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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/
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Informujemy, że Ustawą z dnia 28 października 
2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomoderniza-
cji i remontów oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2020 r. poz. 2127) utworzono Centralną 
Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) 
i nałożono na właścicieli budynków mieszkalnych i użyt-
kowych wyposażonych w źródła ciepła (piece grzewcze, 
pompy, paliwa gazowe itd.) o mocy nie większej niż 
1 MW obowiązek składania deklaracji dotyczących 
źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach i loka-
lach mieszkalnych oraz lokalach i budynkach niemiesz-
kalnych. Obowiązek składania deklaracji został 
wprowadzony 1 lipca 2021 roku.  

Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie 
odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego, który opracował materiały informacyjne 
dot. nowego obowiązku składania deklaracji. 

Na wysłanie deklaracji każdy właściciel nieruchomości 
będzie miał czas do 12 miesięcy w przypadku budynków 
już istniejących. Jeśli budynki są jeszcze na etapie 
budowy, to po jej zakończeniu termin ten wynosi tylko 
14 dni od momentu uruchomienia nowego źródła ciepła 
lub spalania paliw. 

Deklarację po jej uprzednim wypełnieniu można 
złożyć osobiście bądź drogą pocztową do Urzędu Gminy 
w Niedrzwicy Dużej, a także drogą elektroniczną na stro-
nie: zone.gunb.gov.pl korzystając w szczególności z pro-
filu Zaufanego (jest to preferowana forma załatwienia 
sprawy). 

Druki deklaracji dostępne są na stronie interne-
towej Urzędu Gminy  oraz w Referacie Usług Komunal-
nych i  Ochrony Środowiska (budynek B).

Informacja o obowiązku składania deklaracji  
dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw  

w budynkach i lokalach mieszkalnych  
oraz niemieszkalnych

W dniu 26 maja 2021 roku dokonano odbioru 
końcowego zadania inwestycyjnego pn. “Przebudowa 
drogi gminnej nr 107068L w m. Krebsówka”. 
Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu 
pozyskanemu  ze środków Funduszu Dróg Samorządo-
wych.  

Koszt zadania wyniósł 321 548,58 zł z tego: 
dofinansowanie to 223 752 zł, a wkład własny gminy 
97 796,58 zł. 

Przebudowę drogi zrealizowano na odcinku dłu-
gości 468 mb wraz z wykonaniem przebudowy skrzyżo-
wania z drogą powiatową. Szerokość jezdni wynosi 
4,5 m.  

Zakres prac obejmował: wykonanie robót ziem-
nych, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 
oraz z kruszywa łamanego, nawierzchni asfaltowej. 

Przebudowę drogi realizowała firma WOD-BUD 
Sp. z o.o z Kraśnika. 

Ukończenie przebudowy drogi gminnej nr 107068L  
w miejscowości Krebsówka
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Uchwały Rady Gminy 
18 maja 2021 roku odbyła się XXXII Sesja Rady 

Gminy Niedrzwica Duża, podczas której podjęto: 
1. Uchwałę nr XXXII/167/21 w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” 
na terenie gminy Niedrzwica Duża; 
2. Uchwałę nr XXXII/168/21 w sprawie zwolnienia 
z należnej za rok 2021 opłaty za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych; 
3. Uchwałę nr XXXII/169/21 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu; 
4. Uchwałę nr XXXII/170/21 w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej gminy na 2021 rok; 
5. Uchwałę nr XXXII/171/21 w sprawie zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej; 

29 czerwca 2021 roku podczas XXXIII sesji, 
Rada Gminy Niedrzwica Duża podjęła: 
1. Uchwałę nr XXXIII/172/21 w sprawie wymagań jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzys-
kanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 
terenie Gminy Niedrzwica Duża; 
2. Uchwałę nr XXXIII/173/21 w sprawie ustalenia śred-
niej ceny jednostki paliwa w Gminie Niedrzwica Duża 
na rok szkolny 2021/2022; 
3. Uchwałę nr XXXIII/174/21 w sprawie określenia wzo-
rów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego; 
4. Uchwałę nr XXXIII/175/21 w sprawie określenia 
wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku 
energetycznego; 
5. Uchwałę nr XXXIII/176/21 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego 
z Gminą Strzyżewice w sprawie powierzenia Gminie 
Niedrzwica Duża częściowej realizacji zadania włas-
nego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla 

miejscowości Osmolice Drugie; 
6. Uchwałę nr XXXIII/177/21 w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej gminy na 2021 rok; 
7. Uchwałę nr XXXIII/178/21 w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej; 
8. Uchwałę nr XXXIII/179/21 w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża wotum zaufania; 
9. Uchwałę nr XXXIII/180/21 w sprawie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem Wójta Gminy Niedrzwica Duża z wyko-
nania budżetu gminy za 2020 rok; 
10. Uchwałę nr XXXIII/181/21 w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Wójta Gminy Niedrzwica Duża za 2020 
rok. 
 

Wszystkie sesje Rady Gminy Niedrzwica Duża 
odbyły się z zachowaniem wszelkich środków bezpie-
czeństwa przeciw zakażeniu koronawirusem, bez 
udziału publiczności, po wyposażeniu radnych w ma-
seczki ochronne oraz zachowaniu odstępu 1,5 m pomię-
dzy ławkami.  

Informujemy, że z pełną treścią uchwał można 
zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Niedrzwica Duża w zakładce Prawo lokalne/Uchwały 
Rady Gminy.  

Komunikujemy również, że treści projektów 
uchwał, nad którymi będą obradować radni podczas 
sesji, z wyprzedzeniem publikowane są na stronie 
internetowej BIP Urzędu Gminy w zakładce: projekty 
aktów prawa lokalnego. 

W dniu 29 czerwca 2021 r. podczas XXXIII Sesji 
Rady Gminy Niedrzwica Duża Radni pozytywnie ocenili 
wykonanie ubiegłorocznego budżetu i jednogłośnie, przy 
nieobecności jednego z radnych, udzielili Wójtowi Gminy 
Niedrzwica Duża Ryszardowi Golcowi absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.  

Głosowanie nad absolutorium poprzedzone 
zostało zapoznaniem się Radnych: 
- ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 
2020 rok; 
- ze sprawozdaniem finansowym za 2020 rok; 
- z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Niedrzwica 
Duża za 2020 rok oraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Niedrzwica Duża w sprawie absolutorium; 
- z informacją o stanie mienia komunalnego; 
- ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Niedrzwica Duża.  
           Tuż po głosowaniu głos zabrał Pan Wójt. 
Dziękując przy tym Radnym, Sołtysom, Pracownikom 
Urzędu i jednostek podległych oraz mieszkańcom 
i stowarzyszeniom społecznym, za konstruktywną 
współpracę przy realizacji wszystkich przedsięwzięć 
dedykowanych społeczności naszej gminy. 

Informacja o udzieleniu absolutorium  
Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża  

podczas XXXIII Sesji Rady Gminy Niedrzwica Duża 
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27 maja 2021 roku Marszałek Województwa 
Lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył umowy sied-
miu przedsiębiorcom z naszego regionu na realizację 
zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Wśród 
w/w przedsiębiorców, którzy otrzymali dofinansowanie, 
znalazło się Przedsiębiorstwo Komunalne „Nałęcz” 
z Niedrzwicy Dużej.  

Dotacja została pozyskana na realizację zada-
nia pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych 
w Niedrzwicy Dużej na ujęciach wody SUW w gminie 
Niedrzwica Duża”. Projekt obejmuje budowę mikroinsta-
lacji wyposażonej w inteligentny system zarządzania 
energią. 

Dzięki realizacji projektu w znacznej mierze 
przyczynimy się do obniżenia emisji gazów cieplarnia-
nych i do zaspokojenia rosnących potrzeb energetycz-
nych.   

Zadanie współfinansowane jest ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 
4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.  
Uzyskana kwota w ramach osi priorytetowej: 4 Energia 
Przyjazna Środowisku wynosi 226 855,03 zł. 

PK „Nałęcz” z dofinansowaniem  
na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych  

na ujęciach wody SUW w Gminie Niedrzwica Duża 

Od lipca b.r. ruszyła realizacja rzeczowa 
projektu pn. „ Odnawialne Źródła Energii w Gminie Nie-
drzwica Duża- część 3” współfinansowanego ze środ-
ków EFRR w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 – Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.  

Urząd Gminy informuje, że w najbliższych 
dniach rozpoczną się montaże instalacji fotowoltaicz-
nych. Wizyta ekipy montażowej poprzedzona będzie 
kontaktem telefonicznym w celu umówienia dogodnego 
dla mieszkańca terminu montażu.  

Przypominamy że, całościowy wkład własny 
mieszkańców za poszczególne instalacje wyniesie: 
- MOC 2,28 kW – 2 737,06 zł. 
- MOC 3,42 kW – 4 302,71 zł. 

- MOC 4,18 kW – 4 960,99 zł. 
- MOC 5,32kW – 5 767,68 zł. 

Montaże instalacji fotowoltaicznych potrwają do 
września 2021 r.  

Informacja dla osób biorących udział w projekcie  
pn. „Odnawialne Źródła Energii  

w Gminie Niedrzwica Duża – część 3”



INFO | nr 86 | Gmina Niedrzwica Duża 5URZĄD GMINY

Nowe taryfy za dostawę wody siecią wodociągową  
oraz odbiór ścieków na terenie gminy Niedrzwica Duża 

Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. obowiązują nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Niedrzwica Duża dla wodociągów i kanalizacji obsługiwanych przez 
Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o.

Należność za usługi w zakresie zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ście-
ków ustala się jako iloczyn cen wskazanych 
w projektowanej taryfie oraz ilość pobranej wody i/lub 
odprowadzonych ścieków. Ilość pobranej wody i  odpro-
wadzanych ścieków w obiektach wyposażonych 
w wodomierz główny ustala się na podstawie ich wska-
zania.  

W przypadku braku wyposażenia budynku 
w urządzenia pomiarowe ilość wody ustalana jest na 
podstawie przeciętnych norm zużycia wody. Przedsię-
biorstwo zakłada montaż wodomierzy umożliwiający re-
dukcję liczby odbiorców rozliczanych ryczałtowo.  

W rozliczeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej 

ilość ścieków wyliczana jest na podstawie różnicy wska-
zania wodomierza głównego i dodatkowego wodomie-
rza. W przypadku niesprawności wodomierza głównego 
lub braku możliwości jego odczytu spowodowanego 
przyczyną niezależną od przedsiębiorstwa, ilość pobra-
nej wody lub wytworzonych ścieków wyznacza się na 
podstawie średniego zużycia wody w okresie 
3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodo-
mierza głównego, a gdy to nie jest możliwe – na podsta-
wie średniego zużycia wody w analogicznym okresie 
roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zuży-
cia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy w których 
wodomierz nie działał prawidłowo.  

Opracowane na podstawie decyzji nr LU.RZT.70.143.2021.JB PK Nałęcz Sp. z o.o. - Decyzja zatwierdzająca gm. Niedrzwica 
Duża.



Podsumowanie akcji poboru krwi w Gminie Niedrzwica Duża  
dnia 23 maja 2021 roku
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Od 4 maja trwają szczepienia przeciwko 
COVID – 19 w Punkcie Szczepień Powszechnych 
w Niedrzwicy Dużej zlokalizowanym w Szkole 
Podstawowej w Niedrzwicy Dużej (wejście od strony 
ul. Szkolnej). PSP jest czynny od godz. 8:00 
do godz. 18:00. 

Jak do tej pory w naszej gminie zaszczepiło się: 
4284 osób*, jedną dawką co najmniej 4697 osób.  

Przypominamy, że nadal istnieje możliwość 
zapisów na szczepienia przeciw COVID - 19 
w PSP w Niedrzwicy Dużej.  Wszystkich zainteresowa-
nych szczepieniem informujemy o wcześniejszym 
wypełnieniu kwestionariusza wstępnego wywiadu 

przesiewowego przed szczepieniem. Wzór kwestiona-
riusza do pobrania jest dostępny na stronie Urzędu 
Gminy Niedrzwica Duża.  

Do szczepienia zarejestrować się można tak 
jak do tej pory - dzwoniąc na bezpłatną infolinię 
Narodowego Programu Szczepień: 989, poprzez 
centralną e-rejestrację: https://pacjent.erejestracja.ez-
drowie.gov.pl/auth; Inte netowe Konto Pacjenta (IKP): 
https://pacjent.gov.pl/ oraz pod nr telefonu: 730 599 020. 
 
*Źródło: www.gov.pl, Stan na 20 lipca 2021 roku.  

„#Szczepimy się” w Gminie Niedrzwica Duża  
– Punkt Szczepień Powszechnych w Niedrzwicy Dużej 

W niedzielę podczas terenowej akcji poboru 
krwi przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji 
w ambulansie krwi udało się zebrać łącznie 12,6 litrów 
krwi. W sumie od 28 osób. To dobry wynik!  

Dziękujemy wszystkim dawcom za udział 
w akcji i serdecznie zachęcamy do uczestniczenia 
w kolejnych terenowych akcjach poboru krwi – następna 
odbędzie się 26 września 2021 roku.  



INFO | nr 86 | Gmina Niedrzwica Duża 7URZĄD GMINY



INFO | nr 86 | Gmina Niedrzwica Duża8 URZĄD GMINY

W dniu 27 czerwca 2021 roku odbyło się 
uroczyste Nabożeństwo Ekumeniczne oraz poświęcenie 
krzyży na Cmentarzu z I Wojny Światowej w Sobiesz-
czanach. 

Wójt Gminy Niedrzwica Duża Pan Ryszard 
Golec rozpoczął uroczystość witając przybyłych gości, 
m. in. Starostę Lubelskiego – Pana Zdzisława Antonia, 
Wicestarostę – Pana Andrzeja Chrząstowskiego, 
Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego „Nałęcz” – 
Pana Mariusza Zgórkę, Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji  w Niedrzwicy Dużej - Panią 
Izabelę Mazurek, Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Sobieszczanach - Panią Beatę Bąk wraz z całą spo-
łecznością szkolną, a także Radnych i Sołtysów. 

Następnie rozpoczęło się nabożeństwo, któ-
remu przewodniczył Proboszcz Parafii pw. Św. Bartło-
mieja Apostoła w Niedrzwicy Kościelnej - ks. kan. 
Edward Kuś w asyście Proboszcza Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej ks. Grzegorza Budnego, Proboszcza 
Katedry Przemienienia Pańskiego ks. Mitrata Andrzeja 
Łosia, oraz dyrygenta lektora - Andrzeja Boubleja.   

Po zakończonym Nabożeństwie przemawiali 
zgromadzeni goście. Jako pierwszy głos zabrał Starosta 
Lubelski, a następnie Wójt Gminy Niedrzwica Duża. 
Na zakończenie Prezes Towarzystwa Ziemi Niedrzwic-
kiej Pani Magdalena Kosidło przytoczyła rys historyczny 
Cmentarza Wojennego. Po przemówieniach uroczyście 
złożono wieńce przy nowo poświęconych krzyżach.  

Nabożeństwo Ekumeniczne i poświęcenie krzyży  
na cmentarzu wojennym w Sobieszczanach 
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 Od 4 maja 2021 roku trwa Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek 
udziału w spisie powszechnym został uregulowany 
w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicz-
nej (Dz. U z 2021 r. poz. 955). Odmowa udzielenia 
informacji w spisie powszechnym, na podstawie 
art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. 
poz. 955), podlega karze grzywny. Zgodnie 
z art. 15 ust. 1 ustawy o narodowym spisie powszech-
nym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1775), obowiązkową metodą przekazania danych przez 
osoby fizyczne objęte spisem powszechnym jest samo-
spis internetowy. Samospis można wykonać samodziel-
nie, za pomocą własnego urządzenia (komputera 
stacjonarnego, laptopa, smartfona itd.).  

Spisem powszechnym objęte są: osoby 
fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające 

w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych po-
mieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby 
fizyczne niemające miejsca zamieszkania oraz miesz-
kania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania 
oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszka-
niami (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym 
spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.; 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1775). 

Równolegle z samospisem w spisie powszech-
nym, prowadzone są wywiady telefoniczne. Rachmist-
rzowie spisowi dzwonią do osób, które nie spisały się 
przez Internet lub dzwoniąc na infolinię spisową 
(22 279 99 99). Rachmistrzowie telefonują z dwóch 
numerów telefonów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. 
W razie wątpliwości, czy osoba dzwoniąca jest rachmist-
rzem, można zweryfikować jej tożsamość: https://rach-
mistrz.stat.gov.pl/formularz/. 

 
Pragniemy poinformować, 
że dla mieszkańców Gminy 
Niedrzwica Duża będzie możli-
wość spisania się także pod-
czas najbliższych Dożynek 
Gminnych. Samospisu będzie 
można dokonać przy specjal-
nie przygotowanym stano-
wisku. Pomocy przy spisie 
udzielą rachmistrzowie spi-
sowi.  

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
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W dniu 01.06.2021 r. obchodziliśmy Dzień 
Dziecka. Z tej okazji  Wójt Gminy Niedrzwica Duża od-
wiedził przedszkolaków z terenu naszej gminy, składając 
im życzenia i wręczając słodkie upominki. 

Dzień Dziecka to święto szczególnie wyczeki-

wane przez wszystkie małe i większe dzieci. Tego dnia 
dorośli pamiętają o drobnych prezentach i atrakcjach, 
które powinny urozmaicić tę wyjątkową okazję. 

Jeszcze raz wszystkim dzieciom życzymy dużo 
radości, spełnienia marzeń i wszystkiego co najlepsze. 

Dzień Dziecka w Gminie Niedrzwica Duża 
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Sołtysami zawsze częściej bywali mężczyźni niż kobiety. 
To oczywiście ciągle się zmienia, jednak w 1969 roku 
kobieta-sołtys była rzadkością. Skąd pomysł na złama-
nie tego stereotypu? Czy ktoś panią w to „wciągnął”? 
Ja miałam jakieś takie szczęście w życiu. No, 
nie zawsze, nie we wszystkim, ale na ogół. Jak już 
pobudowaliśmy dom tutaj, przyszedł do mnie przewod-
niczący gromadzkiej rady – Czesław Rzucidło. Powie-
dział, że sołtys, który był przede mną, zrezygnował z tej 
funkcji i czy ja nie chciałabym jej objąć. Wtedy miałam 
31 lat. Jakoś tak mi się wydawało, że ja taka młoda, 
a tu taka odpowiedzialność – sołtys – ja się nie będę na-
dawać. I mówię: no nie wiem, jakoś tak… zastanowię 
się. A potem sobie pomyślałam – a, spróbuję… No i jak 
spróbowałam, to byłam 33 lata. 
 
I to jakie 33 lata! Otrzymała pani nagrodę 
w ogólnopolskim konkursie na najlepszego sołtysa! 
No tak, to było w 1979 roku. Brało udział dwadzieścia 
tysięcy sołtysów. W województwie miałam pierwsze 
miejsce. Wojewoda – Mieczysław Stępień wręczył mi 
wtedy pieniężną nagrodę – już nie pamiętam ile, 
no i talon na malucha, bo wtedy samochody były tylko 
na talony. A potem ten konkurs był krajowy i tu zdobyłam 
drugie miejsce. Na najlepszego sołtysa i na najlepsze 
sołectwo. Wtedy dostaliśmy zaproszenie do Warszawy, 
do ministra Wieczorka, który wręczył mi nagrodę 
300 tys. złotych dla wsi – dla części pierwszej Strzesz-
kowic, na czyny społeczne. 
 
Jeździła pani tym maluchem? 
A jak? Dostałam talon na malucha, to musiałam sobie 
prawo jazdy zrobić! (śmiech) Tym maluchem to piętna-
ście lat jeździłam! Potem jeszcze kupił go ode mnie 
nauczyciel stąd. 
 
Patrząc na pani zdjęcia widzę, że maluch nie był pierw-
szym opanowanym przez panią pojazdem… 
Wcześniej jeździłam Jawką, a Jawkę to też miałam 
fajną, taką czerwoniutką… Ale na Jawkę nie trzeba było 
mieć prawa jazdy, tylko chyba kartę rowerową. 
 
Na co zostały przeznaczone pieniądze wygrane 
w konkursie? 
Dokładnie już nie pamiętam, bo to było 40 lat temu. 
W każdym bądź razie na jakieś budowy – robiliśmy 
wtedy gazociąg, telefonizację… Na telefony trzy razy był 
zakładany komitet, bo nie każdy był tak od razu chętny. 
A potem ludzie zobaczyli, że to dobre, więc znowu był 
komitet, a potem jeszcze raz. Już ostatni. I wodomist-
rzówkę się budowało przecież, kawałek drogi robiliśmy, 
budowało się kaplicę, nową remizę… Właściwie 
na tę remizę chyba dostałam, bo to było w czynie spo-
łecznym. 

Czyn społeczny... Teraz już mało kto pracuje w czynie 
społecznym. 
Myśmy kiedyś bardzo społecznie pracowali. Dużo. Przy 
remizie wszystkie prace, z kopaniem fundamentów, 
to wszystko było robione ręcznie, w czynie społecznym. 
Tylko murarzy najęto do budowy. Wszystkie materiały 
załatwialiśmy, bo wtedy były na przydział. Ile to trzeba 
było bruku wydeptać, i w urzędzie… 
 
Czy wtedy ludzie rwali się do pracy? Narzekali na nudę? 
A skąd! A już najbardziej było ciężko, jak przywozili 
materiały. Trzeba to było szybko rozładowywać, bo się 
płaciło od godziny rozładunku. No to ja przez wieś lata-
łam i zwoływałam chłopów. I wtedy to było tak, że się 
dowiedziałam, na co który chłop chory… (śmiech) albo 
co robi, że nie może. Była taka ekipa – Stanisław Pyc, 
Stanisław Pietrzak, Stanisław Hetman, Marian Dębiński, 
Józef Dzięglewski, ja i mój Antoni. To była taka paczka, 
która była niezawodna. Oni zawsze byli pierwsi na roz-
ładunek! Mam książkę budowy tej remizy, to każdą go-
dzinę prowadziłam, kto ile przepracował. 
 
Jako sołtys organizowała pani pracę przy budowie 
remizy, ale należała pani jeszcze do Koła Gospodyń, 
które pewnie też włączało się do tego typu akcji? 
W budowę na przykład kościoła zaangażowani byli 
przede wszystkim mężczyźni. A w Kole Gospodyń 
pomagałyśmy. Na przykład murarzami byli górale, którzy 
w okresie budowy mieszkali tutaj. Poprzywożone mieli 
łóżka, kobiety im tu przyniosły pościel, przynosiłyśmy im 
jedzenie, na kolejki gotowałyśmy obiady w tym czasie.

Pani Zosiu, jak pani była sołtysem…
Zofia Paluch ze Strzeszkowic była sołtysem przez trzydzieści trzy lata. Wspomina, że był to okres współ-
pracy z ośmioma wójtami. To lata pracy dającej ogromną satysfakcję dla osoby z powołaniem, społecznika. 
Chociaż zdarzały się i trudne sytuacje, w trakcie rozmowy Zofia Paluch wspomina przede wszystkim 
radosne chwile.
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A praca zawodowa? Miała pani czas, żeby zarabiać 
pieniądze? 
Oczywiście, że pracowałam, w wielu miejscach 
– w Odzieżowej Spółdzielni Pracy „Przełom” w Lublinie, 
prowadziłam punkt biblioteczny w Strzeszkowicach, 
pracowałam w lecznicy dla zwierząt. Później zrezygno-
wałam z pracy, bo dzieci podrosły i teściowej ciężko było 
się nimi opiekować. Ale – jak już mówiłam, miałam 
szczęście, że ludzie sami przychodzili namawiać mnie 
do różnych zajęć. W tym budynku obok mojego domu 
była zlewnia mleka. Pan, który tam pracował zmienił 
zatrudnienie. I przyszedł do mnie któregoś dnia prze-
wodniczący tego komitetu w mleczarni. Zapytał, 
czy ja nie chciałabym pracować w zlewni mleka. 
Już wtedy byłam sołtysem. I przyjęłam tą pracę – blisko, 
koło domu. 28 lat w tej zlewni pracowałam, aż do eme-
rytury. Pracowało się od szóstej rano – dzieci jeszcze 
spały, a do szkoły też miały blisko… 
 
Ma pani troje dzieci. Czy ktoś pani pomagał we wszyst-
kich obowiązkach? 
Miałam wspaniałą teściową. Moja mama zmarła bardzo 
wcześnie, trzy lata po moim ślubie, miałam wtedy 
23 lata. A teściowa była na pogrzebie, popatrzyła na 
mnie, że ja taka młoda i przyrzekła sobie wtedy, że ona 
nie będzie teściową dla mnie tylko matką. I faktycznie 
tak było. Ona mi bardzo pomagała. 
 
Strzeszkowice to dosyć duża miejscowość, nie była pani 
jedynym sołtysem na tym terenie? 
W Strzeszkowicach było nas troje sołtysów, ale ja mia-
łam największy teren. Byłam też przedstawicielem gmin-
nej spółdzielni do prowadzenia kontraktacji zboża, 
buraków, świń, bydła… Wtedy rolnicy nie mogli 
sprzedawać tych rzeczy wolnorynkowo. Prowadziłam 
kontraktacje na terenie Strzeszkowic i Trojaczkowic. 

Miałam mnóstwo pracy. Różnie to było, ciężko nieraz, 
ale bardzo miło wspominam… Z takim „fajtakiem” 
dwumetrowym się latało po polu i się mierzyło te buraki! 
(śmiech) 
 
Czy były takie sytuacje, że gdy wydano na coś pienią-
dze, to później na zebraniu mieszkańcy stwierdzali, 
że można było coś innego zrobić? 
Nie, zgodnie było. Jak ja byłam sołtysem, to nikt się nie 
kłócił, nikt nie mówił, że trzeba było to czy tamto zrobić. 
 
Co zmieniło się w pani prywatnym życiu dzięki pełnieniu 
funkcji sołtysa? 
Jak byłam dzieckiem, to nigdzie nie wyjeżdżałam. 
Pamiętam tylko jedną jakąś wycieczkę, tu w Niedrzwicy 
wsiadałam do pociągu i gdzieś pojechałam… Ale dokąd, 
to już nie pamiętam. A poza tym to nigdzie – tylko 
robota, robota i robota. Jak dom budowaliśmy, to trzeba 
było pomagać i zresztą rodzice nie mieli pieniędzy. 
A później wszędzie byłam w radach nadzorczych 
– i w banku, i w kółkach rolniczych, i w GS. Dzięki temu 
ile ja się ojeździłam! Byłam na Węgrzech, w Czechosło-
wacji, w Rosji byłam kilka razy, na Litwie, w Niemczech 
i w Belgii. 
 
Praca dla ludzi i czas wolny – wyłącznie z ludźmi? 
Byłam przeszczęśliwa, że tak mnie ludzie doceniali… 
Mało na jakim weselu ja tu mogłam nie być - zapraszali 
na komunie, na wesela. Ostatnio któregoś dnia układa-
łam sobie zaproszenia z wesel, ale to tylko część – by-
łoby więcej, tylko początkowo ludzie nie dawali 
zaproszeń, po prostu przychodzili zaprosić. Wnuczka 
naliczyła ponad siedemdziesiąt. 
 
I pani na tych wszystkich imprezach była? 
No a jak?! (śmiech) 

Otwarcie remizy strażackiej w Strzeszkowicach
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Nie było takiego momentu w ciągu tych ponad 
trzydziestu lat, że chciała pani zrezygnować? 
Miałam taki okres, że już myślałam że się załamię i dam 
sobie spokój. Nawet mam zapisane w kronice, że już 
wcześniej, po trzydziestu latach, chciałam zrezygno-
wać… Ale mi nie pozwolili. 
 
Czyli w kolejnych wyborach pani po prostu nie wzięła 
udziału? 
Brałam udział, ale przegrałam jednym głosem. 
 
Po tylu latach mieszkańcy pani nie wybrali? Dlaczego? 
Myślę, że trochę naraziłam się młodzieży… Wtedy były 
dyskoteki organizowane – było „Milano” w Niedrzwicy, 
w Krężnicy „Malibu”, a u nas chłopaki-strażaki robili te 
zabawy ze zbiórką na cele remizy, na kościół… Udawały 
się, u nas Sylwestry czternaście lat z rzędu były organi-
zowane! A później okazało się, że my jesteśmy konku-
rencją dla tamtych z Niedrzwicy i Krężnicy. Któregoś 
razu u nas była zabawa i ja tak wieczorem wyszłam, 
żeby zamknąć bramę, żeby mi się tu nikt nie kręcił… 
A tu wpadli, taka grupa w kominiarkach i zaczęli bić się. 
Popatrzyłam, że oni łańcuch mieli i jak się któryś prze-
wrócił, to oni kopali, łańcuchem bili, mieli te kije 
baseballowe! Te nasze chłopaczyny gdzie mogli 
to uciekali… 
 
I ten moment zapewne uzmysłowił, że nie warto jest 
narażać życie? 
Strażacy już nie chcieli robić tych zabaw, ale znalazła 
się dziewczyna, która chciała wynajmować i prywatnie 
organizować. Zaplanowała sobie, że dyskoteki będą 
w piątek, w sobotę i w niedzielę. Jako sołtys nie zgodzi-
łam się na to, bo jak te zabawy były, to do samej 
Niedrzwicy wszystkie słupki przy szosie były wyrwane. 
Kościół był pomalowany tak, że później nasi radni żylet-
kami cegły skrobali, bo to była farba olejna. Strażacy byli 
chętni, bo pieniądze by mieli, a ja stanowczo 
na to się nie godziłam, absolutnie. 
Poza tym mój mąż jednemu mieszkańcowi z Woli 
powiedział parę słów „prawdy” i naruszył „majestat”. 

I potem, na wybory, ten pan zorganizował akcję przeciw 
mnie. 
 
A jak zapamiętała pani dzień przegranych wyborów? 
Ja wtedy na trzy godziny przed zebraniem dowiedziałam 
się, że jest zorganizowana ta akcja. Zadzwoniła do mnie 
koleżanka i mówi: pani Zosiu, niech pani rodzina pójdzie 
na to zebranie, żeby na panią głosować. A ja mówię: nie. 
Jak będą ludzie chcieli, żebym była to będę. A jak nie – 
to nie. Ja nie będę nikogo namawiać. Ale na to zebranie 
poszłam. I wtedy z Woli po trzy osoby z kilku domów 
poprzychodziły. Ja mówię, że rezygnuję, 
ale wójt – Mirosław – namawiał mnie żebym nie rezyg-
nowała. Mówię: panie wójcie, ja nie będę, bo widzę co 
się dzieje. Policzyłam sobie, kto gdzie siedzi i jakie głosy 
mogą być i widzę, że tu Wola przegłosuje. A on wraz 
mnie namawiał. I wie pani, że oni też sobie policzyli 
i brakowało im jednego głosu… To pojechali i przywieźli 
jeszcze jedną osobę! I tym jednym głosem właśnie prze-
grałam. 
 
Czyli pani ostatecznie nie wycofała się z sołtysowania? 
Nie. Byłam rozczarowana, bardzo to przeżyłam. 
Tak ludziom pomagałam, a jednak część mieszkańców 
tego nie doceniła. Na głosowanie przyszły osoby, które 
wcześniej nie brały w ogóle udziału w życiu społecznym 
wsi i nigdy nie były na żadnym zebraniu. 
Czasem za słuszne decyzje trzeba zapłacić… 
 
Myślę jednak, że mieszkańcy pamiętają, ile rzeczy pani 
zrobiła. 
Czasem ktoś podejdzie do mnie i mówi „pani Zosiu… 
Jak pani była sołtysem…” 
 
Jak od tamtej pory wygląda pani życie? 
Za swoją długoletnią pracę społeczną zostałam uhono-
rowana wieloma odznaczeniami państwowymi. Po odej-
ściu z funkcji sołtysa nigdy nie narzekałam na nudę. 
Zajęć mi nie brakowało i miałam szansę rozwijać swoje 
pasje. Od ponad 50 lat jestem w Kole Gospodyń, 
od 38 lat jestem członkinią Zespołu Śpiewaczego 
ze Strzeszkowic – mamy na koncie już 540 występów! 
Poza tym wykonuję drobne usługi krawieckie, przez 
kilka lat brałam udział w zajęciach malarskich 
w GOKSiR i nadal maluję obrazy olejne. Działam 
w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Miejscowości 
Strzeszkowice. Jeżdżę swoim Seicento… (śmiech) 
Cieszę się rodziną, kocham kwiaty, dziękuję Bogu za 
jako takie zdrowie i za każdy przeżyty dzień. 
 

Rozmawiała 
Dominika Lipowska 

 
Zofia Paluch za swoją pracę społeczną została uhono-
rowana wieloma nagrodami: 
w 1982 r. - Brązowy Medal Zasługi dla Pożarnictwa 
w 1984 r. - Medal 40-lecie Polski Ludowej 
w 1989 r. - odznaka „Za zasługi dla Kółek Rolniczych” 
w 2003 r. - Zasłużony Działacz Kultury 
w 2013 r. - odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”. 
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„Jest uniwersalne dobro.  
Jest uniwersalne zło.” 

 
Pamięci 

Wielkiego Nieobecnego w Krężnicy Jarej 
Podchorążego Krzysztofa Golińskiego ps. „Mir”-„Jarski” 

Wspomnienie 
w Setną Rocznicę Urodzin 

(09 marca 1921r. – 07 czerwca 1944r.)
Wiernie pielęgnuję w pamięci wspomnienia 

wzruszających przeżyć, jakich doznałam w upalne 
popołudnie, 16 czerwca 2019 roku, w trakcie historycz-
nego spektaklu pn. ”Przed świtem. Krężnica Jara 
1939-1947”. 

Tę historyczną inscenizację z kunsztem i wiel-
kim rozmachem przygotowali Pracownicy GOKSiR-u. 
Teatr w plenerze rozgrywał się za kościelną skarpą od 
północnej krawędzi wioski, na rozległej łące 
z belami dojrzałego siana. 

Przeżyłam wyjątkowy powrót do wojennych lat, 
o których opowiadali mi wcześniej naoczni świadkowie 
tamtych strasznych wydarzeń. 
Był to dla mnie historyczny i wręcz legendarny dzień! 
Historyczny, bo została przypomniana wojenna prze-
szłość bohaterskiej Krężnicy Jarej. Legendarny, bo wią-
zał się z postacią pchor. Krzysztofa Golińskiego 
ps. “Mir”-”Jarski”, którego postać stała się 
Legendą, a takie Legendy są nieśmiertelne. 

Rewelacyjny historyczny spektakl 
w plenerze to dla mnie krężnicka, wojenna, gorzka 
ballada o życiu i walce, o miłości, zdradzie i śmierci. 
Szczególnie mocne wrażenie wywarła na mnie gra 
aktorska utalentowanego Bartłomieja Bednarza w roli 
ks. kapelana AK Józefa Frankowskiego ps. Józef, 
prowadzącego na cmentarz orszak pogrzebowy 
tragicznie zmarłych Partyzantów. 

Setna Rocznica Urodzin pchor. Krzysztofa 
Golińskiego skłoniła mnie do przypomnienia postaci 
bohaterskiego Syna Ziemi Krężnickej, który za konspi-
racyjną działalność dla Ojczyzny oddał swoje 
młodzieńcze życie, a żył tylko 23 lata. 
Zapisane na kartach historii: Jego młodość, uroda, 
zdolności, pasje, niespożyta energia, duma i odwaga 
oraz tragiczna śmierć budzą powszechny podziw 
i szacunek od siedemdziesięciu siedmiu lat. 

Nad ranem, 7 czerwca 1944 roku, w pobliżu 
pałacu hrabiego Antoniego Budnego w Podzamczu koło 
Bychawy, w trakcie wypełniania misji konspiracyjnej, 
w zasadzce uleciała nagle bohaterska, partyzancka 
młodość komendanta 14 Placówki AK pchor. Krzysztofa 
Golińskiego „Mira” i Jego podkomendnego Stanisława 
Fusa ps.”Słonecznik”. 
Postać pchor. Krzysztofa Golińskiego zafascynowała  
mnie we wrześniu 1969 roku, kiedy rozpoczynałam  

nauczycielską , wyboistą  podróż  przez życie i zostałam 
opiekunem Drużyny Harcerskiej im. Adama Mickiewicza. 
Pomysł pierwszej wycieczki z harcerzami na parafialny 
cmentarz podsunął mi ówczesny naczelnik OSP Druh 
Stanisław Dzięglewski, który do końca swych dni trwał 
w uwielbieniu dla „Mira”. 

Krzysztof Goliński urodził się 9 marca 1921 roku 
w Krężnicy Jarej jako syn Antoniny i Stanisława 
Golińskich. 
Ojciec Krzysztofa był organistą kościelnym, matka 
prowadziła dom. Krzysztof miał starszego brata 
Eugeniusza. Golińscy mieszkali w drewnianej organis-
tówce naprzeciwko plebanii. 

W 1927 roku 6-letni Krzysztof rozpoczął naukę 
w szkole powszechnej, do której uczęszczał 4 lata. 
W 1931 roku został uczniem lubelskiego gimnazjum 
im. Jana Hetmana Zamoyskiego. W gimnazjum 
pasjonowała go motoryzacja, ukończył nawet kurs jazdy 
i obsługi samochodów. 
W lipcu 1938 roku ukończył z wynikiem bardzo dobrym 
dwuletni kurs przysposobienia wojskowego I i II stopnia. 
W tym też roku wstąpił do Związku Strzeleckiego. 
Otrzymał pozwolenie na używanie broni palnej i nosze-
nie odznaki strzeleckiej. 

Krzysztof Goliński 
zdjęcie ze zbiorów prywatnych rodziny Golińskich
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 W czerwcu 1939 roku zdał maturę 
i jako absolwent II Liceum i Gimnazjum im. Jana 
Hetmana Zamoyskiego w Lublinie zamierzał studiować 
architekturę na Politechnice Warszawskiej. Spełniał 
wymagane warunki - miał talent artystyczny i ukończył 
kurs przygotowawczy w Warszawie. 

Wybuchła wojna i pokrzyżowała Krzysztofa 
plany na przyszłość. Nie rozpoczął studiów. Stanął na 
rozdrożu po raz drugi w życiu. 
Wcześniej przeżył wielkie rozczarowanie miłosne 
i podobno zamierzał z tego powodu wstąpić do semina-
rium duchownego. 

Po powrocie z Warszawy do domu, na prośbę 
rodziców uczniów, podjął pracę jako nauczyciel 
w miejscowej szkole. Sumiennie i z pasją spełniał 
się w tej roli. 

Konspiracyjne podziemie w Krężnicy Jarej 
zaczął organizować w grudniu 1939 roku młody nauczy-
ciel Antoni Karwowski. Z jego inicjatywy Krzysztof 
Goliński i ks. Józef Frankowski zawiązali Związek Walki 
Zbrojnej, do którego przystąpili Jan Gładysz, Stanisław 
Szuster, ks. Józef Kruk, Tadeusz Obara i wielu młodych 
krężniczan. Powstała 14 Placówka V Rejonu Obwodu 
AK w Krężnicy Jarej . Krzysztof Goliński jako żołnierz 
z ugrupowania majora Hieronima Dekutowskiego 
„Zapory” został komendantem tej placówki AK. Przyjął 
pseudonim “Mir”, później też -”Jarski”. 
W skład placówki wchodziła żeńska grupa sanitarna. 

W 1942 roku Krzysztof Goliński ukończył 
w stopniu podchorążego tajną Szkołę Podchorążych 
AK. Był członkiem Rycerstwa Krzyża i Miecza. 

Placówka AK w Krężnicy Jarej przeprowadziła 
wiele akcji, szkoliła nowych żołnierzy, pomagała ludno-
ści cywilnej, ubezpieczała zrzuty lotnicze, akcje zbrojne, 
sabotaże i inne. 
We wspomnieniach partyzantów, kolegów, księży, 
współmieszkańców, Krzysztof został zapamiętany jako 

młodzieniec obdarzony niezwykłą 
urodą, dobrze zbudowany i wyspor-
towany, pogodny i radośnie usposo-
biony. Bardzo zdolny, inteligentny - 
miał wiele pasji, posiadał talent 
artystyczny; pięknie malował; miał 
niezwykły słuch, grał na organach 
w kościele. Był głęboko religijny. 
Cenił sztukę i fotografował. Lubił 
poezję. Przykrości znosił w milcze-
niu. Był spokojny i milcząco 
zamknięty w sobie. Wysoko cenił 
honor i obowiązek. 

Pogrzeb pchor. Krzysztofa 
Golińskiego „Mira” i Stanisława Fusa 
„Słonecznika” odbył się w Boże 
Ciało, 8 czerwca 1944 roku po 
godzinie 23:15. 

We wspomnieniach uczestni-
ków pogrzeb był imponującą 
i patriotyczną manifestacją. Mszę 
żałobną w półmroku kościoła odpra-
wił półgłosem ks. kapelan AK Józef 
Frankowski. 

Organy milczały żałośnie. Wartę honorową przy 
trumnach na katafalkach trzymało na zmianę 
po czterech partyzantów z karabinami na ramieniu. 
Dzwon cicho zadzwonił tylko jeden raz. Trumny 
na cmentarz nieśli na ramionach koledzy Poległych. 
W tę czerwcową, zachmurzoną noc kropił drobny 
deszcz. Na ten tajemniczy, partyzancki pogrzeb przy-
była niezliczona rzesza partyzantów i ich dowódców 
z oddziałów leśnych z całej okolicy. 

Wszyscy na koniach i z karabinami. Po obu 
stronach piaszczystej alei, po której posuwał się 
w zapłakanej ciszy orszak z trumnami, stały gęsto - bok 
przy boku partyzanckie konie, a na nich partyzanci 
w mundurach. Wspomnienie parskania koni wśród tej 
czerwcowej, głębokiej nocy, w ostatniej drodze 
Krzysztofa i Staszka, pozostało na zawsze w pamięci 
uczestników tego okrutnego pogrzebu. 
Zaszczytem dla mnie jest to, że korzenie zacnej 
i sławnej Rodziny Golińskich znajdują się na urokliwej 
i patriotycznej Ziemi Urzędowskiej, na której urodziłam 
się i na której wyrosłam. 

W Setną Rocznicę Urodzin Wielkiego 
Nieobecnego w Krężnicy Jarej Krzysztofa Golińskiego 
moim wielkim marzeniem jest, aby aleja od kościoła 
parafialnego do bramy cmentarza nosiła odtąd 
honorową nazwę: „Aleja pchor. AK Krzysztofa 
Golińskiego „Mira” ”.  
Krzysztof Goliński jest Bohaterem - Legendą i w pełni 
zasłużył na takie upamiętnienie w rodzinnej Krężnicy 
Jarej 
 

Z wierną pamięcią- 
-Elżbieta Baran 

                                                      
Strzeszkowice, 8 czerwca 2021 r.

Zdjęcie klasowe z Gimnazjum im. Jana Hetmana Zamoyskiego w Lublinie. 
Krzysztof Goliński - rząd II, trzeci od lewej.
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Stowarzyszenie “CIS’ prezentuje kolejny 
fragment historii Krężnicy Jarej i jej mieszkańców. Tym 
razem jest to opowieść pana Artura Parysa, który 
podzielił się informacjami dotyczącymi rodziny swpjego 
dziadka - Zenona Niedźwiedzkiego. Zapraszamy 
do lektury i wnikliwego obejrzenia zdjęć, 
bo być może ktoś siebie lub swoich bliskich na nich 
rozpozna.  
 

Opis historii rodziny ze strony mojego dziadka  
Zenona Niedźwiedzkiego 

Mój dziadek, Zenon Niedźwiedzki, urodził się 
10 lutego 1939 roku w Krężnicy Jarej. Zaś Jego dziadek, 
Antoni Niedźwiedzki, urodził się we wsi Ruda nieopodal 
Lublina 19 lutego 1866 roku. Początkowe informacje 
o moim prapradziadku Antonim są takie, że w latach 
1918 -1926 dzierżawił młyn znajdujący się w miejsco-
wości Urzędów. Obecnie młyn został wpisany do rejes-
tru zabytków województwa lubelskiego. W Urzędowie 
poznał swoją przyszłą żonę Władysławę, pochodzącą 
z rodziny Ambrożkiewiczów. Władysława pochodziła ze 
starej rodziny garncarskiej, która była w Urzędowie już 
w 1691 roku.  Po uzyskaniu  możliwości finansowych 
Antoni Niedźwiedzki kupił młyn w Krężnicy Jarej 
15 września 1917 roku, gdzie ostatecznie zamieszkał. 
Antoni posiadał wielodzietną rodzinę, do której należało 
trzech synów oraz cztery córki. Jego najmłodszy syn 
Adolf Niedźwiedzki urodził się  27 marca 1910 roku 
w Krężnicy Jarej. 

W 1940 roku w rodzinnym domu mojego prapra-
dziadka Antoniego w Krężnicy Jarej miał miejsce ban-
dycki napad łotrów, którzy zamordowali Antoniego 
Niedźwiedzkiego. Napad miał charakter rabunkowy. 
Po śmierci Antoniego Niedźwiedzkiego, jego syn Adolf 
Niedźwiedzki rozbudował młyn i zbudował tartak w Kręż-
nicy Jarej. Adolf zakupił nowoczesną prądnicę, która 
umożliwiła oświetlenie pobliskich mieszkań. Dzięki temu 
stał się prekursorem elektryfikacji Krężnicy. Po latach 
właśnie z jego inicjatywy została przeprowadzona linia 
wysokiego napięcia wyposażona w transformator 
pozwalający na zasilenie pobliskich gospodarstw. 

Adolf wyposażył również młyn w turbinę 
Francisa , która zastąpiła koła wodne. W latach 40-tych 
Adolf zbudował śluzę żelbetonową, która istnieje i służy 
do dziś. Adolf Niedźwiedzki zmarł w roku 1950. Prowa-
dzenie gospodarstwa i przedsiębiorstwa przejęła jego 
żona, Łucja Niedźwiedzka. Zbieg nieszczęśliwych 
wypadków doprowadził do spalenia młyna i tartaku, 
po śmierci Adolfa. Dzięki pomocy i wsparciu sąsiadów 
z Krężnicy, Łucja Niedźwiedzka odbudowała tartak, 
który działał przez wiele lat aż do momentu braku zapo-
trzebowania na usługi tartaczne. 

Mój dziadek Zenon Niedźwiedzki (urodził się 
i wychowywał w Krężnicy Jarej, tu również uczył się 
w szkole podstawowej – przyp. red.)  uzyskał tytuł 
magistra inżyniera  na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Łódzkiej na kierunku inżynieria materiałowa 
w 1965 roku. W roku 1974 uzyskał stopień naukowy 
doktora nauk technicznych. W 2002 roku uzyskał sto-
pień naukowy doktora habilitowanego nauk technicz-
nych. W roku 2004 został profesorem nadzwyczajnym 
Politechniki Łódzkiej.  

Mgr Artur Parys  
 

 
W tym miejscu pozwalam sobie krótko przypo-

mnieć sylwetkę Łucji Niedźwiedzkiej, rodowitej krężni-
czanki, zmarłej w 1999 roku. W czasie II wojny 
światowej, mimo iż była młodą mężatką i matką,  anga-
żowała się w życie konspiracyjne – jako sanitariuszka 
należała do 14 Placówki AK. Udzielała pomocy potrze-
bującym. Po śmierci męża – Adolfa Niedźwiedzkiego 
prowadziła tartak i gospodarstwo, wychowywała syna 
i aktywnie uczestniczyła w życiu krężnickiej parafii. 
Pamiętała o poległych partyzantach i żołnierzach AK 
dbając o ich groby. Często również gościła w Szkole 
Podstawowej w Krężnicy Jarej noszącej imię Żołnierzy 
– Bohaterów Armii Krajowej jako członek 14 Placówki 
AK i jednocześnie żyjący Patron Szkoły. 

Grób rodziny Niedźwiedzkich znajduje się na 
naszym cmentarzu parafialnym. Nie mieszka w Krężnicy 
już nikt z tej rodziny, więc dobrze byłoby odnaleźć na 
naszej nekropolii ten grobowiec i czasami przystanąć, 
pomodlić się i zapalić znicz. Pamięć o przodkach żyją-
cych i kształtujących naszą miejscowość jest niejako 
moralnym obowiązkiem nas, obecnych mieszkańców 
Krężnicy. 

KR 

Zdjęcie rodziny Zenona Niedźwiedzkiego

Osoby na zdjęciu: od lewej: Górka-księgowy, nierozpoznany,  
Stanisław Kulka (młynarz), Wacław Świątek (mechanik),  

Zenon Niedźwiedzki, Łucja Niedźwiedzka,  
Adam Wawrzyszak (praktykant), Adolf Niedźwiedzki.

Rodzina Niedźwiedzkich z Krężnicy Jarej
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W ramach programu ministerialnego 
"Etno Polska 2021" Stowarzyszenie "Klepisko" z Kręż-
nicy Jarej realizuje projekt "Nasza Tradycja - nasze bo-
gactwo". W ramach projektu odbywają się pokazy, 
warsztaty, koncerty, konkurs fotograficzny. Spotykamy 
się z artystami ludowymi z naszej i sąsiednich gmin, za-
praszamy na pokazy gry na bębenku, warsztaty gry na 
skrzypcach, basach i suce biłgorajskiej, poznajemy stare 
pieśni z najbliższej okolicy. Całość projektu zakończy 
koncert finałowy połączony z wystawą prac nagrodzo-
nych w konkursie fotograficznym oraz potańcówką przy 
muzyce ludowej. 

Warsztaty muzyki ludowej i gry na instrumen-
tach smyczkowych będą odbywać się również 

w sierpniu i wrześniu w miejscowościach naszej gminy 
we współpracy z GOKSiR. Jeśli ktoś chce spróbować, 
jak gra się na skrzypcach, suce lub basach, wystarczą 
chęci - instrumenty czekają. Zapraszamy do kontaktu 
poprzez e-mail stowarzyszenia: naklepisku@wp.pl. 
Do grupy zaawansowanej można dołączyć też z włas-
nym instrumentem i nauczyć się poleczek, suwaków, 
obertasów i walczyków z Lubelszczyzny. 

Wszelkie szczegóły dotyczące warsztatów 
i całego projektu można znaleźć na stronie stowarzysze-
nia: https://www.facebook.com/KlepiskoStowarzyszenie 
 

Anna Różycka - Stowarzyszenie "Klepisko" 

“Nasza Tradycja - nasze bogactwo”

Zapraszamy dzieci (kategorie wiekowe 7-10, 
11-14, 15-18 lat) oraz dorosłych z województwa 
Lubelskiego do zwrócenia obiektywu na przejawy bo-
gactwa tradycji i tradycyjnej kultury we współczesnym 
życiu i uwiecznienie ich na zdjęciach. Na najlepszych 
czekają nagrody finansowe (łączna pula nagród to 4000 
zł) oraz wystawa i wernisaż prac podczas finału projektu 
"Nasza Tradycja - nasze bogactwo". 
Każdy z autorów może nadesłać 5 prac. 

Regulamin i szczegóły, w tym wytyczne zwią-
zane z formatem prac znaleźć można na stronie 
https://www.facebook.com/NaszaTradycjaKonkursFoto 
Prace konkursowe można przesyłać poprzez formularz: 
https://forms.gle/yoJoizxLwCEZCuY17 
oraz mailowo na adres: naszatradycjafoto@gmail.com 

Stowarzyszenie "Klepisko"  
zachęca do udziału  

w konkursie fotograficznym!

Podziękowania dla wszystkich, którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych mojego męża Leszka 
Kępki - członka Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów “Spokojna Przystań”  

 - składa żona.



Ogólnopolskie osiągnięcie Marcela Zieleniaka 
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Marcel Zieleniak uczeń kl. VIIIc Szkoły Podsta-
wowej im. Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty 
w Niedrzwicy Dużej zajął I miejsce w Ogólnopolskim 
konkursie „Projekt z Zus” w kategorii plakat. 

„Projekt z ZUS” to realizowany przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych projekt edukacyjny, który 
rozbudza świadomość ubezpieczeniową wśród uczniów 
szkół podstawowych i wyjaśnia dlaczego ubezpieczenia 
społeczne są ważne. 

W tegorocznym konkursie „Projekt z ZUS” 
wzięło udział kilkuset uczniów z całej Polski (w tym 
10 uczniów naszej szkoły). Do etapu centralnego 
zakwalifikowało się  96 prac. 
Praca Marcela pt. „ZUS chroni, dba, zabezpiecza” 
okazała się najlepsza. Serdecznie gratulujemy!                                                                 
 

Opiekun M. Kosidło 

Dzięki zbiórce na zrzutka.pl oraz licytacjom na 
grupie „Zbyszek, idziesz?”  wspólnie zebraliśmy 
aż 105 101,00 zł!!! 

Żadne słowa nie będą wystarczające, by oddać, 
jak wielką wdzięczność czujemy w tym momencie. 
Dzięki Waszej pomocy Zbyszek dostał szansę na kosz-
towną rehabilitację, w walce o swoje zdrowie. 
Teraz ze spokojną głową możemy się cieszyć i czekać 
na pierwsze efekty rehabilitacji naszego Kolegi!!! 

Nasza pomoc trwała od 22 stycznia 2021 r. do 
końca maja . 
Bardzo dziękujemy wszystkim licytującym, wystawiają-
cym, udostępniającym, lajkującym, za ogromne wspar-
cie, za okazana pomoc, za wspólnie spędzony czas, za 
125 dni licytacji dla Naszego Zbyszka!!! 
Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli serce i tak licz-
nie, z poświęceniem i wielkim zaangażowaniem włączyli 
się  w akcję dla  Zbyszka! Jesteście wspaniali, a my bar-
dzo wdzięczni. 

Każda, nawet najmniejsza wpłata, udostępnie-
nia postów, dobre słowo, czynny udział w licytacjach, za-
angażowanie w zbiórkę, są wyjątkowe i bezcenne. 
Spotkaliśmy się z ogromną życzliwością i pomocą wielu 
ludzi dobrej woli, jesteśmy niezmiernie wdzięczni za 
każdy dar serca, który uświadamia nam, że jest na ziemi 
wielu Aniołów, na których zawsze można liczyć. 
 Zrobiliście to  zupełnie bezinteresownie. Dzięki tak 
ogromnemu zaangażowaniu i wierze w słuszność akcji 
podarowaliście Zbyszkowi szansę i nadzieję, że kiedyś 
przyjdzie taki dzień,że stanie na nogi i na pytanie Zby-
szek, idziesz? - odpowie „TAK”. 

Kochani teraz dajemy Wam od nas odpocząć, 

zrobiliście dla nas więcej niż oczekiwaliśmy, daliście 
nam nadzieję, przywróciliście wiarę w człowieka, poka-
zaliście, że  jednak więcej nas łączy, niż dzieli!!! 
Pomaganie uszlachetnia, przynosi tyle radości, ugrun-
towuje wiarę w ludzi, w ich najszczersze intencje, uczy 
innych jak być człowiekiem przez duże „C”. 
 

Nie jesteśmy w stanie zliczyć jak wiele osób nas 
wsparło, nie będziemy wymieniać, by nikogo nie pomi-
nąć. Ilość wpłat, udostępnień, rzeczy przekazanych na 
licytacje, w międzyczasie zbiórki publiczne, zbiórki 
w Kościele, artykuły w gazetach,  działo się, oj działo!!! 

Jeszcze raz dziękujemy za dobro, jakiego od 
was doświadczyliśmy. 

Zbyszku!  Zbieraj siły, by ruszyć do dalszej walki 
o swoje zdrowie!!! 
Krok za krokiem, do ZWYCIĘSTWA!!! 
DZIĘKUJEMY!!! 
 

Organizatorzy akcji „Zbyszek, idziesz?” 
 

Podsumowanie zbiórki „Zbyszek, idziesz?”  
na rehabilitację Zbigniewa Woźniaka - nauczyciela  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Załuczu
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To był bardzo udany sezon dla piłkarskiej 
drużyny Orionu, która potwierdziła mocną pozycję gminy 
Niedrzwica Duża na piłkarskiej mapie Województwa 
Lubelskiego. Podopieczni Radosława Muszyńskiego po-
wtórzyli wynik sprzed dwóch lat i finiszowali na drugim 
miejscu w Lubelskiej Klasie Okręgowej. Wicemistrzo-
stwo zdobyte zostało w bardzo efektownym stylu, 
Orionowcy odnieśli 20 zwycięstw, 5 remisów i tylko 
5 porażek, co dało w sumie 65 punktów. Lepsza była 
tylko ekipa Motoru II Lublin, która uzyskała awans 
do IV ligi, a skład podium uzupełniła Janowianka Janów 
Lubelski. W kadrze Orionu wystąpiło łącznie 28 zawod-
ników, zaś najwięcej bramek zdobyli Mateusz Kłyk 
– 18 i Paweł Bielak – 17. Do czołowych strzelców należą 
również Dawid Piorun, Kamil Szymuś, Krzysztof 
Żarnowski i Bartłomiej Dziwulski. Jest też grupa zawod-
ników młodzieżowych z terenu gminy Niedrzwica Duża, 
którzy w minionym sezonie nie tylko zadebiutowali 
w pierwszym zespole, ale także zaliczyli wiele udanych 
występów w klasie okręgowej przyczyniając się 
do sukcesów Orionu. Należą do nich Tobiasz Talarek, 
Jakub Talarek, Dominik Pioś i Denis Garbaty. 

Przerwa między sezonami potrwa do 14 lub 
15 sierpnia 2021 roku,  bowiem w tym terminie odbędzie 
się inauguracyjna kolejka sezonu 2021/22, w której 
Orion zagra na wyjeździe z KS Cisowianka Drzewce. 
To nie oznacza, że latem w niedrzwickim klubie było 

nudno i nic się nie działo, wręcz przeciwnie. Jednym 
z punktów czerwcowego Walnego Zebrania Członków 
stowarzyszenia GKS Orion był wybór nowych władz. 
Dotychczasowy zarząd kierowany przez Edwarda 
Pietrasa po 10 latach pracy złożył rezygnację, 
a oto nowy zarząd: 
 
Marek Piejak - prezes, 
Justyna Ufnal - wiceprezes, 
Marek Bednarz - skarbnik, 
Kamil Szymuś - sekretarz. 
 
Komisja rewizyjna: 
Jarosław Dziewulski, 
Jacek Stec, 
Krzysztof Żarnowski. 

Orion wicemistrzem klasy okręgowej

Za nami  impreza sportowa „Sprintem do mara-
tonu” wpisująca się w roczny plan pracy naszej 
placówki, skupiający się na edukacji zdrowotnej. Jest to 
VII edycja projektu miesięcznika „Bliżej Przedszkola” 
zachęcająca do przeprowadzenia imprezy biegowej 
z przedszkolakami. Jego celem jest popularyzowanie 
biegów wśród dzieci oraz upowszechnianie zdrowego 
stylu życia i aktywnego spędzania czasu.  

W tym roku zorganizowaliśmy „bieganie” dnia 
02.06.2021 r.  Dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych 
wraz z wychowawczyniami  uczestniczyły w tym przed-
sięwzięciu z olbrzymim zaciekawieniem, zaangażowa-
niem i radością. W dniu startu, zgromadziliśmy się na 
boisku gminnym , a tuż po rozgrzewce przygotowującej 
wszystkich do biegu, przeprowadzonej przez p. Magdę 
Hawrył przystąpiliśmy do  biegania. Każda grupa wie-
kowa wspólnie przebiegła wyznaczony dystans 
- 50 metrów grupy młodsze (3 i 4-latki) oraz 100 metrów 
starszaki – (5 i 6-latki oraz drużyna nauczycielek).  
Wszystkim  uczestnikom  imprezy udało się  przekroczyć  
linię mety.  Dokonało tego  128 przedszkolaków 
i 9 wychowawczyń. Łącznie pokonaliśmy dystans 
10550 metrów, a nasz wynik dołączył do  wyniku ogól-
nopolskiego zsumowującego wyniki przedszkoli 

biorących udział w tej edycji imprezy. 
W zorganizowanej imprezie biegowej nie było  

rywalizacji o miejsca na podium. Wygrali wszyscy, którzy 
byli uczestnikami biegu. Nagrodą za ich wysiłek były 
dyplomy dla grup, potwierdzające przynależność 
do małych maratończyków oraz brawa od pozostałych  
uczestników imprezy.  

GRATULUJEMY WSZYSTKIM NASZYM 
PRZEDSZKOLAKOM ! 

Organizatorki biegu  
p. Marzena Szymuś, p. Marta Maik, p. Magda Hawrył  

V bieg przedszkolaków z Niedrzwicy Dużej  
w Ogólnopolskim Maratonie dla przedszkoli  

“Sprintem do maratonu”
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W sobotę 22 maja na boisku przy ul. Krótkiej 
w Niedrzwicy Dużej odbył się II Turniej Papieski 
upamiętniający rocznicę urodzin Karola Wojtyły oraz 
Jego obecność w Gminie Niedrzwica Duża. Wydarzenie 
poprzedziła Msza Św. w Kościele pod wezwaniem 
Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Pomysłodawcą turnieju był Pan Czesław Rak. 
Podczas zawodów zbierane były pieniądze na rehabili-
tację Weroniki Przybycień, która walczy o powrót 
do sprawności. 

W turnieju udział wzięły drużyny: Reprezentacja 
Polski Pisarzy, RWKS Sparta Biłgoraj oraz dwa zespoły 
KS Niedrzwica. 
Zawody rozgrywane były w systemie ‘każdy z każdym’, 
w przypadku remisu decydowały ‘szybkie rzuty karne’. 

 
 
Zawodnikiem Turnieju został bramkarz Mirosław Cie-
sielka z Reprezentacji Polski Pisarzy – Gratulujemy ! 

Wisienką na torcie całego wydarzenia był pokazowy 
Mecz Weteranów Województwa Lubelskiego w którym 
spotkali się zawodnicy w wieku 60+: 
Orion Retro Szkoła Lwowska 60+ - Chełmianka Chełm 
60+. 
Panowie udowodnili, że wiek to tylko liczba, pokazując 
dużą sprawność fizyczną i umiejętności. Nie jeden 
„młodzieżowiec” mógłby im pozazdrościć. Mecz udało 
się rozegrać pomimo kilku braków kadrowych w obu 
ekipach. Zawodnicy umówili się na jak najszybszy 
rewanż w nieco szerszych zestawieniach. 

Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymali sma-
kowite kremówki od Piekarni i Cukierni Mielnik za co na-
leżą się OGROMNE podziękowania – DZIĘKUJEMY!!! 
Podziękowania także dla Pizzerii Jolly Joker która 
zrefundowała część kosztów związanych z wyżywie-
niem uczestników (pizza). Oddzielne podziękowania dla 
wszystkich osób zaangażowanych w organizację 
Turnieju, m.in. Trenerowi Siergiejowi Michajłowowi 
za przygotowanie boiska, Konradowi Bogucie za spra-
wowanie opieki medycznej, Justynie Ufnal za wykonanie 
zdjęć. 

Wydarzenie współfinansowane ze środków 
Gminy Niedrzwica Duża w ramach zadania: 
Piłka dla wszystkich – udział w rozgrywkach, 
organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

II Turniej Papieski

26 czerwca na boisku Orlik przy Szkole 
Podstawowej nr 5 w Świdniku odbył się turniej „Świdnic-
kie Euro '2021” w piłce nożnej drużyn sześcioosobo-
wych. W kategorii oldboje 35+, oprócz naszej, udział 
wzięły drużyny Reprezentacja Polskich Pisarzy, 
MKS Siedliska i Gentlemans Mełgiew. Zawodnicy 
z Niedrzwicy zaprezentowali się całkiem dobrze wygry-
wając dwa mecze, a uznając wyższość jedynie Repre-
zentantów. 
Turniej zorganizowany był przez stowarzyszenie Manu-

faktura Futbolu, swoim Honorowym Patronatem objął 
burmistrz Świdnika Waldemar Jakson. 
 
Na miejscowym Orliku rozpoczęła się Niedrzwicka 
Miniliga, gdzie przez okres wakacji co czwartek będą 
spotykać się amatorskie drużyny z terenu Gminy i okolic 
grając w piłkę nożną 6-osobową. Za nami 1 kolejka, 
a szerzej o rozgrywkach postaramy się napisać 
w kolejnym wydaniu INFO. 

Oldboje KS Niedrzwica  
na drugim miejscu ŚWIDNICKIEGO EURO '2021!!!
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Wraz z końcem czerwca zakończyły się wszyst-
kie rozgrywki piłkarskie prowadzone przez Lubelski 
Związek Piłki Nożnej. W sezonie wiosennym 2021 
wzięły w nich udział cztery nasze drużyny: Seniorów 
występujących w B-klasie, 2 zespoły Młodzika 
Starszego występujących w grupie 1 i 2 oraz zespół 
Orlika Starszego gr 5. 

Relacjonując w ostatnim biuletynie pierwsze 
wiosenne mecze seniorów trenera Sergeya Mikhaylova 
w klasie B wspominaliśmy o dużym niedosycie po run-
dzie jesiennej i pierwszych meczach rundy wiosennej. 
To uczucie towarzyszyło nam do końca rundy wiosennej, 
bo na naszym koncie zapisaliśmy dwa zwycięstwa 
po 4:1 z KS Serniki i Virem Dorohucza. Punkty zazwy-
czaj traciliśmy będąc zespołem lepszym lub w najgor-
szym wypadku nie słabszym od rywali. Wyjazdowe 
porażki 0:2 z KS Ciecierzyn, 0:1 z Wodnikiem Uścimów, 
2:5 z Czarnymi Pliszczyn oraz 1:3 z Lewartem II Lubar-
tów rezerwami III – ligowej drużyny potwierdzały tę tezę 
jednak brak skuteczności w tych spotkaniach spowodo-
wały, że je przegraliśmy. Z kolei w zremisowanych po 
1:1 spotkaniach z LKP Turka i KS Uniszowice może nie 
zagraliśmy najlepiej, ale i tak byliśmy w tych spotkaniach 
zespołem przeważającym by te mecze wygrać. Cały zaś 
sezon skończyliśmy z dorobkiem 25 punktów co dało 
nam 9. Miejsce w grupie w kończącym się sezonie 
rozgrywkowym 2020/2021 

Pierwsza drużyna Młodzika Starszego Sergeya 
Mikhaylova z I grupy LLMS rundę zaczęła od porażki 1:6 
z Wisłą Annopol, ale następnie zaliczyliśmy serię 
6 meczów bez przegranej, w tym 4 zwycięstwa z rzędu. 
Kolejno rozbiliśmy LKS Stróża 10:1 i LKS Kowalin 7:1, 
następnie wygraliśmy 3:0 z Sygnałem Chodel, 
a na koniec tej serii było okazałe 12:0 z KAMP Kraśnik. 
Do tego dołożyliśmy remisy 2:2 z Wysoczanką Wysokie 
i 1:1 z Janowskim Orlikiem Janów Lubelski. Czerwiec 
rozpoczęliśmy od przegranego meczu wyjazdowego 2:3 
z GKS Gościeradów a następnie pokonaliśmy 1:0 
MUKS Kraśnik. W ostatnim zaś meczu ulegliśmy 1:7 
Wiśle Józefów, ale był to mecz z mistrzem naszej ligi. 
Końcowy dorobek zespołu to 27 punktów a to wystar-
czyłoby, żeby zająć 7 miejsce w grupie. 

Druga drużyna Młodzika Starszego trenera 
Huberta Śpiewaka występująca w II grupie LLMS na po-
czątku rundy zremisowała 2:2 z Piotrcovią Piotrków, ale 
kolejne mecze przegrywaliśmy z liderami naszych 
rozgrywek 1:7 ze Sławinem Lublin, 0:7 ze Skarpą Lublin 
i 0:12 z Lublinianką Lublin, która wystawiła przeciwko 
nam drużynę występującą w Lidze Wojewódzkiej. 
Z pozostałymi przeciwnikami toczyliśmy walkę jak równy 
z równym, wygraliśmy 2:0 z UKS Dys oraz przegraliśmy 
1:2 z Tajfunem Ostrów Lubelski, 0:1 i 1:2 z Legionem 
Tomaszowice oraz 1:4 z Zawiszą Garbów. Sezon koń-
czymy mając 11 punktów i zajmujemy w nim 10 lokatę. 
Do rozgrywek turniejowych przystąpili również Orlicy 
Starsi trenera Radosława Steca, których przydzielono 
do grupy 5 wraz z Granitem Bychawa, LKS-em Ponia-
towa Wieś, MUKS-em Jabłonna, Orką Kluczkowice, 

Płomieniem Trzydnik Duży i Stalą Poniatowa. W sumie 
w rundzie wiosennej odbyło się 6 turniejów, w których 
wzięliśmy udział, w tym dwa organizowane przez nasz 
klub na boisku Orlik w Niedrzwicy Dużej. W tej grupie 
brak wyników oraz tworzenia tabel spowodowane jest 
tym, że LZPN zauważył, iż w tych rocznikach najważ-
niejsza jest po pierwsze przyjemność uprawiania sportu 
i dobra zabawa wśród najmłodszych adeptów futbolu. 
Jednak należy zaznaczyć, że chłopcy z rocznika 2010-
2012 zaprezentowali się bardzo dobrze na tle swoich 
rówieśników. Przez cały okres rundy wiosennej, oprócz 
wymienionych grup, trenowała jeszcze jeden zespół 
dzieci z rocznika 2012 – 2013 trenera Sergeya 
Mikhaylova, która zostanie zgłoszona do rozgrywek 
w nowej rundzie. 

Ostatnim akcentem po zakończeniu rundy 
wiosennej była organizacja 26 czerwca 2021 r. na 
boisku piłkarskim w Niedrzwicy Dużej przy ulicy Krótkiej 
Pikniku Piłkarsko – Sportowego, na który przybyli 
zawodnicy zespołów młodzieżowych wraz z rodzinami. 
Zaczęło się od krótkich przemówień trenerów poszcze-
gólnych grup i Prezesa klubu. Następnie nasi piłkarze 
rozegrali pokazowe mecze między sobą, a w między-
czasie był grill, lody na ochłodę, a niespodzianką dla 
wszystkich naszych zawodników były koszulki, na któ-
rych pojawiło się logo klubu oraz herb Gminy Niedrzwica 
Duża. Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować wszyst-
kim którzy przyczynili się do organizacji turnieju, 
w szczególności Piekarni „Mielnik” p. Joanny 
i Grzegorza Mielników za dostarczenie pieczywa, 
OSP Niedrzwica Duża za użyczenie stołów oraz ławek 
oraz rodzicom. 

Sezon 2020/21 za nami a my już od początku 
sierpnia zaczynamy przygotowania do następnej rundy, 
w której zgłosiliśmy do rozgrywek cztery drużyny: 
Seniorów w B-klasie, 

Trampkarzy Młodszych (r. 2008 i młodsi), 
Młodzika Młodszego (r. 2010 i młodsi) oraz po raz pierw-
szy Orlika Młodszego (r. 2012-2013). W planach klubu 
natomiast jest przeprowadzenie w sierpniu naboru 
do kolejnej już najmłodszej grupy treningowej z rocznika 
2014-2015. 

Warto również wspomnieć, że już piąty rok 
z rzędu klub LZS Krężnica Jara wziął udział w organizo-
wanym przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu „Programie Klub 2021” przezna-
czonym dla stowarzyszeń zajmujących się szkoleniem 
dzieci i młodzieży. Wśród kilku tysięcy zgłoszeń klubów 
sportowych z całej Polski LZS Krężnica Jara został 
wsparty kwotą 10 tys. złotych z przeznaczeniem na 
zakup sprzętu sportowego oraz wynagrodzeniem dla 
trenera. 

Ze sportowym pozdrowieniem 
Zarząd Klubu LZS Krężnica Jara 

LZS Krężnica Jara - zakończenie rundy wiosennej 2021
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Nierzadko czytelnicy odwiedzający naszą bib-
liotekę proszą o to, żeby wybrać im „coś ładnego do czy-
tania”. W naszej bibliotece jest mnóstwo takich 
cudeniek. 
Najpiękniejsze książki  są najczęściej grube i smutne, 
a najfajniejsze- te śmieszne; to oczywiście uproszcze-
nie, ale aby się o tym przekonać,  wystarczy sprawdzić 
swoje dotychczasowe lektury. 

Warto sięgnąć po noblistę - Johna Steinbecka 
i jego Na wschód od Edenu. Jest to historia rodziny 
ranczerów, żyjącej na przełomie XIX i XX wieku w dolinie 
Salinas. Farmer - Adam Trask samotnie wychowuje 
dwóch synów - Arona i Kaleba. Czego tu nie ma - jest 
dobro ojca i diaboliczne zło matki, bracia rywalizujący 
o względy dziewczyny,   różniący się od siebie jak ogień 
i woda, wreszcie nawiązanie do biblijnej historii o Kainie 
i Ablu. Dla mnie- majstersztyk literacki. 

Z kolei Grona gniewu Steinbecka opisują lata 
kryzysu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych oraz 
wielką wędrówkę całych rodzin do mitycznej krainy mle-
kiem i miodem płynącej- Kalifornii w poszukiwaniu 
pracy- wspaniała powieść drogi. 

Dla tych, którzy wolą mniejsze formy literackie 
polecam Myszy i ludzie – piękną nowelkę Steinbecka. 
Jest to historia o przyjaźni, tolerancji, tęsknocie 
do lepszego życia, poświęceniu i trudzie ludzkiego życia. 

Wspaniałe powieści pisze także współczesny 
autor amerykański  John Irving, jego najbardziej znana 
książka Świat według Garpa opisuje życie tytułowego 
Garpa, zapaśnika i pisarza oraz jego matki- charyzma-
tycznej, nietuzinkowej pielęgniarki Jenny Fields. Rewe-
lacyjna powieść- i śmieszna i tragiczna, przerysowana 
fabuła i postaci, oraz ostra jak brzytwa ironia. Trudna do 
sklasyfikowania proza Irvinga nikogo nie pozostawia 
obojętnym. Ponadto autor Garpa napisał: Hotel New 
Hampshire, Jednoroczna wdowa, Modlitwa 
za Owena, kilka jego książek zostało zekranizowanych. 

W podobnym nurcie są książki Isabel Allende, 
chilijskiej autorki powieści Dom duchów - saga 

w charakterze realizmu magicznego, charakterystycz-
nego dla G. García Márqueza (Sto lat samotności, 
Miłość w czasach zarazy), czy naszej Olgi Tokarczuk. 
Allende opisuje tragiczne losy trzech pokoleń rodziny 
Trueba na tle  burzliwych zmian polityczno-społecznych 
w Chile- monumentalna, piękna powieść, która momen-
tami przywodzi na myśl Wichrowe wzgórza Emily Jane 
Brontë. Autorka powieści o Truebach napisała także 
książki: Podmorska wyspa, Córka fortuny, Portret 
w sepii, Ines, pani mej duszy, Paula. 

Znakomitym pisarzem, którego powieści można 
czytać bez wyjątku jest Mario Puzo i jego Ojciec 
chrzestny - wybitna powieść o honorze, miłości, niena-
wiści, pokorze i dumie, pisana znakomitym piórem, 
świetnie się czyta. Inne powieści włoskiego pisarza 
warte polecenia: Rodzina Borgiów, Dziesiąta Aleja, 
Omerta - każda wciąga aż do ostatniej strony. 

Angielski pisarz i polityk Jeffrey Archer napisał 
7.tomowy cykl książek Kroniki rodziny Cliftonów, 
przez „Timesa” porównywanych  do Sagi rodu Forsy-
te’ów. Wartka akcja, przygoda, perypetie miłosne, tajem-
nice rodzinne- a wszystko napisane pięknym piórem, 
polecam wszystkie książki Archera, w tym: Kane i Abel, 
Więzień urodzenia, Ścieżki chwały, Co do grosza. 

Edward Rutherfurd - amerykański pisarz 
specjalizujący się w literaturze pięknej i powieści histo-
rycznej, napisał książki: Rosja, Londyn, Nowy Jork, 
Paryż, Irlandia, Dublin. Akcja tysiącstronicowych 
powieści krąży np. wokół stuletnich dziejów miasta 
Nowy Jork, opisując fikcyjnych bohaterów wplecionych 
w historyczne fakty i realne  postaci. 

To tylko kilka powieści z szerokiego spektrum 
naszego księgozbioru, po te i inne zapraszamy 
w ten upalny letni czas do naszych bibliotek. 
 

Marzena Boryga 
Gminna Biblioteka Publiczna w Niedrzwicy Dużej 

 

Sagi rodzinne i wielkie powieści

25 lipca z grupą pasjonatów fotografii z GOKSiR 
wybraliśmy się na wycieczkę na Roztocze. Pierwszym 
punktem programu była sesja zdjęciowa z alpakami 
w hodowli Alpaki Roztocze – te przemiłe zwierzęta 
dostarczyły nam wiele radości, ale też pokazały jak 
trudne jest ich fotografowanie. Kolejną atrakcją tego dnia 
było zwiedzanie Muzeum Fotografii w Janowie Lubel-
skim – poznaliśmy tam historię fotografii, zobaczyliśmy 
niezliczoną ilość sprzętu fotograficznego oraz wspaniałe 
zdjęcia wykonane przez znakomitych artystów. 
Na zakończenie wybraliśmy się nad Zalew 
Janowski, gdzie mogliśmy odpocząć na plaży, pospace-
rować po lasach, a nawet zjechać tyrolką. Wycieczka 
była okazją do poznania osób o wspólnych 
zainteresowaniach oraz rozwijania swojej fotograficznej 
pasji.  

GOKSiR

Wycieczka fotograficzna 



Bieg charytatywny dla Kingi i Weroniki

INFO | nr 86 | Gmina Niedrzwica Duża 23KULTURA

27 czerwca 2021 r. w GOKSiR odbył się werni-
saż wystawy fotografii podsumowujący warsztaty 
fotograficzne dla młodzieży. Podczas wernisażu zoba-
czyć można było fotografie wykonane na zajęciach oraz 
te przygotowane samodzielnie przez młodych fotogra-
fów na sesjach z ich bohaterami - osobami, które są dla 
nich inspiracją i żyją z pasją. 

Autorzy zdjęć: Dominika Drelich, Agata Figura, 
Anna Janczak, Mateusz Jurzyński, Magdalena 
Kępowicz, Urszula Kosidło, Julia Onyszko, Julia 
Tuziemska. 

Bohaterowie: Paulina Ciosek-Burak, Aneta 
Frąk-Tuziemska, Wiktoria Gontarz, Anna Jurzyńska, 
Adrian Olszak, Honorata Świderska, Szymon Wachow-
ski, Natalia Znamierowska. 

Wernisaż uświetnił występ młodej saksofonistki 
Oliwii Pastuszak. Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy pomogli w organizacji tego wydarzenia.  

Wernisaż "Między pasją a życiem"

20 czerwca  odbył się bieg charytatywny „Bieg-
nij dla Kingi i Weroniki!!!”. Celem imprezy było zebranie 
środków na pokrycie kosztów terapii i rehabilitacji dwóch 
młodych mieszkanek naszej gminy: Kingi Bartoszcze 
i Weroniki Przybycień.  

Kinga od  urodzenia choruje na czterokończy-
nowe porażenie mózgowe. Porusza się na wózku inwa-
lidzkim i wymaga od rodziców opieki  w codziennym 
funkcjonowaniu. Miała niesprawne dłonie i trudności 
w mówieniu, ale od kiedy rozpoczęła terapię  komórkami 
macierzystymi jej stan się poprawia. Kinga przyjęła już 
dwie dawki, po których widać tak wyczekiwaną zmianę:  
coraz lepiej mówi, wstaje z wózka. Teraz czeka na trze-
cią dawkę  i dodatkowo  przechodzi terapię                       
z wykorzystaniem komory normobarycznej 
– aby usprawnić dłonie i nogi. 

Weronika doznała w 2016 r. udaru mózgu  
 przeszła bardzo poważną operację ratującą życie. 
Od tego momentu Weronika cały czas wymaga inten-
sywnej i regularnej rehabilitacji.  Efekty tych działań już 
widać – Weronika coraz lepiej mówi, zaczyna również 
chodzić z asekuracją. Jeszcze w tym roku Weronikę 
czeka operacja, która ma pomóc jej w samodzielnym 
poruszaniu się.  

Czerwcowy bieg odbył się w Niedrzwicy Dużej, 
a wzięło w nim udział ponad sto osób. Biegacze, rowe-
rzyści, amatorzy hulajnogi  - wszyscy pokonali wyzna-
czoną trasę (5,5 km) z uśmiechem na twarzy. Warto 
dodać, że najszybszy uczestnik osiągnął czas 23 min. 
50 s., natomiast najszybsza uczestniczka 
– 25 min. 57 s. Dzięki wszystkim uczestnikom udało się 
zebrać 3 526 złotych.  

Serdecznie dziękujemy jednostkom OSP 
z Niedrzwicy Dużej i z Sobieszczan za pomoc w organi-
zacji tego wydarzenia. I już teraz zapraszamy na kolejny 
bieg charytatywny, który odbędzie się 26 września 
w Niedrzwicy Dużej. 



„Ptasia strefa” w Niedrzwicy Dużej
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Tegoroczne święto GOKSiR spędził razem 
z dziećmi - w przedszkolach, podczas akcji „Objazdowy 
Dzień Dziecka”. 31 maja odwiedziliśmy Krężnicę Jarą, 
Strzeszkowice, Mariankę i Czółna, natomiast 1 czerwca 
– Niedrzwicę Kościelną, Sobieszczany i Niedrzwicę 
Dużą. Kot i Zając, klaun, Cruella De Mon oraz królewny 

wywoływały uśmiech na twarzach dzieci. Dwudniowe 
święto upłynęło przy wspólnych zabawach i śpiewie. 
Każda grupa otrzymała pamiątkowe zdjęcie (odbitkę 
z polaroida) oraz cukierki. Wesołą ekipę można było 
spotkać również na placu przed GOKSiR. 

Objazdowy Dzień Dziecka

GOKSiR realizuje projekt pt. „Ścieżka dydak-
tyczno-przyrodnicza – Ptasia strefa”, dofinansowany 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Celem 
przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości 
ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych  miesz-
kańców  gminy Niedrzwica Duża, aktywizowanie lokal-
nej społeczności do podejmowania  działań służących 
ochronie środowiska naturalnego oraz  edukacja 
z zakresu ornitologii. Część zadań ujętych w projekcie 
udało się zrealizować w ramach „Wakacji  w GOKSiR”: 
spotkania z pszczelarzem, ornitologiem i leśnikiem, 
warsztaty domków dla owadów oraz przygotowanie ga-
lerii ptasich piór (pióra zatopione w żywicy epoksydo-
wej). Czekają nas jeszcze warsztaty tworzenia budek 
lęgowych, a  jesienią – międzyszkolna olimpiada wiedzy 

o ptakach. Trwają również prace nad wytyczeniem  
ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej w okolicach 
Łowiska Gminnego „Nałęcz”, czyli na terenie należącym 
do partnera projektu, Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Nałęcz. O postępach w tym działaniu będziemy informo-
wać na stronie internetowej GOKSiR. 
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Otaczająca nas przyroda była tematem 
przewodnim tegorocznych wakacji. W ramach projektu 
„Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza – Ptasia strefa” 
zorganizowano cykl spotkań z ornitologiem (nazwanym 
przez niektórych ptakologiem), pszczelarzem 
i leśnikiem. Ornitolog zwrócił uwagę uczestników na to, 
co w drzewach huczy, a nawet przekazał tajemną 
wiedzę, w jaki sposób owo huczenie naśladować. 
Technika wymaga paru godzin intensywnych ćwiczeń, 
jednak co wytrwalsi będą w stanie udawać chociażby 
sowę, gdy sytuacja ich do tego zmusi. Pszczelarz przed-
stawił niezwykły świat pracowitych owadów i dowiedział 
się, czyj dziadek i wujek jest również hodowcą pszczół. 
Niektórych uczestników spotkania zszokowała informa-
cja o tym, że chociaż ziemniaki kwitną, to miodu ziem-
niaczanego nie ma. Podczas spotkania z leśnikiem 
można było dowiedzieć się na przykład, co zrobić 
spotykając w lesie dzika czy małą sarenkę. 

Przyrodniczych atrakcji było więcej. Z trzciny, 
bambusa, gałązek i szyszek powstało całe osiedle 
domków dla owadów, a przyszłych lokatorów już zachę-
camy do organizowania przeprowadzek. Każdy może 
poznać nowych sąsiadów osobiście, ponieważ domki 
będą przymocowane w różnych miejscach na terenie 
Niedrzwicy.  
Podczas wakacji zorganizowaliśmy trzy wycieczki. 
W Centrum Spotkania Kultur w Lublinie obejrzeliśmy 
spektakl pt. „Historia naturalna, czyli o niezwykłych 
żyjątkach”, a także zwiedziliśmy ten niezwykły budynek, 
którego budowa trwała w sumie 50 lat. Dzieci zobaczyły 
pasiekę znajdującą się na szczycie gmachu CSK oraz 

pokój dla VIP-ów, w którym przebywał 
m.in. Prezydent RP Andrzej Duda. Przebywał tam 
jednak w innym czasie, niż my. Wizyta w Biotece z kolei 
była ciekawym doświadczeniem w postaci możliwości 
wzięcia udziału w warsztatach technologicznych. 

Druga wycieczka – do Farmy Iluzji – stała się 
okazją do wielokrotnego oszukiwania swojego mózgu, 
a także do stwierdzenia, że dotychczasowe doświadcze-
nia życiowe nijak nie odzwierciedlają tego, co można 
tam zobaczyć. 
Ostatnim punktem wyjazdowym był młyn „Hipolit”. 
Tu wydobywaliśmy złoto, w okolicznym lesie poszukiwa-
liśmy jaskini ze skarbami, a także wysłuchaliśmy 
wykładu na temat Ziemi, minerałów i kamieni szlachet-
nych. Widząc plakat z Układem Słonecznym, jeden 
z uczestników zapytał, czy to niebieskie to Gwiazda 
Śmierci z „Gwiezdnych Wojen”. Gorzkim do przełknięcia 
okazał się fakt, że to po prostu Neptun. 

Zabawa kulinarna w postaci tworzenia własnych 
ciasteczek powodowała – oprócz ataków śmiechu 
i chmur z mąki unoszących się we wszelkich zakamar-
kach GOKSiR – również złudzenie, że oto w Niedrzwicy 
powstała kolejna znakomita cukiernia. Owszem 
powstała, na trzy godziny, a efekty tegoż powstania zos-
tały zjedzone przez samych twórców dwa dni później. 
Trzy tygodnie spędzone w GOKSiR to również zajęcia 
plastyczne, zabawy integracyjne, wspólne pieczenie 
kiełbasek przy ognisku oraz mnóstwo okazji do nawią-
zywania nowych przyjaźni. 
Tradycyjnie już teraz zachęcamy – do zobaczenia 
za rok! 

Wakacje w GOKSiR
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W niedzielę 13 czerwca w GOKSiR odbyła się 
gala finałowa II edycji projektu "Pasjonatki 
czy siłaczki?” 2020-21.   
Wydarzenie rozpoczął pokaz mody zrealizowany przez 
panie z "Kawiarenki szyciowej": Elżbietę Dudzińską, 
Teresę Dziekanowską, Magdalenę Morek, Agnieszkę 
Sochę i Agnieszkę Szkutnicką. Tematem przewodnim 
była geometria. Widać ją było w formie i kolorze. Kropki, 
koła, heksagony i romby pojawiły się na wybiegu. Była 
sukienka z ponad trzystu kwadratów i kolejna 
- z sześciuset heksagonów. Zagościła też spódniczka 
z multum kropek na trapezie i sukienka - koło. Melodią 
pokazu był utwór "Zula" z płyty "Perły przedwojennej pio-
senki" zespołu Standard Brass Band (którego założycie-
lem i liderem jest kapelmistrz orkiestry Niedrzwicy Dużej 
-  Bogusław Wróblewski). 

 Kolejnym punktem gali  było przedstawienie 
wyróżnionych kobiet: Grażyny Boruch, Agnieszki 
Deptuły, Pauliny Drążyk, Marty Flis, Barbary Klimek, 
Marii Krzewińskiej, Anastazji Przychodzień, Anny 
Różyckej, Doroty Różyło, Katarzyny Sochan oraz 
Zespołu „Alebabki” z Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Załuczu. 
Każdemu pojawieniu się Pasjonatki przed sceną towa-
rzyszył krótki filmik i dedykacja muzyczna. Niektóre 
panie nawet tańczyły lub śpiewały przy swoich dedyka-
cjach  - nieustająco  aktywne i pełne wigoru. A te piękne 
melodie grał na akordeonie Sławomir Pyc, który 
za swoje występy otrzymał owację na stojąco. Wyróż-
nione kobiety  otrzymały  również róże wręczane przez  
Przewodniczącego Rady Gminy - Rafała Dziekanow-
skiego. 

W ostatniej, oficjalniej  części programu można 
było podziwiać panie pasjonatki na zdjęciach przygoto-
wanych przez członkinie grupy FOTO Niedrzwica: Adria-
nnę Baran, Wiolettę Mazur, Renatę Pastuszak, Annę 
Rumińską, Martynę Wojtyłę. 

Był również czas na  rozmowy  przy ciastkach 
i herbacie -  o życiu, nowych marzeniach i projektach. 
Zakończenie gali  mile zaskoczyło samych 
organizatorów: wspólne śpiewy i tańce przy wspaniałym  
akompaniamencie Anny Różyckiej  i Sławomira Pyca. 
Z drugiej strony – czy  z  takimi muzykami, pasjonatkami 
i wspaniałą publicznością mogło być inaczej? 

Za pomoc w organizacji gali słowa podziękowa-
nia kierujemy do Mateusza Płechy i Natalii 
Znamierowskiej. 

A tak galę podsumowała nasza lokalna poetka 
- Zofia Grudzień: 
 
Są kobiety i kobietki, 
Są wieśniaczki i są damy. 
W takiej gminie jak Niedrzwica 
Całkiem inne panie mamy. 
 
To kobiety całkiem zwykłe, 
Ale jednak nadzwyczajne. 
Pasjonatki czy siłaczki... 
Wspaniałe, wesołe, fajne. 
 
Jedna cudnie gra na skrzypcach, 
Druga piszę scenariusze, 
Trzecia w Pit-ach ci pomoże, 
Czwarta ma zielarki duszę. 
 
Cały zespół „Alebabki” 
Na czele ze swą szefową 
Tworzy aktyw czysto babski, 
Tworzy szkołę odlotową. 
 
Te kobiety mają pasje, 
Rozciągają czas, jak gumę. 
Są tak znane, nasze, swojskie, 
Dają to, co każda umie. 
 
Talent, czyli iskra Boża 
To jest ważna bardzo sprawa. 
Ważne jednak, że to dla nich 
Nie konieczność lecz zabawa. 
 
Za radość, którą nam dają, 
Za przeżycia, piękne chwile, 
Wszystkim paniom dziękujemy. 
Tylko tyle.. chociaż tyle... 

“Pasjonatki czy siłaczki?” - II edycja za nami
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Makerspace w Niedrzwicy Dużej!

Budki 
Przypominamy, że w każdą pierwszą niedzielę 

miesiąca budki na placu za GOKSiR oddajemy w ręce 
rękodzielników z naszej gminy.  
Można będzie zakupić prezenty na każdą okazję. 
Szeroki wybór obrazów na płótnach czy deskach. 
Rzeźby powertex, decoupage, wyroby szydełkowe 
i szyciowe oraz miód z własnej pasieki. A więc zapra-
szamy. Terminy- 1.VIII, 5.IX, 14.IX, 3.X, 7.XI, 5.XII. 

GOKSiR otrzymał grant na realizację projektu 
pt. “Makerspace w Pracowniach Orange”. Głównym 
celem projektu jest upowszechnianie dostępu 
do nowych technologii oraz rozwój kompetencji 
cyfrowych lokalnych społeczności. Makerspace to krea-
tywna przestrzeń do spotkań, tworzenia i rozwijania 

umiejętności - w niedrzwickim Makerspace powstanie 
Pracownia krawiecka i elektroniczna. 
Więcej szczegółów już wkrótce! 
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Już we wrześniu rozpoczniemy goksirowe 
warsztaty rękodzielnicze. Tym razem proponujemy cykl 
warsztatów biżuteryjnych. A więc najpierw zalewanie ży-
wicą epoksydową np. zasuszonych kwiatów. Zajmiemy 
się też glinką fimo i jej wielobarwnymi możliwościami. 
Na koniec barwne zawieszki z użyciem farb. Dokładne 
terminy na stronie internetowej GOKSiR oraz naszym 
profilu na fb już pod koniec sierpnia. 

Warsztaty rękodzielnicze


