcesem niedrzwickiego kółka było zorga-
nizowanie w Niedrzwicy Kościelnej jesienią 1933 roku
wielkiego pokazu rolniczego, w którym uczestniczyło
123 producentów rolnych z powiatu lubelskiego.
Znamienny był tytuł wystawy: „Czym chata bogata tym
rada”, faktycznie ukazujący wysoki poziom niedrzwic-
kiego rolnictwa.
W kolejnych latach Kółka Rolnicze powstały w sąsied-
nich miejscowościach gminy: Borzechowie, Krężnicy
Jarej, Sobieszczanach, Strzeszkowicach, w 1928 r.
w Niedrzwicy Dużej.

Kółka stymulowały rozwój innych form spółdziel-

czości, m.in. Spółdzielni Mleczarskiej powstałej
w 1912 r. w Niedrzwicy Kościelnej oraz Zbiorczej Spół-
dzielni Jaj.

Po 1918 r. nastąpił znaczny rozwój spółdzielczości
spożywczej. W 1919 r. na terenie gminy Niedrzwica
zarejestrowanych było 13 spółdzielni spożywczych,
prowadzących własne sklepy z polskim kapitałem.
Nazwy spółdzielni to: „Gwiazda”, „Polanka”, „Nowość”,
„Syrena”, „Jutrzenka”, „Kmiotek” (Niedrzwica Kościelna),
„Zgoda”, „Świt”, „Jedność” (Niedrzwica Duża),
„Oszczędność”, „Dwór Strzeszkowice”, „Zorza”,
„Wyzwolenie”.
Spółdzielnia „Jedność” zrzeszała mieszkańców wsi
Niedrzwica Duża oraz Kolonii Tomaszówka, jej założy-
cielami byli Andrzej Kiljanek i Jan Drewniak. Stowarzy-
szenia te cieszyły się bardzo dużą popularnością wśród
polskiej ludności, gdyż umożliwiały nabywanie towarów
w atrakcyjnych cenach.

Kolejną typowo polską organizacją spółdzielczą
była, powstała w 1935 r. w Niedrzwicy Kościelnej, Spół-
dzielnia Rolniczo-Handlowa „Rolnik”, z filią w Niedrzwicy
Dużej i magazynami towarowymi. Spółdzielnię zorgani-
zowali miejscowi rolnicy, by mieć wpływ na ceny skupu
zbóż. Prezesem był Ignacy Pioś. Spółdzielnia zatrud-
niała kilkanaście osób, prowadziła sklep spółdzielczy.
Zaopatrywała ludność w artykuły spożywcze, realizo-
wała skup zbóż oraz oferowała w korzystnej cenie arty-
kuły masowe: węgiel, drzewo opałowe, nawozy
sztuczne, wapno budowlane i otręby. 

W 1935 r.  na terenie Niedrzwicy Dużej powstała
Spółdzielnia Spożywców „Zgoda”.

Przedwojenna aktywność społeczna mieszkańców
gminy Niedrzwica  koncentrowała się głównie w sferze
gospodarczej. Nowością było powstałe w 1926 r. 
w Niedrzwicy Kościelnej Koło Gospodyń Wiejskich,
będące wyrazem aktywności społecznej kobiet. Organi-
zacja ta była bardzo pożyteczna. Propagowała nowo-
czesne formy prowadzenia gospodarstwa domowego,
prowadziła kursy gotowania, wykonywania przetworów,
wyrobu wędlin, kroju i szycia. Na czas żniw członkinie
KGW zapewniały opiekę miejscowym dzieciom.
W sąsiedniej Niedrzwicy Dużej KGW powstało w 1935
roku z inicjatywy miejscowej akuszerki Julii Pawlik.

W latach 20. XX wieku powstała niezbędna dla
mieszkańców wsi organizacja straży ogniowej. Drew-
niany materiał, z którego powstawały zabudowania wiej-
skie oraz słomiane poszycie dachów, powodowały liczne
i groźne pożary, obejmujące często wiele zabudowań.
W tym okresie Niedrzwicę Dużą zamieszkiwało w 350
domach krytych strzechą 2500 mieszkańców. 

To dla ich bezpieczeństwa na zebraniu organi-
zacyjnym w dniu 28 kwietnia 1925 r. powołano Ochotni-
czą Straż Pożarną w Niedrzwicy Dużej. 115 obecnych
na zebraniu gospodarzy jednogłośnie poparło wniosek
o powołanie jednostki z dniem 1 maja 1925 r. Założycie-
lem OSP był sekretarz Zarządu Gminy, Edmund Pomor-
ski, prezesem Gustaw Mazurkiewicz  (właściciel majątku
Dębina), członkami zarządu rolnicy, m.in. Jan Braczkow-
ski i Paweł Baran oraz liczni członkowie popierający 
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- właścicieli sklepów, rzemieślnicy, drobni wytwórcy.
W kolejnych latach jednostki  OSP powstały
w Niedrzwicy Kościelnej, Czółnach i Strzeszkowicach.  

W latach 30. niedrzwicka straż liczyła ponad stu
członków. Początkowo sprzęt pożarniczy był ubogi.
Stanowiły go: sikawka dwucylindrowa przenośna
z wężem ssącym, bosaki, trąbki sygnałowe i alarmowe,
kaski pożarnicze, maski przeciwdymne, a nawet awa-
ryjny samochód marki Ford z 1925 r. Działalność straży
finansowana była z dochodów z zabaw tanecznych
organizowanych dla mieszkańców wsi, przedstawień
teatralnych, czynszu za wynajem lokalu na szkołę po-
wszechną oraz dofinansowania ze strony Zarządu
Gminnego. Siedzibą niedrzwickiej OSP była wybudo-
wana w 1926 r. w czynie społecznym drewniana parte-
rowa remiza strażacka przy ulicy Bełżyckiej, służąca
strażakom do lat 50. XX wieku i powstania w centrum
wsi okazałego murowanego budynku z wieżą.   

Straże ogniowe, jako organizacje bardzo
potrzebne w środowisku, cieszyły się  popularnością
i szacunkiem. Nierzadko mieszkańcy bezpłatnie przeka-
zywali plac na budowę strażnicy (przykład Czółen), które
z czasem stawały się obok szkół lokalnymi centrami
spotkań mieszkańców, w których odbywały się zbiórki
strażackie, zebrania wiejskie i imprezy kulturalne.

W przedwojennych społecznościach, w których
widoczne było silne poczucie integracji i odpowiedzial-
ności zbiorowej, mieszkańcy podejmowali działania
na rzecz wspólnego dobra. Przykładem były akcje
budowy obiektów użyteczności publicznej, służących
wspólnocie: szkół, remiz strażackich, budynków
mleczarń, sklepów spółdzielczych i domów ludowych.
Odbywało się to ogromnym wysiłkiem i ofiarnością finan-
sową mieszkańców. Takie były okoliczności budowy
Domu Ludowego w Niedrzwicy Kościelnej, przedsięw-
zięcia podjętego w celu uczczenia jubileuszu 20-lecia
Kółka Rolniczego. „Porwaliśmy się na wielką rzecz
– i daliśmy dowód, że umiemy pracować społecznie”
– czytamy w relacji zarządu kółka do Centralnego
Towarzystwa Rolniczego. Nowa siedziba Kółka Rolni-
czego była wspaniałym dowodem lokalnego samozor-
ganizowania. 
Dom Ludowy powstał także w Krężnicy Jarej (wieloletnia
siedziba szkoły podstawowej). Przed wojną planowano
wybudować podobny obiekt w Niedrzwicy Dużej, jednak
działania przerwał wybuch wojny.

Jesienią 1934 r. uchwałą zebrania wiejskiego
mieszkańcy Niedrzwicy Dużej zadecydowali o budowie
nowej szkoły. Powodem decyzji były fatalne warunki
lokalowe niedrzwickiej oświaty. Dzieci z Niedrzwicy
Dużej w latach 20. i 30. uczyły się w ponad 15 różnych
punktach na terenie całej wsi, w izbach wynajmowanych
od gospodarzy. Oczekiwania społeczne były więc bar-
dzo duże, jednak z powodu wysokich kosztów zbyt
trudne do zrealizowania dla samorządu gminnego.
Alternatywę stanowiła powszechna mobilizacja spo-
łeczna. Mieszkańcy Niedrzwicy Dużej zmotywowani ze
strony ówczesnego kierownika szkoły powszechnej
Wacława Chłopka, będącego niekwestionowanym lokal-
nym liderem - społecznikiem, podjęli się realizacji tej
inwestycji. 
W czynie społecznym wykonano prace przygotowaw-
cze, później wykończeniowe. Mieszkańcy dodatkowo

dobrowolnie opodatkowali się na ten cel. W efekcie
powstała duża i przestronna szkoła.

Przedwojenna starsza młodzież, tzw. poza-
szkolna, zrzeszała się w popularnych kołach Związku
Młodej Wsi. Na terenie Niedrzwicy aktywnie działało
Koło Młodzieży Wiejskiej „Siew” oraz Stowarzyszenie
Młodzieży Polskiej im. Tadeusza Kościuszki. Członkowie
koła spotykali się w izbie szkolnej „celem organizowania
młodzieży miejscowej dla wspólnej pracy i godziwej
rozrywki, kształcenia się pod względem estetycznym,
narodowym, oświatowym, zawodowym i kulturalnym”,
jak uzasadniała to prezes Misiewiczówna. Tworzyło
miejscowy teatr amatorski, organizowało zabawy
taneczne, z których dochód przeznaczono na bieżącą
działalność.

Drugą popularną organizacją młodzieżową
w gminie była - utworzona w 1935 r. w Niedrzwicy Ko-
ścielnej - Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego,
męska i żeńska, grupująca młodzież szkolną oraz
wspierająca drużynę Towarzystwo Przyjaciół Harcer-
stwa. 
Z inicjatytwy ksiedza Adamskiego w Krężnicy Jarej
utworzono w 1925 r. Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży Polskiej. Istniejącymi już organizacjami kato-
lickimi były działające przy parafii pw. Św. Bartłomieja
w Niedrzwicy Kościelnej od 1916 r. bractwo trzeźwości,
liczne kółka różańcowe oraz Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży Męskiej i Żeńskiej. 

Starsza młodzież męska miała możliwość
aktywności w organizacji paramilitarnej Przysposobienia
Wojskowego, Konnego i Pieszego, zgrupowanej
na terenie gminy w trzech jednostkach, na czele
z komendantem Karolem Kesslerem, mieszkańcem
Niedrzwicy Dużej. Niedrzwicki oddział konny
P. W. „Krakus” podlegał 24. Pułkowi Ułanów w Kraśniku.
Organizacja  ta przygotowywała przedpoborowych do
służby w kawalerii. W 1934 r. „Krakus” uroczystą ban-
derią uświetnił uroczystości z okazji dnia imienin I Mar-
szałka Polski Józefa Piłsudskiego. Komendant Kessler
odpowiadał dodatkowo za pracę z młodzieżą poza-
szkolną zgrupowaną w trzech oddziałach „Strzelca”,
kolejnej organizacji paramilitarnej, społeczno-wycho-
wawczej, skupiającej młodzież męską w wieku 16-19 lat.
Niedrzwicki oddział „Strzelca” posiadał jednolite umun-
durowanie. Ćwiczenia strzeleckie odbywał na strzelnicy
w centrum Niedrzwicy Dużej. 

Opiekę nad młodzieżą pozaszkolną nadal spra-
wowali miejscowi nauczyciele, którzy byli organizatorami
powołania innych lokalnych stowarzyszeń: Związku
Obrony Kresów Zachodnich, Koła Ligi Obrony Powietrz-
nej Państwa, Związku Rodziny Rezerwistów z prezesem
Wacławem Chłopkiem, Ligi Morskiej i Kolonialnej oraz
bardzo popularnego Towarzystwa Śpiewaczego „Echo”
w Niedrzwicy Kościelnej, prowadzonego przez Teodora
Zubrzyckiego.             

Niniejszy szkic powstał w oparciu o referat wygłoszony w cza-

sie uroczystości obchodów Dnia Organizacji Pozarządowych

w gminie Niedrzwica Duża w dniu 28 września 2019 r.

Rozszerzona wersja została opublikowana w „Bibliotekarzu

Lubelskim” - rocznik LXII(2019).
Magdalena Kosidło

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej 
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Okruchy wspomnień zapisane w pamięci i dokumentach
Urodziłam się pod koniec wojny, w 1943 roku,

w czasie ucieczki rodziców z Wołynia do Polski.                                       
Na początku kilka zdań o moich dziadkach ze

strony taty. Są nimi Władysław Karaś urodzony
w 1873 roku i Małgorzata z domu Górniak urodzona
w 1881 roku. Dziadkowie pobrali się na początku XX
wieku, urodziło im się pięcioro dzieci: Piotr (1906 r.), Jan
(1911 r.), Bronisław (1914 r.), Stanisław (1920 r.)
i Genowefa (1923 r.). Mieszkali w Wierzchowiskach koło
Bełżyc. Ponieważ niezbyt im się wiodło, w 1920 roku
wyjechali na Wołyń, bo tam tanio można było kupić zie-
mię, a w dodatku bardzo żyzną. Zamieszkali we wsi
Zastawie w gminie Brany (pow. Horochów). Powoli urzą-
dzali się na nowym miejscu, ciężko pracowali, dorabiali
się. Wszyscy żyli w zgodzie – Polacy, Ukraińcy, Rosja-
nie, Żydzi, do czasu wybuchu II wojny światowej, a wła-
ściwie do momentu zajęcia tych terenów przez armię
sowiecką.

Pierwszy wywóz Polaków na Syberię z tamtej
gminy w okolice Archangielska był już w roku 1940,
a później drugi i trzeci… 10 lutego 1940 roku wywie-
ziono moich dziadków, czyli rodziców taty i jego czworo
młodszego rodzeństwa. W nocy usłyszeli łomot do drzwi
i rozkaz opuszczenia domu. Mieli przysłowiowe pół go-
dziny na ubranie się i wzięcie najpotrzebniejszych rze-
czy. Co można było ze sobą zabrać? Niewiele…
Ubrania, trochę jedzenia, może jakieś pieniądze,
pamiątki… Wypędzeni przez sowietów i wrzuceni do
bydlęcych wagonów jak tobołki, ruszyli w nieznane.
Upchani ciasno, wszyscy stali, nie było miejsca na sie-
dzenie, spanie. Słychać było zewsząd przeraźliwe słowa
– Sybir, Sybir, Sybir… Wycie ludzi w pociągu jadącego
w siną dal zlewało się z łoskotem kół stukających
o szyny. Tym stojącym z brzegu wagonu niejednokrotnie
rano odrywano włosy i ubrania przymarznięte do desek.
Kto podczas tej strasznej podróży zmarł, to jego zwłoki
wyrzucano na zewnątrz  w śnieg. Były postoje w szcze-
rym polu, niestety nie można było wyjść, aby dostać coś
ciepłego do jedzenia. Po paru tygodniach (około mie-
siąca) dotarli do Archangielska. Pognano ich do lasu
w śniegi Syberii. Gdzieś tam przyszło im żyć w nieludz-
kich warunkach. Mieszkali w zimnych lepiankach
i ciężko pracowali przy wyrębie ponad stuletnich sosen.
Od świtu do nocy w mokrych łachmanach, w śniegu
i silnym mrozie – niejednokrotnie ponad czterdziesto-
stopniowym. Pracowały też dzieci, które znosiły gałęzie
ściętych drzew. Głodowe porcje żywnościowe pozba-
wione wartości odżywczych, witamin, nie dodawały sił,
nie chroniły od chorób. Ludzie jedli to, co udało się zdo-
być w lesie, nawet zwierzęta, których nie jadamy – koty,
psy czy padłe prosięta, jeśli w pobliżu był kołchoz czy
inna osada tubylców. W tym piekle na ziemi zmarli moi
dziadkowie i siostra taty. Dziadek Władysław i ciocia
Gienia już w 1940 roku, a babcia Małgorzata w 1941.
Bracia taty – Bronisław i Stanisław przeżyli. Udało im się
dotrzeć do tworzonej przez generała Andersa na terenie
Związku Radzieckiego polskiej armii. Doszli tam boso,
w łachmanach, ale byli wolni. Zaliczyli szlak bojowy

z armią Andersa na froncie zachodnim. Przeżyli, ale do
Polski nie wrócili. Bali się rządów komunistycznych. Po
tej gehennie, którą przetrwali, rozumieliśmy ich. Broni-
sław po wojnie osiadł w Holandii, a Stanisław i Jan
w Wielkiej Brytanii.

Moi rodzice - Piotr Karaś (najstarszy syn
dziadka Władzia) i Pelagia (ur. w 1910 r.) z domu Grze-
bieniak - pobrali się w 1931 roku i mieszkali w Branach
na Wołyniu, w mniejszym gospodarstwie aniżeli dziad-
kowie, i pewnie dzięki temu uniknęli wywózki na Syberię.
Żyjąc w wielkiej niepewności, co stało się z rodziną, do-
trwali do 1943 roku. To był straszny rok, gdyż zaczęły
się mordy i rzeź Polaków na Wołyniu. Kto nie został wy-
wieziony, był mordowany w okrutny sposób. Tego nie da
się opowiedzieć, opisać i zrozumieć, że w tak okrutny
sposób można było się znęcać nad innymi. Odcinano
głowy, rozcinano brzuchy, kobietom obcinano piersi
zasypując rany solą, niemowlęta nadziewano na szta-
chety, wrzucano żywych ludzi do studni… To było
straszne… Mordowano ludzi z łączonych rodzin. Jeden
z moich wujków ze strony mamy ożenił się z Ukrainką,
to zamordowali wujenkę i ich sześcioro dzieci, za to że
wyszła za Polaka. Wujek przeżył, ale całe życie ten
mord miał w pamięci. 

Tatuś dowiedział się, że są podstawione gdzieś
wagony i jeżeli chcą i zdołają uciec, to mogą wrócić do
Polski. I wtedy kto mógł, to zabrał ze sobą, co się dało,
został zapakowany do towarowych - tzw. bydlęcych -
wagonów i wyjechał z Wołynia, ale już nie na Syberię,
tylko do Polski.  Rodzice przyjechali do Kraśnika, tam
szukali schronienia po obcych ludziach. Wreszcie dotarli
do Gościeradowa, gdzie mieszkała rodzina babci Mał-
gorzaty. Warunki były bardzo trudne, bo prawie cały Go-
ścieradów był spalony przez Niemców, którzy
w miejscowym kościele mieli swoją kwaterę. Mieszka-
liśmy tam do 1947 roku. Piszę, mieszkaliśmy, bo ja już
byłam na świecie – urodziłam się 24 listopada
1943 roku. Moje dwie starsze siostry – Marianna i Gienia
przyszły na świat na Wołyniu.

W 1947 roku rodzice, na mocy reformy rolnej,
otrzymali ziemię po poznaniakach i dziedzicu Julianie
Wittechu na Krebsówce i dom czteroizbowy na cztery
rodziny. Ogólnie było nas tam, uciekinierów z Wołynia,
z Ukrainy, ze dwadzieścia rodzin – cały koniec wsi.  Żyło
się bardzo ciężko. Ciasnota w domu – jedna izba na całą
rodzinę, wspólna kuchnia, brak maszyn rolniczych,
a ziemię trzeba było uprawiać i spłacać ją nałożonym
kontyngentem. Władze próbowały na naszej wsi zakła-
dać „spółdzielnię produkcyjną”, ale rodzice i inni sąsiedzi
nie dali się na to namówić. Próbowano stworzyć kolek-
tyw na wzór kołchozów w Rosji. Państwo na tym nie wy-
szło zbyt dobrze, bo niby członkowie tejże spółdzielni
wspólnie pracowali, zbierali zboże, hodowali inwentarz,
a po nocach kradli co się dało do swoich domów, aby
się utrzymać przy życiu. Takie to były dziwne i trudne
czasy.

Najstarsza siostra nie ukończyła szkoły, bo był
czas wojny, ale rodzice sami ją uczyli – rachowała,
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czytała i pisała dobrze. Średnia siostra ukończyła pięć
klas. A mnie było dane ukończyć siedmioklasową szkołę
podstawową i jeszcze średnią szkołę zawodową
w Lublinie. Skoro jest mowa o nauczaniu, to nie mogę
nie wspomnieć o wspaniałej i niezapomnianej naszej
nauczycielce – Apolonii Zwierz-Jarzębskiej. Uczyła nas
sama, w wynajętym od prywatnych ludzi domu. Czasami
pomagał jej mąż, czasem córka, która studiowała w Lub-
linie i odwiedzała rodziców. Klasy były łączone, nie było
elektryczności. Trudne warunki. Uczyliśmy się tylko pod-
stawowych przedmiotów, a mnie nauka przychodziła
z łatwością. Nie robiłam błędów ortograficznych ani gra-
matycznych, bo za błąd należało napisać całą kartkę po-
prawnie dany wyraz i wtedy dobrze się zapamiętywało
jego pisownię. Nasza pani potrafiła załatwić wszystko
i z pomocą mieszkańców doprowadziła do wybudowania
szkoły. W nowym budynku była już szósta i siódma
klasa, wcześniej mieliśmy tylko pięć klas. W nowej
szkole wychowawczyni organizowała przedstawienia,
w których brały udział dzieci szkolne (przede wszystkim
starsze klasy) i młodzież ze wsi. Pieniądze zebrane
w czasie przedstawień przeznaczane były na potrzeby
szkolne. Wieczorami wypożyczano książki, ale
co ciekawe, przy ich zwrocie pytano nas o treść, o to co
zapamiętaliśmy. W 1955 roku zatrudniono więcej nau-
czycieli i nowego kierownika szkoły.

W domu nie mieliśmy światła elektrycznego
tylko lampy naftowe. Przy nich uczyłam się i wieczorami
głośno czytałam, a siostry i rodzice słuchali. Nie było
przecież radia, telewizji czy gazet. Jedynie „Rycerz Nie-
pokalanej”, pewnie z kościoła mama przynosiła. W lecie
mniej się czytało, bo była praca w polu, pasienie krów,
pomaganie rodzicom. Ale ja, pasąc dwie krowy, czyta-
łam książki, bo bardzo lubiłam czytać. To jest dziś trudne
do uwierzenia najmłodszemu pokoleniu, ale nie mie-
liśmy kupowanych zabawek. Piłkę zrobiła mi siostra
z sierści krowy, lalki robiłam sobie sama z makówek,
dekorując je listkami i kwiatami. 

Co jeszcze tkwi w mojej pamięci? Stosunek
ludzi miejscowych do nas, repatriantów – na początku
nazywano nas Ukraińcami, zabużakami. To było bardzo
smutne, poniżające. Z czasem doszło do normy. Pozna-
liśmy się wszyscy i wzajemnie zaakceptowali. Jest jesz-
cze jedno, co mnie boli. Otóż lęk Polaków, którzy zostali
na Wołyniu. Poznałam w 1991 roku pewną panią
z Rosji, a właściwie z Ukrainy. Ładnie mówiła po polsku.
Podczas naszych rozmów wyszło na jaw, że pochodzi
z tych terenów, na których do 1943 roku mieszkali moi
rodzice. Wtedy mieszkańcy Ukrainy i innych rejonów
byłego Związku Radzieckiego mogli przyjeżdżać
do Polski tylko na zaproszenie. Więc parę zaproszeń
załatwiłam.  Prowadziłyśmy z Nadią korespondencję, jej
mąż pięknie pisał po polsku. Raz przyjechała do mnie
z synem. Później zaprosiła mnie do siebie. 

Pojechałam do nich ze znajomą. Wszyscy byli
bardzo mili, gościnni, ale prosili: „na ulicy nie mówcie
głośno po polsku”. Na którymś wieczornym spotkaniu
wzięła mnie Nadzia w ustronne miejsce i z płaczem
zaczęła odmawiać po polsku „Zdrowaś Maryjo”. 
Powiedziała mi, że ona się modli, ale dzieci nie nauczyła

po polsku modlitwy, bo się bała. Strach ich paraliżował.
Jeden z sąsiadów chciał użyczyć benzyny, żeby zawieźli
mnie do wsi Brany, gdzie kiedyś mieszkała moja
rodzina, ale ona i jej bliscy się bali. Ten strach był bardzo
widoczny przy naszym odjeździe. Pożegnali nas
w domu, ale na dworcu w Równym do pociągu, którym
wracałyśmy do Polski, nie podeszli, nie pomogli wsiąść.
To było przygnębiające. U nas jednak inaczej się wów-
czas żyło.

Żałuję, że wcześniej nie rozmawiałam o Wołyniu
z rodzicami, o ich życiu tam. Można byłoby dużo więcej
faktów zapisać, ale o tym się w domu mało mówiło,
może ze strachu, może nie chcieli nawet wspomnie-
niami wracać do tych trudnych chwil. Gdyby żyli teraz,
to być może coś więcej by opowiedzieli, bo w ostatnich
latach wydano książki, nakręcono filmy mówiące o trud-
nych i tragicznych wydarzeniach na Wołyniu.      

Na koniec jeszcze jedno wspomnienie małej
dziewczynki. Będąc małą marzyłam, by dostać coś na
Mikołaja, a pod poduszką zazwyczaj było pusto. Marzył
mi się choć jeden cukierek, gdy mama na piechotę wra-
cała z Lublina, z targu, gdzie sprzedawała jaja, nabiał…
Aby osłodzić sobie życie, jedliśmy wiosną pączki z kwia-
tów lipy oraz klej – taką słodką żywicę z drzew owoco-
wych. 

Tak sobie nieraz myślę patrząc na wnuki,
że dobrze mają teraz dzieci, może nawet za bardzo. Czy
potrafią to uszanować, docenić? Ale takie to są czasy
i dobrze, że tak jest.

Janina Bartoszcze (z domu Karaś)

Pragnę na koniec przytoczyć słowa pięknej pieśni

śpiewanej w moim domu rodzinnym. Pamiętam melo-

dię i tekst, który był następujący:

Pośród stepowej śnieżnej zawiei

Dzwonek żałośnie rozwija się

W stronę Sybiru kibitka leci

Z kibitki kajdan dochodzi jęk.

Tam na Kamczatkę jedzie ofiara

Ofiara matki, jej mały syn

Ich potępiła swawola cara

Za to, że byli wolni od win.

Mamo, mi zimno, ja chcę spać, mamo

Mamo, ach zerwij kajdany me

Gdzie my jedziemy, gdzie jest nasz tato

Gdzie jest nasz domek, zabawki me?

Tak szczebiotało zziębiałe dziecię

Matce po licach spływały łzy

A kozak patrząc w dziecię złowieszczo

Uderzył w lico i – milcz! – mu rzekł.

Mamo, czy widzisz w górze wysoko

Co ją otacza aniołów chór

To jest Królowa w polskiej koronie

Tysiąc gwiazdeczek zdobi jej skroń.

Ona nas woła mamo do siebie

Ona nas woła do swoich stóp

I będę prosił mamo dla ciebie

By Bozia dała najprędzej grób.
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Mini Zoo w Wojciechowie to miejsce chętnie od-
wiedzane zarówno przez grupy przedszkolne naszej
placówki, jak i rodziny naszych podopiecznych. Bezpo-
średni kontakt z naturą i zwierzętami w znajdującym się
tam Parku Zwierząt oraz zorganizowane miejsca roz-
rywki i edukacji, zachęcają do wycieczek do tego szcze-
gólnego miejsca.

W związku ze zbliżającym się okresem zimo-
wym Przedszkole w Niedrzwicy Dużej postanowiło wes-
przeć Zoo w Wojciechowie organizując zbiórkę żywności
dla przebywających tam zwierząt. W dniach 16-19 listo-
pada 2020 r., w wyznaczonym na placu zabaw miejscu,
dzięki zaangażowaniu przedszkolaków i ich rodziców
oraz kadry i pracowników przedszkola, gromadziliśmy
ziemniaki, buraki czerwone, brokuły, sałatę, jabłka oraz
gruszki. Z każdym dniem akcji, miejsce zbiórki wypeł-
niało się kolejnymi workami, skrzynkami owoców i wa-
rzyw, a dzieci w poszczególnych grupach wiekowych
z zaangażowaniem opowiadały o swoim czynnym
udziale w zbiórce. Przekazanie zebranej żywności na-

stąpiło 20 listopada, a odbierający ją pracownicy Mini
Zoo z Wojciechowa nie kryli zaskoczenia i radości z ilo-
ści zgromadzonego przez nas pokarmu dla zwierząt. 

Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy wsparli
naszą zbiórkę!
Kadra pedagogiczna Przedszkola w Niedrzwicy Dużej

Przedszkole w Niedrzwicy Dużej dla Mini ZOO w Wojciechowie
- akcja zbiórki żywności dla zwierząt

I miejsce dla Oliwii Cyranek 
w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim

“W jednej też chwili porzuciła wszystko

Odsunęła jak owe niepotrzebne rzeczy.

Pożegnała nas mocnym rąk uściskiem.

Ten uścisk nam kazał miłować, wierzyć...”

W jakże szczególny sposób wybrzmiewają
słowa młodziutkiej poetki - Grażyny Chrostowskiej – lu-
belskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów - w na-
szych czasach, tak bardzo naznaczonych ostatnio
paraliżem, lękiem o życie, o jutro...

Kolejna, IV już edycja konkursu “W kręgu poezji
Grażyny Chrostowskiej”, organizowana przez lubelskie
Muzeum Martyrologii “Pod Zegarem” we współpracy
z LO nr 4 oraz LO nr 27 w Lublinie, stała się okazją do
przybliżenia tej nietuzinkowej postaci, ale też przypo-
mnienia czasów grozy II wojny światowej, być może
również osobistych autorefleksji dla uczestników wyda-
rzenia. Twórczość poetycka Grażyny Chrostowskiej za-
istniała w czasach bardzo trudnych. Dwudziestoletnia
dziewczyna została za swoją działalność konspiracyjną,
wymierzoną przeciwko okupantowi niemieckiemu, uwię-
ziona na Zamku Lubelskim w maju 1941 r., a następnie
wywieziona wraz z siostrą Apolonią do obozu koncen-
tracyjnego w Ravensbruck we wrześniu 1941 r., gdzie
w kwietniu 1942 r. rozstrzelano je. Jej utwory, jak czy-
tamy w jednym z opracowań biograficznych - “(…) miały
być wyrazem kłębiących w umysłach młodych dziewcząt
emocji i lęków, próbą ucieczki od lagrowej rzeczywisto-
ści czy wreszcie sposobem na wzajemne podtrzymywa-
nie się na duchu”. 

Lektura utworów poetyckich Grażyny Chrostow-
skiej oraz biografii poetki i jej współtowarzyszek niedoli
rzuca nowe światło na doświadczenia pokolenia Kolum-
bów - jak określa się Polaków urodzonych około roku
1920, których młodość przypadła na kolejny drama-

tyczny etap w dziejach naszej ojczyzny. W tych lekcjach
historii, ale też humanizmu, które przebiegają pod sztan-
darem konkursu recytatorsko-krasomówczego - niemal
od samego początku uczestniczyła nasza szkoła, osią-
gając znaczące sukcesy (w latach 2002 – 2016 konkurs
miał rangę wojewódzkiego, od 2017 – jest konkursem
ogólnopolskim). W tym roku, mimo utrudnionych warun-
ków, stało się podobnie – nasza uczennica kl. VIII
- Oliwia Cyranek - przystąpiła do konkursu i odegrała w
nim znaczącą rolę. Jej występ, zapisany na nośniku pa-
mięci i przesłany zgodnie z regulaminem do organiza-
torów konkursu, zdobył ogromne uznanie w oczach Jury.
Oliwia zdobyła I miejsce w kategorii - szkoły podsta-
wowe – a nagroda główna to wyjazd laureata wraz
z opiekunem – instruktorem do byłego obozu koncen-
tracyjnego w Ravensbruck. Ze względu na pandemię or-
ganizatorzy przewidują sfinalizowanie nagrody
w sprzyjających warunkach epidemiologicznych w póź-
niejszym terminie. 

Oliwia zaprezentowała w swoim występie dwa
utwory: tekst poetycki G. Chrostowskiej - “I ona poszła
także” oraz fragment wspomnień Wandy Półtawskiej,
pochodzących z książki pt. ”I boję się snów...”  Warto
podkreślić, iż Oliwka wystąpiła w tymże konkursie po raz
drugi – w ubiegłym roku za swoją prezentację otrzymała
wyróżnienie. 

Cieszą sukcesy naszej laureatki, ale jeszcze
bardziej budująca jest dla nas - pedagogów - świado-
mość, iż ponadczasowe wartości humanistyczne zys-
kują zainteresowanie i znajdują odzwierciedlenie
w aktywności i postawie młodych, kreatywnych i ambit-
nych przedstawicieli młodego pokolenia. Oby tak pozos-
tało...

Małgorzata Zezula  

nauczyciel języka polskiego,instruktor laureatki 
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Uroczystość Narodowego Święta Niepodległości

Wspólny cel – pamiętać o ojczyźnie
11 listopada to bardzo ważna data dla każdego

Polaka. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mariance,
którzy należą do Koła Teatralnego przygotowali na tę
okazję przedstawienie pt. „Podróż przez historię”. Już
od początku roku szkolnego poświęcali swój czas na
próby i przygotowania do wieczornicy patriotycznej,
którą mieli zaprezentować 10 listopada. W związku z sy-
tuacją epidemiologiczną próby przeniosły się do wirtual-
nego świata. Wirtualnie odbywały się też konsultacje
z aktorami, którzy w swoich domach nagrywali krótkie
filmy o charakterze patriotycznym. 

Aktorzy Koła Teatralnego niestety nie mogli
spotkać się z publicznością na żywo, ale nie zrezygno-
wali z przestawienia, dlatego powstał wspaniały film
o tym, jak wiele nasz kraj przeszedł, by stać się wolnym.
Opiekunki Koła Teatralnego i szkolnego chóru – p. Ka-
rolina Roszkiewicz i p. Mariola Matlakowska sprawowały
pieczę nad projektem. To piękne przedsięwzięcie mogło
powstać dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Urzędu
Gminy Niedrzwica Duża w ramach zadania publicznego
„W zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęg-
nowania polskości oraz rozwoju świadomości narodo-
wej, obywatelskiej i kulturowej”, o które postarała się
p. Mariola Matlakowska we współpracy z opiekunką koła
teatralnego. Dzięki funduszom został zakupiony sprzęt
usprawniający pracę m.in.: powermikser analogowy,
oświetlenie i efekty sceniczne, parawan, tło fotogra-
ficzne, które miało być wykorzystane do teatru cieni.
Projekt „Podróż przez historię” to nie tylko przedstawie-
nie, to również konkurs historyczny. Celem wydarzenia

było wspólne świętowanie i budowanie jedności wśród
społeczności szkolnej, przybliżenie uczniom jak ważne
jest poczucie tożsamości narodowej, kierowanie się
w życiu wartościami oraz uwrażliwienie uczniów na
krzywdę innych.

Ważnym elementem przedstawienia było odda-
nie hołdu dzieciom, które poległy podczas wojny. Dzięki
wspaniałym fotografiom z czasów II wojny światowej,
którym kolor nadał p. Mikołaj Kaczmarek (jego prace
można zaleźć na Facebooku – Mikołaj Kaczmarek-Kolor
Historii), uczniowie mogli przybliży sobie sylwetki
Powstańców Warszawy, poznali historię ich rówieśni-
ków, którzy oddali życie za nasz kraj.

Zachęcamy do śledzenia strony szkoły
www.spmarianka.pl oraz profilu na Facebooku, gdzie
znajduje się film przygotowany przez uczniów na Święto
Niepodległości. Pracujemy aktualnie nad świątecznym
przedstawieniem pt. „Dziewczynka z zapałkami”.

Karolina Roszkiewicz

,,To jest mój kraj, to moja Polska
Ja jestem Polką, Ty Polakiem
To moje miejsce, tu jest mój dom
Gdzie Wisła płynie swoim szlakiem...''

Te piękne słowa pieśni patriotycznej oraz wiele
innych, równie wspaniałych treści, wyśpiewały i wyrecy-
towały przedszkolaki w każdej grupie wiekowej naszego
przedszkola z okazji Narodowego Święta Niepodległo-
ści. Zabrzmiał oczywiście Hymn Narodowy, wyśpiewany
przez wszystkie dzieci z przeżyciem i świadomością
jego znaczenia dla narodu polskiego. Odświętne stroje
i dekoracje, biało-czerwona symbolika kotylionów i wy-
wieszone flagi narodowe przed budynkiem przedszkola
podkreśliły wagę tej patriotycznej uroczystości.

Pragnę zaznaczyć, że do tego święta dzieci

przygotowywały się przez wiele dni poprzez różne formy
aktywności, dlatego też przeżyły je z pełną świadomo-
ścią. Dzieci sześcioletnie ,,Słoneczka'' i ,,Tygrysy'' przy-
gotowały dłuższe występy – jako najstarsi reprezentanci
przedszkolnej społeczności. Uroczystościom towarzy-
szyła pani dyrektor przedszkola Barbara Gąska oraz wy-
chowawczynie grup: Bożena Krawczyk, Renata Żuber
i Urszula Michalewska.

Z dumą możemy potwierdzić, że nasze przed-
szkolaki zdały patriotyczny egzamin i zdobyły miano
Młodych Patriotów.

W imieniu nauczycielek 

Przedszkola w Niedrzwicy Dużej 

Urszula Michalewska
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14 listopada wyjazdowym meczem z MKS Ryki
drużyna Orionu zakończyła zmagania w rundzie jesien-
nej sezonu 2020/21 w lubelskiej klasie okręgowej. Koń-
cówka pierwszej fazy rozgrywek wypadła przyzwoicie.
Szkoda tylko, że od połowy listopada wydarzenia spor-
towe odbywają się bez udziału publiczności, więc kibice
Orionu nie mogli być świadkami tych wydarzeń. Szcze-
gólnie efektowny był mecz dwunastej kolejki, kiedy Orio-
nowcy rozbili zespół GKS Niemce w niecodziennym
wymiarze 10:0. Oprócz tego niedrzwiczanie odnieśli
pewne wygrane nad Garbarnią Kurów i MKS-em Ryki,
chociaż w międzyczasie przytrafiła się nieoczekiwana
porażka z ostatnim w tabeli Mazowszem Stężyca.

Po piętnastu seriach gier podopieczni Rado-
sława Muszyńskiego zajmują lokatę na najniższym stop-
niu podium, ale kwestia mistrzostwa "okręgówki" jest już
praktycznie przesądzona. Piętnastopunktowa strata do
Motoru II Lublin wydaje się nie do odrobienia, zaś Orio-
nowi i kilku innym zespołom - mimo iż to dopiero półme-
tek - pozostała tylko batalia o fotel wicemistrza. W walce
tej, oprócz drużyny niedrzwickiej, liczyć się będą również
Janowianka, Avia II Świdnik i Polesie Kock. Tymczasem
przed nami dość długi okres przerwy zimowej.
Cieszyć mogą też statystyki bramkowe Orionu. Bywało,
i to dość często, że 42 goli niedrzwiczanie nie zdobywali
w całym sezonie, a tyle właśnie "ustrzelili" w minionej
rundzie. Także postawa formacji defensywnej zasługuje
na uznanie, ponieważ 18 bramek straconych to prawie
najlepszy rezultat w lidze. Trener Radosław Muszyński
dysponował całkiem szeroką i wyrównaną kadrą, zaś
ławka rezerwowych praktycznie w każdym meczu była
pełna, co wcale nie jest tak oczywiste w amatorskim fut-
bolu. Ogółem szkoleniowiec Orionu skorzystał z usług
23 zawodników, zaś najwięcej goli - 11 - zdobył Paweł
Bielak, co sytuuje go w gronie najlepszych snajperów tej
klasy rozgrywkowej.

Wśród najmłodszych zawodników z terenu
gminy Niedrzwica Duża wymienić należy Dominika Pio-
sia, Tobiasza Talarka oraz Jakuba Talarka. Cała trójka
zaliczyła wiele udanych występów na piątoligowym po-
ziomie. Klub cały czas poszukuje zawodników młodzie-
żowych, zapraszamy więc do podjęcia treningów
w Orionie. Każdy chętny poniżej 21. roku życia będzie
mile widziany w klubie.

6 zwycięstw, 3 porażki i ani jednego remisu
zanotowała na jesieni drużyna KS Niedrzwicy, grająca
w 2 Lidze Lubelskiej rozgrywek Playareny (piłka nożna
6-osobowa). Takie wyniki sprawiły, że na koniec rundy
jesiennej „niedźwiedzie” zajmują 6. pozycję w lidze, ze
stratą 1 punktu do drugiego miejsca. A zauważyć trzeba,
że drużyny z miejsc 2-5 mają minimum jeden mecz wię-
cej rozegrany od naszej ekipy. Pozwala to z optymiz-
mem oczekiwać na wiosenne zmagania, kiedy nasza
drużyna powinna liczyć się w walce o awans na najwyż-
szy szczebel rozgrywek. Indywidualnie na pewno wyróż-

nić trzeba najlepszych strzelców w tej rundzie, czyli
Kamila Sokołowskiego (12 trafień) oraz Konrada Skra-
buchę (9 bramek), a także Bartłomieja Dziwulskiego,
który dołączył do drużyny pod koniec rundy, a już zdążył
zgromadzić na swoim koncie dwie nominacje na gracza
meczu.

…i przenoszą się na parkiety 
futsalowe.

Zima zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza,
że nasi gracze z orlików przenieśli się na hale, aby po-
grać w futsal. 21 listopada wystartowała Lubelska 2 Liga
Futsalu – tam naszą Gminę reprezentują gracze KS Nie-
drzwicy. Za nami dwie kolejki tych rozgrywek i na ten
moment KS zajmuje 3 miejsce w tabeli z dorobkiem
4 punktów. Rozlosowano też Puchar, gdzie KS w pierw-
szym meczu zmierzy się z drużyną Amator Team Gmina
Niemce.

W rozgrywanej w Świdniku Powiatowej Amator-
skiej Lidze Futsalu grają też nasi Oldboje. Na początek
przegrali oni jednak wysoko z drużyną Solidarność PZL
Świdnik i na pierwsze punkty będą musieli jeszcze za-
czekać.

ORION zakończył rundę jesienną sezonu 2020/21

Zawodnicy KS Niedrzwica kończą sezon orlikowy...
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Lubelski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego dokonał
podsumowania sezonu 2019/2020. Z roku na rok tenisiści
stołowi KS HEKSA pną się w rankingach wojewódzkich.
Na 41 klubów z terenu województwa lubelskiego biorą-
cych udział w rozgrywkach nasz klub uplasował się na
bardzo wysokiej, 6. pozycji. Na ten wynik złożyły się bar-
dzo dobre występy w rozgrywkach indywidualnych i dru-
żynowych w kategoriach: skrzat, młodzik, kadet i junior.
Wielkie gratulacje za wspólną pracę dla zawodników, tre-
nerów i rodziców!                                                                                     

Dominik Bielecki

Podsumowanie sezonu
2019/2020 KS HEKSA 
w tenisie stołowym

Pomimo trudnego okresu dla rozgrywania za-
wodów, jesienią odbyły się pierwsze Wojewódzkie Tur-
nieje Kwalifikacyjne do Grand Prix Polski we wszystkich
kategoriach. Wyniki przerosły oczekiwania zawodników
i trenerów. We wszystkich kategoriach nasi zawodnicy
stawali na podium. 

Oto szczegółowe wyniki zaczynając od kategorii
najmłodszej:
- SKRZACI (Lubartów, 07.10.2020)
I miejsce – Olaf Cyrankiewicz
II miejsce – Szymon Bielecki
- ŻACY (Wola Skromowska, 11.11.2020)
II miejsce – Olaf Cyrankiewicz
III miejsce – Jakub Hyz
- MŁODZICY (Łucka, 21.11.2020)

I miejsce – Antoni Kowalczyk
- KADECI (Niedźwiada, 11.11.2020)
I miejsce – Piotr Goszczyński
- JUNIORZY (Łucka, 21.11.2020)
I miejsce – Dominik Maciąg
II miejsce – Artur Słomka
- JUNIORKI (Łucka, 21.11.2020)
III miejsce – Maja Łakoma.

Zwycięzcy turniejów uzyskali awans na I Grand
Prix Polski, gdzie będą rywalizować z najlepszymi za-
wodnikami z całego kraju. Gratulujemy zawodnikom wy-
ników i życzymy udanych występów na arenie
ogólnopolskiej!                                                                   

Dominik Bielecki

Pierwsze turnieje tenisa stołowego w sezonie 2020/2021

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w tenisie stołowym
24 października 2020 r. w Łucce odbył się mecz pomiędzy kadrą woj. lubelskiego a kadrą woj. podlaskiego.
Lubelszczyznę reprezentowało 12 zawodników, w tym dwóch z naszego klubu – Maciej Bielecki i Antoni Kowalczyk.
Obaj w dużym stopniu przyczynili się do zwycięstwa naszego województwa. Maciek i Antek w grze podwójnej prze-
grali dopiero w finale, zajmując 2. miejsce, a w grze pojedynczej równych sobie nie miał Maciej Bielecki, wygrywając
turniej bez porażki. Tym mocnym akcentem Maciek przynajmniej na rok pożegnał się z KS HEKSA, żeby rozwijać
swoje umiejętności w sezonie 2020/2021 w klubie Dekorglass Działdowo, gdzie dołączył do grającego w barwach
tego klubu już 2. sezon swojego brata – Patryka Bieleckiego.                                                                                    

Dominik Bielecki

Jako zarząd i trenerzy KS HEKSA mamy do-
świadczenie i pomysły na podniesienie poziomu tenisa
stołowego w naszej gminie. W związku z tym zachę-
camy do wsparcia działania klubu poprzez sponsoring
indywidualny lub firmowy. Oferujemy miejsca reklamowe
na banerach, koszulkach oraz umieszczanie nazw
sponsorów w prasie lokalnej. Poprzez sukcesy sportowe
gwarantujemy pozytywny odbiór Państwa firm oraz
zwiększenie rozpoznawalności na terenie woj. lubel-
skiego i całego kraju.Telefon kontaktowy: 603 777 441                                                           

Zarząd i trenerzy KS HEKSA Niedrzwica Duża

Sponsoring szansą na dalszy
rozwój tenisa stołowego 

w gminie Niedrzwica Duża
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Gminna Biblioteka Publiczna w Niedrzwicy
Dużej wraz z filiami  w 2020 roku w ramach „Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1
- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicz-
nych”, otrzymała  dotację w wysokości  11 000,00 zł ze
środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie
aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych po-
przez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publi-
kacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek
publicznych. Szczególny nacisk został położony na bu-
dowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ
nowości wydawniczych, możliwość systematycznej ak-
tualizacji zbiorów, a w konsekwencji zwiększenia oferty
czytelniczej dla użytkowników bibliotek. 
Otrzymane  środki przeznaczone zostały w całości na
zakup nowości z różnych dziedzin i dla różnych grup
wiekowych. 
Najwięcej zakupiono książek z literatury pięknej polskiej,
ponieważ ten gatunek cieszy się dużą popularnością.
Oto kilka tytułów:
Literatura obyczajowa, romans
„Bo nadal cię kocham” Magdalena Kordel , cykl: Malow-
nicze (tom 6), 
„Co dwie głowy, to nie jedna” Anita Scharmach, 
„Córka fałszerza” Joanna Jax,
„Dziewczyna z Neapolu” Lucinda Riley,
„Listy pełne marzeń” Magdalena Witkiewicz,
„Małe kobietki” Louisa May Alcott
„Molly” Agnieszka Lingas-Łoniewska
„Najważniejszy” Magdalena Majcher
„Nowy podarunek” Krystyna Mirek
„Otwórz się na miłość” Natalia Sońska
„Pragnienia” Ilona Gołębiewska
„Zakłamane życie dorosłych” Elena Ferrante
„Zostań moim aniołem” Gabriela Gargaś
Kryminały
„Amerykański brud” Jeanine Cummins
„Bestia” Max Czornyj
„Bez reszty” Wojtek Miłoszewski
„Bunt morza” Clive Cussler
„Chłopiec z lasu” Harlan Coben
„Dziedzictwo von Schindlerów” Wojciech Wójcik
„Grube wióry” Rafał Pacześ
„Halny” Remigiusz Mróz, cykl: Komisarz Forst (tom 6)
„Inni ludzie” C.J. Tudor
„Miłość czyni dobrym” Katarzyna Bonda
„Moloch” Marek Krajewski
„Nic bez ryzyka” Jeffrey Archer
„Nie odpisuj/ Nie patrz/ Nie krzycz” Marcel Moss
„Niespokojna krew” Robert Galbraith (J.K. Rowling),
cykl: Cormoran Strike 
„Niezbity dowód” Małgorzata Rogala
„Pokora” Szczepan Twardoch
„Precedens” Remigiusz Mróz cykl: Joanna Chyłka 
(tom 12)
„Prosta sprawa” Wojciech Chmielarz
„Służąca” Alicja Sinicka

„Szybki szmal” Ryszard Ćwirlej
„Śreżoga” Katarzyna Puzyńska, cykl: Lipowo (tom 12)
„W cieniu zła” Alex North
„W zmowie z mordercą” Bartłomiej Kowaliński
Literatura faktu
„Czas wolny w PRL” Wojciech Przylipiak
„Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku” Zbigniew Rokita
„Kobiety Nowej Huty. Cegły, perły i petardy” Katarzyna
Kobylarczyk
„Miasto Biesów. Czekając na powrót cara” Albert Ja-
włowski
„Osobisty przewodnik po Pradze” Mariusz Szczygieł,
Filip Springer
„Powrót z Bambuko” Katarzyna Nosowska
„San Francisco. Dziki brzeg wolności” Magda Działo-
szyńska-Kossow
„Strona świata” Wojciech Jagielski
„Teksas to stan umysłu” Artur Owczarski
„Udręczeni. Historia prawdziwa” Ray Garton, Ed Warren
„Zdarzyło się w Watykanie” Magdalena Wolińska-Riedi
Biografie, pamiętniki
„Dyrdymarki” Marek Niedźwiecki
„Głos. Wojciech Mann w rozmowie z Katarzyną Kubi-
siowską” Wojciech Mann
„Hłasko. Proletariacki książę” Radosław Młynarczyk
„Jak ja ich kochałem” Jerzy Antczak
„Kto odejdzie, już nie wróci. Jak opuściłem świat chasy-
dów” Shulem Deen
„Nomadzi. Życie w drodze” Zuzanna Bukłaha
„Podróże na drugi kraniec świata. Dalsze przygody mło-
dego przyrodnika” David Attenborough
„Serca bicie. Biografia Andrzeja Zauchy” Piotr Baran,
Katarzyna Olkowicz
„Tove Jansson. Mama Muminków” Boel Westin.

Pełna lista nowości jest dostępna na stronie:
biblioteka.niedrzwicaduza.pl w zakładce: Katalog MAK+

Od poniedziałku 30 listopada 2020 r. biblioteki
w Gminie Niedrzwica Duża będą otwarte dla Czytelni-
ków. Udostępnianie odbywać się będzie na dotychcza-
sowych zasadach. Prosimy o zachowanie wszelkich
środków ostrożności. Polecamy wcześniejszy kontakt
telefoniczny lub mailowy.

Przypominamy również o możliwości skorzys-
tania z usługi „Książka na telefon”. Jest to oferta skiero-
wana dla osób, które nie są w stanie samodzielnie
dotrzeć do biblioteki.  
Kontakt: tel. 81 5175317 lub e-mail: 
biblioteka-niedrzwica@o2.pl

Nowości wydawnicze w bibliotekach
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Naro-
dzenia zapraszamy do udziału w konkursie tanecznym,
który ma na celu rozbudzenie w dzieciach tanecznej
pasji. Konkurs polega na odtworzeniu i nagraniu tańca
pt. „Nosem buch w biały puch”. Wzorcowy taniec przy-
gotowany przez p. Dominikę Dul umieścimy na naszej
stronie internetowej. Najbardziej kreatywne występy
(stylizacja, strój, własne figury taneczne, występ w to-
warzystwie rodzica, siostry, brata) wyróżnimy nagrodami
głównymi (vouchery na bezpłatne lekcje tańca) i nagro-
dami pocieszenia (między innymi: taneczne worki na

buty, opaski na włosy, odblaski, samochodziki hot-whe-
els).

Nagrania wideo prosimy przesyłać do dnia 30
grudnia 2020 roku na adres mailowy
gokniedrzwica@gmail.com. W przypadku pojawienia się
problemów technicznych zachęcamy do użycia pro-
gramu Wetransfer lub dostarczenia nagrania na pen-
drive do biura GOKSiR. Rozstrzygnięcie konkursu
odbędzie się 4 stycznia, o czym poinformujemy na na-
szej stronie internetowej i portalu społecznościowym
Facebook.

Konkurs taneczny

Już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej
edycji „Akcji 1%”, którą trzy lata temu zainicjowała pani
Dorota Różyło z Niedrzwicy Dużej. I to właśnie ona bę-
dzie rozliczać Państwa PIT-y za darmo – w zamian za
przekazanie 1% podatku na jedną z z potrzebujących
osób z naszej gminy.
Uwaga! Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin
dyżurów pani Doroty w GOKSiR będą dostępne w stycz-
niu na stronie internetowej  www.goksir.niedrzwica-
duza.pl oraz pod numerami  telefonów 81 517 51 59, tel.
kom. 660 410 578.

Lista osób, którym można pomóc poprzez
wpłatę 1%:
- Kinga Bartoszcze („1260 pomoc dla Kingi Bartoszcze”,
KRS 0000382243, Fundacja Pomocy Dzieciom i Oso-
bom Chorym „Kawałek Nieba”)
- Martyna Kurek („dla Martyny Kurek”, KRS
0000097900, „MATIO” Fundacja Pomocy Rodzinom i
Chorym na Mukowiscydozę)
- Weronika Przybycień („649 pomoc dla Weroniki Przy-
bycień”, KRS 0000382243, Fundacja Pomocy Dzieciom
i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”)
- Mateusz Mianowany („ZC 6940 Mateusz Mianowany,

KRS 0000266644, Fundacja „Serce Dziecka”)
- Piotr Łyjak („15047 Łyjak Piotr”, KRS 0000037904,
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”).
- Robert Milewski(KRS 0000318050,  Robert Milewski,
Towarzystwo Chorych na SM)
- Zuzanna Płonka ("Pomoc dla Zuzi"; KRS 0000367755;
Fundacja  "Wstań")
- Bartłomiej Fac („24399 Bartłomiej Fac”, KRS:
0000037904, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”).

Jak można zauważyć, do grona osób, które po-
trzebują pomocy dołączył Bartłomiej Fac z Sobieszczan.
Chłopiec cierpi na kurczowe porażenie mózgowe, pa-
daczkę i wodogłowie. Istnieje szansa, że Bartuś samo-
dzielnie stanie na nóżkach – wymaga to jednak
długiego, kosztownego leczenia i rehabilitacji. Rodzina
Bartusia nie jest w stanie pokryć wszystkich kosztów,
dlatego zwracamy się do Państwa o pomoc,   podkre-
ślając, że nawet najmniejsza wpłata przybliża chłopca
do poprawy zdrowia. Wpłaty można kierować na konto
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”: 61 1060 0076
0000 3310 0018 2660 (tytuł przelewu: Fac Bartłomiej
24399).

Oddaj 1 % na potrzebujących z naszej gminy, a rozliczymy Cię za darmo!
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Pracownia Orange w GOKSiR otrzymała nowy sprzęt
w ramach projektu „Dodatkowe wyposażenie Pracowni Orange”. Tra-
fiły do nas trzy nowe laptopy wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.
Komputery są gotowe do tego, by przy nich usiąść i surfować po in-
ternecie, słuchać muzyki, pisać artykuły, sporządzać sprawozdawcze
wykresy, przeglądać zdjęcia czy montować filmy. Niestety, ze względu
na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, nie możemy jesz-
cze zaprosić Was do GOKSiR. Czekamy cierpliwie i z utęsknieniem
na dzień, kiedy będziecie mogli do nas przyjść i skorzystać z dobro-
dziejstw Pracowni Orange!

Działanie realizowane w ra-
mach projektu „Dodatkowe wy-
posażenie Pracowni Orange”.

Nowe komputery w Pracowni Orange! 

Pandemia po raz kolejny opanowała życie kul-
turalne Polaków. Nie ominęło to również GOKSiR, który
znów część działań musiał przenieść w tryb on-line.

Zajęcia taneczne prowadzone w GOKSiR przez
Studio Tańca Balans nadal odbywają się (właśnie  
w wersji on-line) w poniedziałki o stałych godzinach. Do-
datkowo wszyscy zainteresowani tancerze otrzymują od
pani Dominiki lekcje w formie nagrań, które w dowolnym
czasie można odtworzyć. Dzięki takim spotkaniom lekcje
tańca nadal mogą dawać dzieciom i młodzieży mnóstwo
frajdy. Zachęcają też do aktywności fizycznej w trudnym
czasie, który zmusza nas do pozostawania w domu.

Nie udało nam się spotkać w tym roku na wspól-
nych uroczystościach związanych z obchodami Święta
Niepodległości. Ten ważny dla nas dzień uczciliśmy pre-
zentując na naszej stronie internetowej i w mediach spo-
łecznościowych pieśni patriotyczne w wykonaniu
lokalnych artystów   i zespołów, m.in. Zespołu Śpiewa-
czego ze Strzeszkowic, chóru „Gaudete”, „Krajki”, „Pro-
sto z pola”, Kapeli „Swojacy” oraz „Niedrzwickich

artystów”. Przedstawiliśmy również bogaty tematycznie
repertuar Kapeli „Drewutnia”.

Grudzień nierozerwalnie wiąże się z Kierma-
szem Bożonarodzeniowym. Postanowiliśmy w tym roku
stawić czoła wszelkim przeciwnościom. Dajemy możli-
wość zgromadzenia tradycyjnych wyrobów w okresie
przedświątecznym bezpośrednio od twórców. Na stronie
internetowej GOKSiR oraz na Facebooku dostępna jest
lista osób oferujących rękodzieło, m.in. stroiki świą-
teczne, ozdoby choinkowe, kartki świąteczne, ciasta czy
miody. Wspierajmy lokalnych rękodzielników!

Grupa zabawowa raz jeszcze przyjęła formę do-
mowej. W każdy czwartek udostępniamy na Facebooku
propozycje zabaw, które można realizować w domu. Za-
chęcamy do dzielenia się zdjęciami i pomysłami na czas
spędzany wspólnie z dziećmi. Prosimy przesyłać je na
e-mail (gokniedrzwica@gmail.com) lub umieszczać
w komentarzach pod postami na Facebooku. Grupę za-
bawową nadal możemy – chociaż on-line – tworzyć
wspólnie!

GOKSiR – działalność on-line

Długie zimowe wieczory, a tym bardziej przy
świątecznym stole, sprawiają, że chętnie wracamy do
rodzinnych wspomnień.
Pamiętam, że któregoś roku, w święta, ojciec przygoto-

wywał zastawę stołową do obiadu. Umył wszystkie na-

czynia i – gdy ostatnią rzecz odkładał na suszarkę –

wszystko spadło i się rozbiło. Niebawem mieli zjawić się

goście. Ostatecznie musieli przyjechać więc ze swoimi

naczyniami.

Święta Bożego Narodzenia dzieciom od zawsze koja-
rzyły się z otrzymywanymi upominkami. Każdy z nas usi-
łował wypatrzyć magiczny proces pojawiania się
prezentów pod choinką lub przy łóżku. Niestety, przy-
chodzi kiedyś ten moment, gdy czar pryska, ale pojawia
się kolejny świąteczny rytuał. Ja byłam najmłodsza z ro-

dzeństwa. Mój brat podsadzał mnie więc, żebym zoba-

czyła, czy prezenty już są kupione i odłożone na szafie.

I one co roku tam były.
Jak gmina długa i szeroka – wszyscy mamy cie-

kawe opowieści związane z zimowymi świętami. Może
ktoś pamięta pożar w okresie świątecznym, anegdoty
związane z dawnymi obrzędami z okazji Bożego Naro-
dzenia, święta w okresie wojennym lub w początku lat
80-tych, zaskakujące sytuacje rodzinne czy opowieści
dziadków z dawnych lat… Zachęcamy do wzięcia
udziału w konkursie i podzielenia się swoją nietypową
świąteczną opowieścią.

Na opowiadania czekamy do 15 stycznia 2021
roku, natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22
stycznia 2021 roku. Najlepsze prace zostaną nagro-
dzone.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie
internetowej GOKSiR.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzys-
kać pod numerem telefonu: 660 410 578.

Od Mikołaja do Trzech Króli – konkurs na opowiadanie!
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W obecnej rzeczywistości trudno jest zaplano-
wać kalendarz imprez kulturalnych. Do kiedy ośrodki
kultury pozostaną zamknięte? Czy wraz z wiosną nie
czeka nas kolejny lockdown? Czy latem obostrzenia zo-
staną złagodzone na tyle, że śmiało będzie można or-
ganizować pikniki lub koncerty? Tego nie wiemy. Za to
doskonale znamy uczucie przygnębienia, gdy z powodu
zaostrzenia reżimu sanitarnego trzeba odwołać kolejny
koncert, wystawę, spotkanie...
Cóż, ale jakoś trudno działać bez planu. Coś musimy
założyć - mieć jakiś punkt odniesienia. Zatem zakła-
damy (i mocno w to wierzymy!), że w 2021… będzie le-
piej.  I w związku z tym na wystawę z okazji 15-lecia
warsztatów malarskich w GOKSiR poczekamy do kwiet-
nia, ale już teraz warto zarezerwować sobie czas na to
wydarzenie i spotkanie z utalentowanymi  malarkami.
Liczymy, że w kwietniu razem pobiegniemy podczas
Biegu Charytatywnego na rzecz potrzebujących miesz-

kańców gminy. W maju zobaczymy się podczas uro-
czystej Gali podsumowującej II edycję projektu „Pasjo-
natki i siłaczki”. Koncert z okazji 100. rocznicy urodzin
Jana Pawła II również został przełożony na maj, a w do-
datku – z sali – prosto w plener. Podczas tego koncertu
będzie można usłyszeć m.in. znane przeboje, które nie
tylko wpadają w ucho, ale także niosą ze sobą refleksję
nad przemijaniem, uczą radości z małych rzeczy oraz
doceniania piękna i siły codzienności. Piknik „Radośnie
i bezpiecznie z rodziną”, współorganizowany z Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej, odbędzie się na początku
czerwca. W tym samym miesiącu chcielibyśmy zaprosić
mieszkańców do Sobieszczan – na inscenizację histo-
ryczną. 
To tylko niektóre ze wszystkich zaplanowanych przez
nas wydarzeń. Prosimy śledzić naszą stronę interne-
tową www.goksir.niedrzwicaduza.pl oraz profil na Face-
booku.

Wydarzenia kulturalne w GOKSiR

Na stronie internetowej GOKSiR powstała nowa
zakładka pod nazwą „Historia Lokalna”. Znajdziemy
w niej wiele ciekawostek dotyczących naszej gminy. Są
to zdjęcia, kroniki, wspomnienia, prasa lokalna, opowie-
ści mieszkańców i o mieszkańcach, legendy oraz histo-
ria dotycząca zabytków, tradycji i obrzędów.
Udostępnione zostały zdjęcia, na których widać, jak
gmina Niedrzwica, zwyczaje i moda zmieniały się na
przestrzeni lat. Znaleźć będzie można film o pająku nie-
drzwickim oraz garść informacji o wołkach krężnickich,
inscenizacje historyczne, informacje o kolonistach nie-
mieckich, legendę o Kasztance Piłsudskiego w Czół-
nach, wspomnienia z okresu wojny i wiele innych.
Część „Historii Lokalnej” udało nam się już zebrać. Jest
to jednak zakładka, którą tworzyć będziemy na bieżąco.
Zachęcamy więc do wspólnego utrwalania rodzimej his-
torii. Być może znasz osoby, które chciałyby podzielić
się swoimi wspomnieniami dotyczącymi naszej gminy?
Być może znasz fakty, którymi należałoby uzupełnić his-
torię już przedstawioną w zakładce?

Wszelkie propozycje prosimy zgłaszać na adres
mailowy gokniedrzwica@gmail.com oraz pod numer
telefonu 660 410 578.

Młoda para i goście weselni w domu Ardasińskich w Strzeszkowicach,

drużba Antoni Obara, 1936 r. - zdjęcie ze zbiorów Izby Regionalnej

w Krężnicy Jarej

Tworzymy Historię Lokalną

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji za-
prasza do udziału w warsztatach  rękodzielniczych,
które planujemy zorganizować w styczniu i lutym zacho-
wując wszelkie środki ostrożności związane z pandemią
Covid-19. Warunkiem zrealizowania warsztatu jest
udział 5 osób. Wszystkie spotkania trwać bedą od 2 do
3 godzin. W cenie warsztatów zapewniamy instruktaż
i niezbędne materiały, a efekty pracy powstałe podczas
zajęć należeć będą do uczestników. Nasze propozycje
to:
1. Powertex na desce - podczas warsztatu stworzymy
dekorację ścienną w formie anioła na desce, przy użyciu
preparatów POWERTEX; koszt udziału - 50 zł/os.
2. Makrama – z wykorzystaniem koła i sznurka zrobimy
łapacze snu techniką MAKRAMA; koszt udziału
- 30 zł/os.
3. Domki-wieszaczki - efektem zajęć będą dekoracyjne
wieszaki na klucze wykonane przy użyciu materiałów ta-

kich jak deska i drewniane klocki zdobione farbami akry-
lowymi; koszt udziału - 40 zł/os.
4. Transfer na desce – czyli dekoracyjna deska, na którą
przeniesiemy druk laserowy techniką TRANSFER. Ca-
łość ozdobimy za pomocą wybranych mediów (akryl,
stempel, relief). Koszt udziału - 30 zł/os.
5. Ceramiczna ozdoba – podczas zajęć powstaną
ozdoby ceramiczne wykonane z gliny, ręcznie formo-
wane i szkliwione oraz wypalone w piecu ceramicznym;
koszt udziału - 50 zł/os.
6. Warsztat stolarski – podczas spotkania wykonamy
budki lęgowe i karmniki dla ptaków, szczególnie zachę-
camy do udziału zespoły tata-syn; koszt udziału
- 40 zł/para

W celu ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu
drogą elektroniczną gokniedrzwica@gmail.com lub
telefonicznie pod numerem 815175159. 

Warsztaty rękodzielnicze
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Już są!!! Gry przygotowane w ramach projektu
„Niedrzwicka historia w grze” dotarły do GOKSiR! Ach,
jeszcze pachną drukarską farbą! A w co dokładnie bę-
dzie można zagrać?
Przypomnijmy:
- gra karciana „Majdaniarze? Odgadnij hasło!”
przypomina popularną grę TABU; przyda się tutaj nie-
mała wiedza lingwistyczna, ale spokojnie, pomyśleliśmy
też o tych, którym zbyt odległe są zwroty takie jak: stan-
gret, parcelacja czy facjata, dołączając specjalnie przy-
gotowany słowniczek;
- grając w historyczno-przygodową planszówkę
„Powsinoga” zwiedzisz całą gminę pieszo, rowerem
albo i koleją – nieklasyczne rzuty kostkami doprowadzą
Cię do ciekawych miejsc, w których czekają liczne za-
dania; cała fabuła oparta jest na historii gminy Nie-
drzwica Duża i z pewnością wciągnie Cię na dłużej,
a z planszy - za pomocą kodów QR - przeniesiesz się w
wirtualny świat wiedzy o naszej gminie;
- gra karciana „Kiedy to było” zbliżona jest zasadami
do bestsellerowej gry TIMELINE; jeśli chcesz wygrać, to
już teraz pomyśl, kiedy powstał dom higieny publicznej
w Niedrzwicy Dużej, w jakich latach zorganizowano
obóz Służby Budowlanej Baudienst czy też w którym
wieku odnotowano nazwę Radawcziko (obecnie Radaw-
czyk).

Wkrótce gotowe zestawy gier trafią do szkół,
a już teraz dostępne są w bibliotekach na terenie
naszej gminy oraz w GOKSiR, skąd można je wypo-
życzać.  Mamy też nadzieję, że już wkrótce zaprosimy

wszystkich zainteresowanych na piątkowe spotkania
z grami planszowymi w GOKSiR, prowadzonymi przez
Nieformalną Grupę Graczy Diuna. 

Gry nie tylko dostarczą nam rozrywki, ale po-
służą też jako narzędzie edukacji historycznej i patrio-
tycznej; pozwolą zdobyć wiedzę, będą również
inspirowały do jej pogłębiania. W scenariuszach gier
ujęta została szeroka problematyka historyczna doty-
cząca naszej gminy: od pierwszych śladów osadnictwa,
wzmianek o miejscowościach, po losy gminy i jej miesz-
kańców na przestrzeni kolejnych lat (powstania narodo-
wowyzwoleńcze, wojny światowe, sylwetki
społeczników).

Nie udałoby nam się stworzyć tych gier, gdyby
nie pomoc lokalnych pasjonatów, ludzi z ogromną wie-
dzą - zarówno w zakresie historii, jak i mechaniki gier.
Zatem dziękujemy serdecznie Nieformalnej Grupie Gra-
czy „Diuna”, w tym Katarzynie Wiśniewskiej, Sebastia-
nowi Wiśniewskiemu i Michałowi Wiśniewskiemu oraz
Magdalenie Kosidło i Celinie Małek. Dziękujemy również
wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały nas
w zbieraniu informacji do kodów QR wykorzystywanych
w jednej z gier.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski

w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Zagraj w gry o gminie Niedrzwica Duża!

Ferie z GOKSiR
Ferie zimowe w 2021 roku będą trwały od 4 do 17 stycznia. Obecnie planujemy tradycyjnie organizowane

zajęcia zimowe w GOKSiR, a wśród nich m.in. warsztaty plastyczne, kulinarne, gry i zabawy rekreacyjne, zawody
sportowe itp. Zajęcia odbywać się będą w rygorze sanitarnym.

Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację w kraju i związane z nią obostrzenia,  przygotowujemy
się również do realizacji zajęć on-line na wypadek, jeśli nie będzie można organizować tradycyjnych spotkań
z dziećmi. Informacji będziemy udzielać na bieżąco poprzez naszą stronę internetową oraz Facebooka.


