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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 aktualnych wydarzeniach dotyczących naszej Gminy 
zapraszamy do dołączenia do grona osób śledzących 
profil Gminy Niedrzwica Duża na Facebooku: 

 
 www.facebook.com/GminaNiedrzwicaDuza/
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14 czerwca 2022 roku odbyła się XLV Sesja 
Rady Gminy Niedrzwica Duża, podczas której podjęto: 
1. Uchwałę nr XLV/245/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejsco-
wości Niedrzwica Duża na lata 2022-2027; 
2. Uchwałę nr XLV/246/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejsco-
wości Trojaczkowice na lata 2022 – 2027; 
3. Uchwałę nr XLV/247/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały 
Nr XLV/224/22 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 
8 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt” na terenie gminy Niedrzwica Duża; 
4. Uchwałę nr XLV/248/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa 
w Gminie Niedrzwica Duża na rok szkolny 2022/2023; 
5. Uchwałę nr XLV/249/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powia-
towi Lubelskiemu na realizację zadania publicznego; 
6. Uchwałę nr XLV/250/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powia-
towi Lubelskiemu na realizację zadania publicznego; 
7. Uchwałę nr XLV/251/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 
2022 rok; 
8. Uchwałę nr XLV/252/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej; 
9. Uchwałę nr XLV/253/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie rozpatrzenia petycji; 
10. Uchwałę nr XLV/254/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie rozpatrzenia petycji; 
11. Uchwałę nr XLV/255/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Niedrzwica 
Duża wotum zaufania; 
12. Uchwałę nr XLV/256/22 Rady 
Gminy Niedrzwica Duża w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem Wójta Gminy Nie-
drzwica Duża z wykonania budżetu 
gminy za 2021 rok; 
13. Uchwałę nr XLV/257/22 Rady 
Gminy Niedrzwica Duża w sprawie 
udzielenia absolutorium dla Wójta 
Gminy Niedrzwica Duża za 2021 
rok; 

23 czerwca 2022 roku podczas XLVI Nadzwyczajnej 
Sesji, Rada Gminy Niedrzwica Duża podjęła: 
1. Uchwałę nr XLVI/258/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie daro-
wizny nieruchomości przez Gminę Niedrzwica Duża na 
rzecz Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Lublinie; 
2. Uchwałę nr XLVI/259/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 
2022 rok; 
3. Uchwałę nr XLVI/260/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej. 
Z kolei 28 lipca 2022 roku odbyła się XLVII Sesja Rady 
Gminy Niedrzwica Duża, podczas której radni przyjęli: 
1. Uchwałę nr XLVII/261/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 
2022 rok; 
2. Uchwałę nr XLVII/262/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej. 

Informujemy, że z pełną treścią uchwał można 
zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nie-
drzwica 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 inter-
netowej BIP Urzędu Gminy w zakładce: projekty aktów 
prawa lokalnego. 

Uchwały Rady Gminy
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W dniu 05.07.2022 r. odbyła się ostatnia 
VI sesja Młodzieżowej Rady Gminy VII kadencji podczas 
której Wójt Gminy Niedrzwica Duża pan Ryszard Golec 
podziękował radnym za rok pracy oraz wręczył upo-
minki.  

Sesje Młodzieżowej Rady Gminy zwoływane 
były od października 2021 roku. Radni podczas trwania 
kadencji gościli m.in. pana Michała Stawiarskiego, który 
poprzez swoją społeczną pracę - w szczególności na 
rzecz społeczeństwa powiatu kraśnickiego - zmobilizo-
wał naszych radnych do działania. Ci zorganizowali  
w swoich szkołach zbiórkę karmy dla Przytuliska w Ra-
chowie. Następnie wręczyli  wraz z panem wójtem 
i panem Michałem  zebraną karmę opiekunce przytu-

liska. 
Radni podczas wszystkich sesji odznaczyli się 

zaangażowaniem i pomysłowością. Chociażby podczas 
IV sesji Młodzieżowej Rady Gminy złożyli wniosek do 
Rady Gminy o utworzenie skateparku.  Poza tym dzielili 
się z panem wójtem wieloma spostrzeżeniami, czynnie 
uczestnicząc w każdej sesji.  

Bardzo dziękujemy Radnym Młodzieżowej 
Rady Gminy za poświęcony czas, zaangażowanie 
w pracę Rady, za pomysły i obecność.  
 
Życzymy dalszych sukcesów. 
 

VI Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża

W dniu 30 maja 2022 r. z okazji Dnia Samo-
rządu Terytorialnego  w Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, Minister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji pan Mariusz Kamiński wraz z Wiceminis-
trem panem Pawłem Szefernakerem  wręczyli wyróżnio-
nym samorządowcom Odznaki Honorowe za Zasługi dla 
Samorządu Terytorialnego. Powyższe odznaczenie 
otrzymał również Wójt Gminy Niedrzwica Duża pan Ry-
szard Golec.  

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu 
Terytorialnego została ustanowiona rozporządzeniem 
Rady Ministrów z 15 czerwca 2015 r. Uhonorowanie od-
znaką jest podziękowaniem ze strony rządu za pełną po-
święceń służbę dla wspólnego dobra. W tym roku 
przyznano ją  96 samorządowcom.  

Odznaka Honorowa  
za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego  

dla Wójta Gminy Niedrzwica Duża Ryszarda Golca
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W dniu 6 czerwca 2022 roku w Starostwie Po-
wiatowym w Lublinie odbyło się uroczyste spotkanie na 
którym Wójt Gminy Niedrzwica Duża pan Ryszard Golec 
odebrał z rąk Posła na Sejm RP pana Sylwestra Tuła-
jewa i Starosty Lubelskiego pana Zdzisława Antonia po-
twierdzenie otrzymania dofinasowania w ramach II 
edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych 
Polski Ład.  

W ramach funduszu nasza gmina otrzyma dofi-
nasowanie w łącznej kwocie 9 720 216 zł na realizację 
dwóch inwestycji -  „Budowa sali gimnastycznej w miejs-
cowości Krężnica Jara” oraz „Przebudowa przedszkola 
w Niedrzwicy Kościelnej”. 
 
Sala gimnastyczna w Krężnicy Jarej  

Inwestycja dotyczyć będzie budowy sali gimna-
stycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym i antresolą 
z trybunami oraz instalacjami wewnętrznymi: wodno-ka-
nalizacyjną, grzewczą, wentylacji mechanicznej, klima-
tyzacji, energii elektrycznej, telekomunikacyjną, gazu.  
Budynek sali został zaprojektowany w formie dwóch pro-
stopadłościanów połączonych łącznikiem. Pokryty zo-
stanie dachem dwuspadowym. Prostopadłościenna 
bryła łącznika zostanie przykryta stropodachem o ele-
wacji z przeszkleniami.  

Obiekt został zaprojektowany z uwzględnieniem 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  
 
Przebudowa przedszkola w Niedrzwicy Kościelnej  

Przebudowa przedszkola obejmie w szczegól-
ności ocieplenie przegród budowlanych zewnętrznych 
(ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, 
wymiana parapetów zewnętrznych, wymiana orynnowa-
nia, remont instalacji odgromowej), ocieplenie ścian fun-
damentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej, zmianę układu pomieszczeń części par-

teru, przebudowę instalacji ciepłej wody użytkowej wraz 
ze źródłem ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznej, 
przebudowę parkingu oraz dostosowanie budynku do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wymagań ppoż. 

 

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu  
Polski Ład na realizację inwestycji 
na terenie gminy Niedrzwica Duża 

budynek sali gimnastycznej w Krężnicy Jarej

projekt sali - rzut z góry

W dniu 7 lipca 2022 roku dokonano odbioru 
prac związanych z realizacją inwestycji przebudowy 
placu zabaw w miejscowości Strzeszkowice Duże. 

Przebudowa dotyczyła placu zabaw znajdują-
cego się przy Szkole Podstawowej.  

W ramach zadania dokonano: demontażu ist-
niejącego ogrodzenia i wykonania nowego z dwiema 
furtkami; przekształcenia placu poprzez przeniesienie 
kilku elementów (m.in. piaskownicy, huśtawki, tablicy do 
pisania); doposażenia w ławki, zestaw zręcznościowy 
z mostkiem i czworokąt sprawnościowy oraz utworzenia 
nawierzchni z piasku i nawierzchni trawiastej.  

Inwestycję dofinansowano ze środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 w kwocie 60 448 zł.  
Łączna wartość inwestycji wyniosła 80 704, 06 zł.  

Odbiór końcowy prac  
związanych z realizacją inwestycji przebudowy placu 

zabaw w miejscowości Strzeszkowice Duże
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W dniu 13 czerwca 2022 roku odbyło się uro-
czyste podpisanie Aktu Erekcyjnego i wmurowanie ka-
mienia węgielnego pod budowę nowego przedszkola 
w Niedrzwicy Dużej. 

W uroczystościach udział wzięli: ksiądz biskup 
Adam Bab, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czar-
nek, Dorota Zwolak reprezentująca Ministra Artura So-
bonia, Marek Krakowski w imieniu Marszałka 
Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarkiego, Wo-
jewoda Lubelski Lech Sprawka, Starosta Lubelski Zdzi-
sław Antoń, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, 
Dyrektor Regionalny Banku Gospodarstwa Krajowego 
Tomasz Bembenek, Przewodniczący Rady Gminy Rafał 
Dziekanowski, Ksiądz Proboszcz Parafii w Niedrzwicy 
Dużej Marek Hawrylak, Dyrektor Przedszkola w Nie-
drzwicy Dużej Zofia Gąska, Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Niedrzwicy Dużej Andrzej Pastuszak, Skarbnik 
Gminy Niedrzwica Duża Janusz Dumin, Kierownik Re-
feratu Oświaty i Administracji Marta Słotwińska, Prezes 
Spółki Komunalnej Nałęcz Mariusz Zgórka, Przewodni-
cząca Rady Rodziców przy Przedszkolu w Niedrzwicy 
Dużej Dorota Jaśkowska, Wykonawca Firma INS-BUD, 
projektant Marian Smolyn oraz przedszkolaki i ich ro-
dzice. 

Po przywitaniu przez pana Wójta Ryszarda 
Golca zaproszonych gości, ksiądz biskup poświęcił ka-
mień węgielny. Następnie wszyscy zaproszeni goście 

podpisali Akt Erekcyjny i nastąpiło uroczyste wmurowa-
nie kamienia. Później przyszedł czas na przemówienia: 
Wojewody, Starosty, Doroty Zwolak oraz Wójta. 

Nie zabrakło również występów przedszkola-
ków. Po występach wszyscy udali się na plac budowy, 
następnie wójt Ryszard Golec zaprosił gości do budynku 
PKP na ul. Kolejowej na poświęcenie budynku oraz po-
częstunek. 

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego  
pod budowę przedszkola w Niedrzwicy Dużej
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W niedzielę 19 czerwca br. na boisku sporto-
wym w Niedrzwicy Kościelnej odbyły się zawody spor-
towo-pożarnicze, w których swoimi umiejętnościami 
fizycznymi mogli popisać się strażacy z Gminy Borze-
chów oraz Gminy Niedrzwica Duża.  
Z terenu gminy Niedrzwica Duża udział wzięło 8 drużyn 
męskich oraz 3 żeńskie. Poszczególne drużyny rywali-
zowały ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafeta poża-
rnicza z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe. Zawody 
sędziowali pracownicy JRG Bełżyce. 

Dla zwycięzców przygotowano puchary, dy-
plomy oraz nagrody finansowe. Zawody obserwowali: 
władze gminy, zaproszeni goście oraz licznie przybyli 
mieszkańcy gminy Niedrzwica Duża i gminy Borzechów. 
Po zsumowaniu wyników obu konkurencji drużyny zajęły 
następujące miejsca w klasyfikacji generalnej: 
Drużyna męska: 
I miejsce – OSP Radawczyk, 
II miejsce – OSP Czółna, 
III miejsce – OSP Strzeszkowice Duże, 
IV miejsce – OSP Krężnica Jara, 
V miejsce – OSP Niedrzwica Kościelna, 
VI miejsce – OSP Marianka, 
VII miejsce – OSP Niedrzwica Duża, 
VIII miejsce – OSP Sobieszczany. 
Drużyna żeńska: 
I miejsce – OSP Radawczyk, 
II miejsce – OSP Krężnica Jara, 
III miejsce – OSP Czółna. 

Dodatkowym elementem rywalizacji było prze-
prowadzenie musztry w której zwyciężyła żeńska dru-
żyna OSP Radawczyk. Z kolei najlepszą drużyną 
międzygminnych zawodów sportowo-pożarniczych zos-
tała OSP Łączki-Pawłówek.  

Po zakończonych rywalizacjach nastąpiło uro-
czyste wręczenie nagród przez Wójta Gminy Ryszarda 
Golca oraz Przewodniczącego Rady Gminy Niedrzwica 
Duża Rafała Dziekanowskiego. 
Nagrody dla zwycięskich drużyn ufundował Wójt Gminy 
Niedrzwica Duża.

Gminne zawody sportowo-pożarnicze 2022

22 lipca 1944 r. podczas trwania II Wojny Świa-
towej na terenie Gminy Niedrzwica Duża w miejscowo-
ści Krężnica Jara Niemcy dokonali egzekucji na 23 
mieszkańcach wsi Makoszka, Plebania Wola w gminie 
Dębowa Kłoda (w pow. parczewskim). 

22 lipca br. minęło dokładnie 78 lat od dokona-
nia tej okrutnej zbrodni. Także w tym dniu  Wójt Gminy 
Niedrzwica Duża Pan Ryszard Golec złożył wieniec pod 
pomnikiem wzniesionym w miejscu egzekucji. Posta-
wiony tam obelisk do tej pory pozostaje miejscem pa-
mięci o bestialsko zamordowanych ludziach. Stanowi 
dowód tragicznej historii i okrucieństwa wojny. 
 

Wójt Gminy Niedrzwica Duża  
uczcił pamięć ofiar II wojny światowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy 
Dużej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku 
rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, 
do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz do świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasił-
kowy można składać od 1 lipca 2022 roku drogą 

elektroniczną: za pośrednictwem Portalu Informacyjno - 
Usługowego ''Empatia'' (www.empatia.mpips.gov.pl), 
a od 1 sierpnia 2022 roku drogą tradycyjną - w formie 
papierowej - w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nie-
drzwicy Dużej, ul. Kraśnicka 51 lub za pośrednictwem 
Poczty Polskiej. 

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków  
na okres zasiłkowy 2022/2023 
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W trosce o zdrowie mieszkańców naszej gminy 
oraz w ramach utworzenia i realizacji punktu konsulta-
cyjnego dot. programu priorytetowego „Czyste powiet-
rze” przy Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej  
zostało zamontowane zaawansowane urządzenie Eko-
Słupek AirSensor do pomiaru i sygnalizowania jakości 
powietrza za pomocą koloru światła na terenach otwar-
tych. 

EkoSłupek Air 
Sensor to urządze-
nie służące do mo-
n i t o r o w a n i a 
i sygnalizacji w od-
powiednich kolo-
rach jakości 
powietrza, stężenia 
pyłów zawieszo-
nych oraz innych 

zanieczyszczeń. Został wyposażony w oświetlenie LED, 
które na podstawie wyników bieżących pomiarów przy-
biera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Po-
wietrza.  

Montaż EkoSłupka na terenie gminy ma przy-
czynić się do wzrostu świadomości ekologicznej wśród 
mieszkańców i ostrzegać przed szkodliwymi dla zdrowia 

i środowiska zanieczyszczeniami. 
Szczegółowe wyniki pomiarów stężenia zanie-

czyszczeń w powietrzu dokonywanych przez wybrane 
urządzenie można odczytywać za pomocą dedykowanej 
aplikacji mobilnej EkoSłupek.  

 
APLIKACJA EKOSŁUPEK  

Aplikacja pozwala na dostęp do szczegółowych 
danych z pomiarów zainstalowanych w EkoSłupku czuj-
ników i przedstawianie ich na mapie w trybie rzeczywis-
tym oraz prowadzenie analiz danych historycznych 
w formie tabel i wykresów.  
Zachęcamy do pobrania aplikacji EkoSłupek za pośred-
nictwem Google Play lub App Store. 

Pierwszy EkoSłupek w Gminie Niedrzwica Duża

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy 
Dużej informuje o konsultacjach udzielanych przez psy-
chologów i terapeutę uzależnień. 
 
DYŻURY PSYCHOLOGA 

Porady udzielane będą przez p. Annę Chmie-
lewską,  telefonicznie w każdy wtorek (od sierpnia) 
w godz. 9.00 -12.00 pod numerem telefonu: 608 311 995 
oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w godz. 8.00-13.00 
w dniach 6, 13, 20, 27 sierpnia oraz 3; 10; 17; 24 wrześ-
nia po rezerwacji terminu wizyty. 

Prosimy o bezpośredni kontakt ze specjalistami 
pod wskazanym numerem telefonu w godzinach pełnio-
nego dyżuru. 
 

DYŻURY TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ 
1.PUNKT KONSULTACYJNY W NIEDRZWICY KO-
ŚCIELNEJ - ul. Kwiatowa  dyżur w punkcie w dniu: 
13 lipca, 10 sierpnia, 14 września w godz. 15.00 – 18.00  
2. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIE-
DRZWICY DUŻEJ - ul. Kraśnicka 51 dyżur w punkcie 
w dniu: 20 lipca, 3 sierpnia, 21 września w godz. 15.30 
–18.30 

Informacje dotyczące konsultacji można rów-
nież uzyskać telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej pod numerem 81 5175069.  

Zmiany w ww. zakresie będą zamieszczane na 
stronach internetowych Ośrodka oraz Urzędu Gminy 
Niedrzwica Duża.

Informacja dotycząca konsultacji psychologa i terapeuty  
w punktach przy Ośrodku Pomocy Społecznej

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Niedrzwicy Dużej we 
współpracy z proboszczami parafii: w Niedrzwicy Dużej, 
w Niedrzwicy Kościelnej, w Strzeszkowicach oraz 
w Krężnicy Jarej w przeddzień wspomnienia św. Krzysz-
tofa – patrona kierowców przekazała bezpłatne mate-
riały edukacyjno- informacyjne dla kierowców w ramach 
zadań realizowanych w Gminnym Programie Przeciw-
działania Uzależnieniom w Gminie Niedrzwica Duża na 
lata 2022-2024.  

Dzień Bezpiecznego Kierowcy i wspomnienie 
św. Krzysztofa to dobry moment, aby przypomnieć, że 

prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narko-
tyków to przestępstwo. Dobrze by było, aby wszyscy kie-
rujący pojazdami - na wzór świętego patrona - nieśli ze 
sobą dobro, aby każdy kierowca pamiętał, że jego za-
daniem jest bezpieczne dotarcie na miejsce oraz roz-
sądna służba drugiemu człowiekowi. 

Agnieszka Dziekanowska 
Sekretarz Gminnej Komisji  

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych w Niedrzwicy Dużej

Dzień Bezpiecznego Kierowcy
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1. Przebudowa drogi gminnej nr 107081L ul. Ułańska w m. Niedrzwica Kościelna 
Przebudowa ul. Ułańskiej obejmuje odcinek o dł. 771,00 mb od drogi wewnętrznej – ul. Piłsudskiego do drogi gmin-
nej – ul. Legionowej. Droga posiadać będzie jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 5,0 m oraz obu-
stronne pobocza o szer. 0,75 m utwardzone kruszywem łamanym.  
Zadanie finansowane jest w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinasowania wynosi 
- 569 232,66 zł.  
Łączna wartość zadania wyniesie 967 534, 08 zł.  

Przegląd aktualnych inwestycji drogowych  
na terenie Gminy Niedrzwica Duża

2. Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Strzeszkowicach Dużych 
Przedmiotowa droga będzie łączyć się z drogą serwisową d. ekspresowej S19.  
W ramach zadania zostanie wykonana droga z betonu asfaltowego o szer. 4,0 m z utwardzonymi kruszywem po-
boczami o szerokości 0,75 m.  
Łączny odcinek modernizowanej drogi wynosi 157,4 m.  
Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Województwa Lubelskiego oraz budżetu Gminy. Wartość robót bu-
dowlanych wyniesie 169 351,75 zł. 

3. Przebudowa drogi gminnej w Krężnicy Jarej pomiędzy drogą powiatową a torami kolejowymi 
Droga gminna stanowi odcinek długości 168,62 mb od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową 
nr 2259 L.  
Inwestycja dotyczy wykonania drogi  o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,0 m z poboczami o szer. 0,75 m utwar-
dzonymi kruszywem.  
Koszt realizacji przebudowy wyniesie 239 847,20 zł. 
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4. Przebudowa drogi gminnej nr  107073L ul. Graniczna w m. Niedrzwica Duża  
Przebudowa dotyczyła odcinka drogi o dł. 845,00 mb, łączącego drogi gminne: ul. Spółdzielczą, ul. Cichą, ul. Za 
Torami z drogami prowadzącymi do Tomaszówki, Borkowizny oraz Niedrzwicy Dużej. 
Po przebudowie droga posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego o szer. 5,0 m oraz utwardzone kruszywem 
łamanym pobocza obustronne o szer. 0,75 m. 
Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie - 585 987,56 zł. 
Łączna wartość zadania wyniosła 1 008 563,88 zł.  

Na terenie Gminy realizowane są również dwie inwestycje przebudowy dróg powiatowych – „Przebudowa  drogi 
powiatowej nr 2253 L” (na trasie Kolonia Sobieszczany – Kłodnica Górna) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 
2255 L Grabówka – Kol. Warszawiaki – Niedrzwica Duża”. Realizacja w/w inwestycji jest możliwa dzięki udzielo-
nej przez Gminę Niedrzwica Duża pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Lubelskiemu. Przewi-
dywalna kwota wsparcia wyniesie 1 995 000 zł.  

Przebudowa drogi powiatowej nr 2253 L Przebudowa drogi powiatowej nr 2255 L  
Grabówka – Kol. Warszawiaki – Niedrzwica Duża

W niedzielę (7 sierpnia br.) podczas terenowej 
akcji poboru krwi przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu 
i Rekreacji w ambulansie krwi zarejestrowało się 18 
osób. Krew pobrano od 10 osób. Łącznie zebrano 4,5 
litra krwi.  

Dziękujemy wszystkim dawcom i serdecznie za-
chęcamy do uczestniczenia w kolejnych terenowych ak-
cjach poboru krwi. Następna już 13 listopada 2022 roku. 

Podsumowanie terenowej akcji poboru krwi  
w Gminie Niedrzwica Duża - dnia 07 sierpnia 2022 r. 
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Życie Andrzeja Wojtaszki 
 przypomina mi Wielką Pardubicką (Gonitwę),  

na którą składają się wielkie marzenia, 
 mocna konkurencja i gonitwa najsilniejszych, 

a na mecie-triumf, 
a często...porażka - E.B. 

Pamięci 
Wielkiego Nieobecnego w Strzeszkowicach 
Andrzeja Wojtaszki (24.06.1893-31.10.1950) 

Przedsiębiorczego Gospodarza, Aktywnego Mieszkańca, 
Zasłużonego Wójta Gminy Niedrzwica Duża (1934-1939) 

W Panteonie Wielkich Nieobecnych w Strzesz-
kowicach zasłużone miejsce i wdzięczną pamięć naszej 
i gminnej społeczności zajmuje Andrzej Wojtaszko. 

Urodził się w Babinie 24 czerwca 1893 roku 
w rodzinie włościańskiej. Był synem Zofii z Bartoszczów 
i Kazimierza Wojtaszków. Ojciec Andrzeja, Kazimierz 
Wojtaszko, był posłem na Sejm. Andrzej miał dziewię-
cioro rodzeństwa: 4 siostry- Bronisławę, Małgorzatę, 
Stanisławę i Stefanię oraz 5 braci -Stanisława, Pawła, 
Władysława, Józefa i Jana. Naukę elementarną mógł 
okazjonalnie pobierać we dworze Nowakowskich 
z dziećmi ziemiańskimi. Już jako mały chłopiec przeja-
wiał zaciekawienie zdobywaniem wiedzy; był pilny i sa-
modzielny. Prawdopodobnie okresowo bywał uczniem 
w bełżyckiej szkole. Lata młodzieńcze spędzał przy ro-
dzinie, pracował w gospodarstwie. 

W 1917 roku zawarł związek małżeński z Ma-
rianną Fryc i zamieszkał w Radawczyku. Z tego małżeń-
stwa urodziło się troje dzieci: Stanisław (1918), Janina 
(1920, Maliszewska, Ciosek) i Mieczysław (1925). 
W 1932 roku Andrzej Wojtaszko owdowiał. Jego 32-let-
nia małżonka nagle zachorowała i osierociła małe dzieci. 
Spoczywa na cmentarzu w Konopnicy. 

11 stycznia 1934 roku Andrzej Wojtaszko, jako 
wdowiec, ożenił się z Janiną Zającówną (ur. 9 czerwca 
1914r.) - córką Katarzyny i Antoniego Zająców. Druga 
małżonka była o 21 lat młodsza od Wojtaszki. Z tego 
małżeństwa urodziły się dwie córki: Wiesława (1939, 
Grudzień) i Barbara (1946, Karoń). Wychowania trójki 
nieletnich pasierbów dzielnie podjęła się młodziutka Ja-
nina Wojtaszko. 

Andrzej Wojtaszko był przedsiębiorczym marzy-

cielem. Cechowała go spostrzegawczość i rozwinięta in-
tuicja. Znał się na ludziach. Zręcznie odgadywał rzeczy 
ukryte i niejasne. Był bardzo przywiązany do rodziny 
i pragnął dobrze urządzić się w życiu. Nadarzyła się 
okazja. Dziedzic Tadeusz Brzeziński bankrutował i roz-
parcelowywał swój rodzinny majątek w Strzeszkowi-
cach. Andrzej Wojtaszko nabył w kwietniu 1939 roku 
częściowo zadłużoną resztówkę o aerale 52 hektarów 
z dworkiem w parku i przeniósł się z rodziną do wyma-
rzonej posiadłości. Jako zodiakalny Rak Andrzej Woj-
taszko uwielbiał wodę i każdą działalność związaną 
z wodą. W młodości zbudował dwie elektrownie na rze-
kach; pierwszą na rzece Krężniczance w rodzinnym Ba-
binie; drugą na dopływie tej rzeki w Radawczyku. Wodę 
ujarzmiał turbinami i kołami zamachowymi. Odniósł wy-
mierne korzyści - miał prąd. W Strzeszkowicach zbudo-
wał staw, hodował ryby. Posiadał sprzęt wędkarski, 
organizował kursy i zawody dla wędkarzy. Cenił wyjąt-
kową wartość i smak ryb. 

Pasjonowało go myślistwo. Założył Koło Ło-
wieckie, do którego wstąpiło ośmiu pasjonatów.  Posia-
dał dobrą broń myśliwską, używał  psów do polowania. 
Był głównym łowczym na powiat lubelski. Andrzej Woj-
taszko był bardzo wrażliwy na urokliwe miejsca w przy-
rodzie. Zachwycały go też sztuki piękne: malarstwo, 
muzyka, poezja. Był muzykalny, śpiewał i tańczył. Czytał 
książki i gazety. 

Żył pracowicie i intensywnie. Lubił rozrywki i za-
bawy. Organizował dożynki „folwarczne” dla osób , które 
były zatrudniane w jego dużym gospodarstwie i dla mło-
dzieży wiejskiej. Uroczystości te organizował zgodnie z 
polską tradycją. Prowadził z przytupem korowód dożyn-
kowy. Dzielił chleb, przystrajał się wieńcami. Zachowały 
się nieczytelne fotografie z takich dożynek w miejscu 
obecnego Domu Strażaka. 

Przy święcie nosił modne płaszcze i kapelusze. 
Był elegancki, zadbany. Jako praktykujący katolik, 
rzadko opuszczał niedzielne nabożeństwa w kościele. 
Nade wszystko był to barwny, przedsiębiorczy i nowo-
czesny gospodarz w tamtych czasach. Interesował się 
nowoczesnymi metodami gospodarowania. Nabył żni-
wiarkę konną i ciągnik rolniczy. Hodował konie.  
Pasją Andrzeja Wojtaszki była motoryzacja. W Bełży-
cach nabył drogi, duży i ciężki motor Ariel 500 sloper, 
czym budził zazdrość wielu osób.

Janina i Andrzej Wojtaszkowie
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Miał poniekąd naturę królewską, lubił występo-
wać publicznie i otaczać się ludźmi. Potrafił fascynować 
tłumy! Miał zdolności aktorskie, był odważny i lubił bra-
wurę. Życie Andrzeja Wojtaszki przypomina wielką go-
nitwę, bowiem nie ustawał w wyścigach za marzeniami. 
Marzył o sukcesach. Był pewny siebie. Z wielkim upo-
rem szedł własną drogą. Nie zawsze słuchał ostrzeżeń 
innych ludzi, dlatego zdarzało się, że na mecie spotykały 
go porażki. Na pewno był człowiekiem o naturze spo-
łecznej, usposobionym pokojowo. 

Był wybierany i pełnił funkcję Wójta Gminy Nie-
drzwica Duża przez prawie sześć lat, w latach 1934-
1939. W 1934 roku, kiedy obejmował urząd wójta, gmina 
liczyła 35 osad i wsi, które w 1601 domach zamieszki-
wało 9787 osób. 

Wielką zasługą wójta A.Wojtaszki było wybudo-
wanie w latach 1936-1938 nowego budynku, w którym 
do dziś mieści się Urząd Gminy. 

Wójt miał nieposzkalowaną opinię tak wśród 
pracowników, jak i mieszkańców. Wszyscy go znali 
i szanowali za uczciwą pracę i pomoc mieszkańcom. 
Został zapamiętany jako wzorowy gospodarz gminy. 

Lata wojny przeżywał z rodziną w swojej po-
siadłości. Zajmował się rolnictwem i hodowlą zwierząt 
domowych. Uprawiał żyto i pszenicę, dbał o łąki i staw. 
Radę i wsparcie otrzymywał nieraz od teścia Antoniego 
Zająca. 

W 1947 roku ze wspólnikiem Wilczopolskim uru-
chomił młyn elektryczny w budynku po spichlerzu dwor-
skim. Młyn był wyposażony w solidne urządzenia. Był 
w nim nawet telefon o numerze 15. Młyn działał tylko 
trzy lata. 
Wcześniej, w sierpniu 1945 roku kierownikiem szkoły 
został Władysław Tukendorf - utalentowany nauczyciel, 
przyjaciel dzieci i młodzieży. 
W Strzeszkowicach następował 
renesans oświaty i kultury. Wśród 
mieszkańców zapanowały: po-
wszechna radość, nadzieja, wiara 
i zapał. Społeczeństwo przyjęło 
Kierownika wielkim i szczerym ser-
cem. 

W kronice szkolnej kie-
rownik szkoły zapisał: 16 XI 1947 
na zebraniu gromadzkim  pod 
przewodnictwem Kierownika 
Szkoły i Opieki Szkolnej w obecno-

ści 86 mieszkańców gromad Strzeszkowice Duże 
i Strzeszkowice Małe jednogłośnie postanowiono przy-
stąpić do budowy szkoły na placu gromadzkim, wcześ-
niej (w 1930 r.) zakupionym od dziedzica Tadeusza 
Brzezińskiego jako dwumorgową parcelę za kwotę 
12.000 zł, opodatkowując się na ten cel dobrowolnie po 
500 zł od jednego hektara posiadanej ziemi (równoważ-
nik 12 kg żyta) przez wszystkich rolników wymienionych 
gromad, które należą do tutejszego rejonu szkolnego. 
Nadto każdy ojciec zobowiązał się dać 1000 zł od 
dziecka uczęszczającego do szkoły…”. 
Dalej cytat z kroniki szkolnej: „Jeden z rolników 
w Strzeszkowicach Dużych  Wojtaszko Andrzej zobo-
wiązał się sprzedać jedną morgę ziemi, a otrzymaną go-
tówkę w sumie 140.000 zł ofiarował  dobrowolnie na 
budowę szkoły, wpłacając na ręce skarbnika Opieki 
Szkolnej Korłuba Bronisława.(...) Zgodnie z samorzutną 
uchwałą mieszkańców gromad Strzeszkowic Małych 
i Dużych, na rzecz skarbnika Korłuba Bronisława miesz-
kańcy tych gromad złożyli 125.000 zł na budowę szkoły”. 

W 1949 roku w drewnianym budynku została 
otwarta szkoła. Według oficjalnych planów miał być to 
Dom Kultury. Władze oświatowe nie pozwalały wtedy 
budować szkół. 

Andrzej Wojtaszko - postać nietuzinkowa, 
barwna, człowiek - społecznik, Babiniak ze Strzeszkowic 
został zaskoczony przez nieubłaganą śmierć, która za-
brała go 31 października 1950 roku w Szpitalu Jana Bo-
żego Jana w Lublinie. Przyczyną śmierci był rozległy 
zawał serca. 

Kondukt pogrzebowy na parafialny cmentarz 
prowadził ks. proboszcz Edward Kołszut, śpiewał mistrz 
- organista Stanisław Goliński, a kierownik szkoły Wła-
dysław Tukendorf po raz pierwszy płakał publicznie. 

Szanowny i Drogi Panie Andrzeju! 
Kłaniam się pokornie i dziękuję za każdą ofiarę i każdy 
gest przekazany naszej szkole, w której przeminęła 
moja nauczycielska młodość. 

Z podziwem, szacunkiem i wdzięcznością 
Elżbieta Baran 

 
P.S. Miłej Pani Barbarze Karoniowej dziękuję  

za nasze spotkania i rozmowy, za pomoc, pamiątki,  
dokumenty i wspomnienia o Tacie,  

które starałam się wykorzystać w tym wspomnieniu 
Ela

Andrzej Wojtaszko na motocyklu 
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Żaden gatunek literacki nie pozwala na tak głę-
bokie wyrażanie prawd wiary jak liryka. To właśnie w po-
ezji, dzięki licznym alegoriom, metaforom 
i niedopowiedzeniom, można próbować uchwycić Istotę 
Boga, niepojmowalną w pełni dla zwykłych ludzi. Dosko-
nale zdają sobie z tego sprawę nasi uczniowie – w tym 
roku szkolnym bardzo często pisali wiersze o tematyce 
religijnej, co znalazło odzwierciedlenie w wielu konkur-
sach literackich, w tym także o zasięgu ogólnopolskim.  

Pierwszy tegoroczny sukces przyszedł w paź-
dzierniku, kiedy dwie uczennice klasy Va, Natalia Kał-
donek i Milena Depa, zajęły kolejno I i II miejsce 
w Archidiecezjalnym Konkursie Poezji Maryjnej w Łęcz-
nej. Obie dziewczynki w swoich utworach zaakcento-
wały ufność i wiarę w opiekę Matki Bożej. Podmiot 
liryczny w utworze Natalii wyznaje:  

I tak idziemy krok w krok przez życie. 
To jest moc wielka, o której nie śnicie. 

Dlatego tu jestem, piszę dla Was – żyję! 
Bo wszystko w swym życiu postawiłam na Maryję! 

W tekście Mileny również znajdujemy podobną 
deklarację: 

Tobie zawdzięczam wszystko, co mam, 
Z miłości do Ciebie wszystko Ci oddam. 

Postawiłam wszystko na Maryję. 
Nie tylko Maryja gości w strofach naszych pod-

opiecznych. Dzieci chętnie włączały się także w kon-
kursy poświęcone św. Józefowi, Janowi Pawłowi II, czy 
bł. Karolinie Kózce. Sandra Janczak poświęciła swój 
wiersz – modlitwę św. Józefowi, ukazując wdzięczność 
za jego orędownictwo:  

Święty Józefie, 
wielbimy Ciebie 

za Twoje serce i pracowite ręce, 

byłeś stolarzem,  
a miłość do Jezusa wyniosła Cię na ołtarze (…) 

Także konkretne przemyślenia oraz cytaty biblijne sta-
wały się przyczynkiem do wyrażenia swoich refleksji 
przez poezję.  

W tym semestrze mogliśmy wspólnie cieszyć 
się z sukcesu o randze ogólnopolskiej. Natalia Kałdonek 
za swój utwór “Zamówienie na dobro” została uhonoro-
wana II miejscem w XXII Ogólnopolskim Konkursie Li-
teracko-Plastycznym „Stefan Kardynał Wyszyński – 
Prymas Tysiąclecia naszym Patronem”. Warto podkre-
ślić, że wiersz Natalii został wybrany spośród niemal 300 
prac z całego kraju.  

Tworzenie poezji wymaga nie tylko talentu, ale 
i ogromnej wrażliwości. Tym bardziej cieszy, że nasi 
uczniowie sięgają chętnie właśnie po tę formę. Na ko-
niec przedstawimy jeszcze jeden fragment utworu Na-
talki, który stanowi idealny postulat na dzisiejsze czasy: 

Współczesne zamówienie składamy 
Dobrych ludzi zapraszamy. 

I prosimy dzisiaj Ciebie 
Usłysz nas w dalekim niebie. 

Zwłaszcza dzisiaj w trudnym czasie. 
Pomóż nam drogi Prymasie! 

Młodzi poeci z Niedrzwicy Kościelnej

W sobotę 28 maja, po dwóch latach przerwy, 
mieliśmy okazję zorganizować jedyną i niepowtarzalną 
uroczystość, która od lat jest wpisana w kalendarz im-
prez i uroczystości szkolnych Specjalnego Ośrodka 
Szkolno- Wychowawczego w Załuczu. Słońce, radość i 
zabawa towarzyszyły uczestnikom pikniku: rodzinom na-
szych uczniów oraz okolicznym mieszkańcom. Swoją 
obecnością zaszczycili nas: pan Zdzisław Antoń - Sta-
rosta Lubelski, pan Łukasz Czarnomski - zastępca 

Wójta Gminy Niedrzwica Duża oraz pan Adam Bork - 
Radny Gminy Niedrzwica Duża. Radości było co nie-
miara: dmuchane zjeżdżalnie, fotobudka, przejażdżki 
konne, przejażdżki motocyklami oraz samochodem raj-
dowym, wóz strażacki. 

Słodki poczęstunek przygotowała Rada Rodzi-
ców. Podczas uroczystości można było zobaczyć wy-
stępy wokalne i taneczne naszych uczniów, wziąć udział 
w konkursach z nagrodami (plastycznych,  muzycznych, 
sportowych) w zajęciach integracji sensorycznej, poma-
lować twarz oraz otrzymać balonową zabawkę. Całości 
dopełnił niepowtarzalny smak grochówki z kuchni polo-
wej, pieczonej kiełbaski oraz lodów i domowego ciasta. 

Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie ”Da-
szek” działające przy Ośrodku, przy wsparciu pani Dy-
rektor Justyny Gutek, Gminy Niedrzwica Duża oraz 
darczyńców: Hurtowni lodów ”Bartek”, GS Niedrzwica 
Duża, firmy Avant Niedrzwica Kościelna, Wulkanizacji 
Dariusz Polesiak Niedrzwica Kościelna, pana Dariusza 
Maja - Cemex, Banku Żywności w Lublinie. Dziękujemy 
i do zobaczenia za rok. 

IX Festyn Rodzinny w Załuczu
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Historia Szkoły Podstawowej w Warszawiakach 
sięga roku 1916. Jej początkowe dzieje wspaniale opisał 
rodzic naszych uczniów, pan Paweł Pawłowski. Choć  
już obecnie w placówce nastąpiło wiele zmian i uczęsz-
cza do niej stosunkowo niewielka ilość uczniów, z pew-
nością można powiedzieć, że jest godna swojego 
dziedzictwa.   

Wszystkie nasze akcje zostały przedstawione 
na fanpage’u na Facebooku, wokół którego zebrała się 
całkiem spora społeczność. Poza edukacją, która od-
grywa pierwsze skrzypce, czego dowodem są coroczne 
wysokie wyniki egzaminów ósmoklasisty, troszczymy się 
o rozwój kulturalny, sportowy, społeczny, a także reli-
gijny. Pokrótce ukażemy najciekawsze wydarzenia, 

które miały miejsce w ubiegłym roku szkolnym. 
Czynnie włączyliśmy się w akcję Narodowego 

Czytania, organizowaliśmy Europejski Dzień Języków 
Obcych, akademie z okazji Dnia Papieskiego, Konsty-
tucji 3 Maja, przedstawienie o Czerwonym Kapturku w 
języku angielskim,  Dzień Życzliwości, Dzień Pluszo-
wego Misia, Dzień bez plecaka, Gminny Konkursu Po-
ezji Religijnej, walentynki, zbiórkę darów dla uchodźców, 
kiermasz babeczek, Dzień Dziecka, zajęcia otwarte na 
temat autyzmu. Gościliśmy klauna, opiekowaliśmy się 
grobami żołnierzy poległych podczas wojny, śpiewa-
liśmy hymn we wdzięczności za niepodległość Polski, 
włączyliśmy się w uświetnianie pikniku parafialnego. 

 

Działalność Szkoły Podstawowej w Warszawiakach

W dniu 24.06.2022 roku po raz ostatni wystąpi-
łam w roli dyrektora przed całą społecznością szkolną. 
Mam świadomość, że odchodząc pozostawiam szkołę 
w dobrych rękach, na wysokim poziomie edukacji. Ta 
szkoła to „mała perełka” w środowisku, gdzie każde 
dziecko ma możliwość własnego rozwoju i z dumą może 
iść z „Małej Szkoły w Wielki Świat”. A wszystko za 
sprawą wspaniałych nauczycieli – zawsze oddanych, 
odpowiedzialnych, zaangażowanych, którzy pracowali 
z wielką pasją. Taka szkoła jaką mamy dzisiaj TO NASZ 
WSPÓLNY SUKCES! 

Dziękuję wszystkim nauczycielom oraz pracow-
nikom szkoły za wzorową pracę i wspaniałą atmosferę. 
Praca z Wami była dla mnie przyjemnością, a rzeczy 
niemożliwe stawały się możliwe; była bardzo pouczają-
cym doświadczeniem. Dziękuję za sumienność, deter-
minację, za otwartość na zmiany, za wszelkie inspiracje, 
za wszystko to, co wspólnie pozwoliło nam kształtować 
dobry wizerunek naszej szkoły. To dzięki Waszej ciężkiej 
pracy dzisiaj cieszymy się sukcesami naszych uczniów. 
Zawsze z dużym zaangażowaniem i wytrwałością po-
dejmowaliście nowe wyzwania, zmieniając model edu-
kacji tak, aby odpowiadał na współczesne 
zapotrzebowanie.   

Dziękuję Pani Dorocie Przydatek-Bednarz Pre-
zesowi Stowarzyszenia Mała Szkoła – Wielkie Szanse 
za wspólne dostrzeganie problemów i potrzeb naszych 
uczniów. Dziękuję za dobre słowo, wsparcie na wielu 
płaszczyznach, za zrozumienie, za działanie i wspólne 
budowanie dobrej szkoły. Za pomoc w podejmowaniu 
trudnych decyzji. Za wielogodzinne dyskusje o szkol-
nych sprawach.  

Słowa podziękowania kieruję także do Pani Ju-
styny Olszak – wicedyrektor, za sumienną i rzetelną 
pracę, nieocenioną pomoc w zarządzaniu szkołą, za 
okazywane serce, wyrozumiałość. Dziękuję gorąco za 
dobrą i owocną współpracę, za umiejętność odczytywa-
nia moich myśli, poszukiwanie konsensusu w konfliktach 
wśród uczniów, tak aby przeprowadzić ich przez po-
wstały problem jak najpłynniej i najefektywniej. 

Wszystkim pracownikom niepedagogicznym za 
serdeczność, przyjaźń,  nieocenione wsparcie w co-

dziennej pracy.  To dzięki Wam mogliśmy sprawnie funk-
cjonować.  

Dziękuję wszystkim, z którymi miałam przyjem-
ność współpracować i którzy wspierali mnie w różny 
sposób w zarządzaniu szkołą, w rozwiązywaniu trud-
nych spraw. Dziękuję Panu Ryszardowi Golcowi Wój-
towi Gminy Niedrzwica Duża, Paniom - Marcie 
Słotwińskiej i Teresie Próchnickiej - Kierownikom Refe-
ratu Oświaty w Niedrzwicy Dużej. 

Słowa podziękowania kieruję do przyjaciół 
szkoły: Pani Izabeli Mazurek Dyrektor GOKSiR w Nie-
drzwicy Dużej i Pana Marcina Pastuszaka za okazy-
wane serce, wsparcie. Waszą postawę pięknie opisuje 
cytat „Tylko pomocna dłoń pozostawia odciski dobra”. 
To wspaniałe osobowości, z którymi miałam zaszczyt 
pracować. 

Zwracam się również do dyrektorów szkół: 
Edyty Golewskiej, Aliny Kłos, Beaty Bąk. Serdecznie Pa-
niom dziękuję za wsparcie, życzliwość, wzajemną 
pomoc i wspólne rozwiązywanie problemów.  

Szanowni Rodzice! Jakże nie podziękować 
Wam. Nie ma szkoły bez aktywnych, życzliwych, odda-
nych rodziców.  Dziękuję za państwa świadomość, że 
dobro dziecka i jego rozwój zależy od współpracy rodzi-
ców ze szkołą. Dziękuję za wielki dar serca, zaangażo-
wanie, poświęcony czas i wkład pracy w tworzenie 
przestrzeni szkoły odpowiadającej potrzebom dzieci. 
Dzięki ofiarności ludzi, czyniących wiele dobrego, 
skromnych, pomagających bez wielkich  słów i rozgłosu, 
pięknieje nie tylko otoczenie szkoły, ale także nasze 
życie - „Dobrą rzeczą jest dawać gdy nas proszą, ale 
lepszą czynić tak, kiedy niczego od nas nie żądają”. Głę-
boko wierzę, że okazywana nam przyjazna dłoń i siła 
serca, będzie nas wspierać w dalszej pracy, podejmo-
wanej dla dobra dzieci. Przyjmijcie moją wdzięczność 
i szacunek za wszelką współpracę, za zrozumienie.  

Wspomnienia są jak kwiaty i trzeba je pielęgno-
wać. Warto je zachować w sercu, szczególnie te dobre,  
a takich mi nie brakuje! 

Jeszcze raz dziękuję wszystkim, z którymi dane 
mi było się spotykać i pracować.    

Zofia Stec 

Podziękowanie za współpracę
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Zakończenie rundy wiosennej 2022  
w wykonaniu drużyn LZS Krężnica Jara

Wraz z końcem czerwca zakończyliśmy udział 
wszystkich naszych grup piłkarskich zgłoszonych w roz-
grywkach prowadzonych przez Lubelski Związek Piłki 
Nożnej. Tym razem nietypowo, bo w pierwszej kolejno-
ści zaczynamy od drużyny Trampkarzy młodszych. 
Wszystko dlatego, że to właśnie nasi trampkarze odnie-
śli historyczny sukces jakim jest awans do Wojewódzkiej 
Ligi Trampkarzy Starszych. W poprzednim artykule 
wspominaliśmy, że przed zespołem trenera Siergieja 
Michajłowa są dwa decydujące mecze. W pierwszym 
z nich, domowym z Wysoczanką Wysokie odnieśliśmy 
kolejne wiosenne zwycięstwo 3:0. Do rozegrania został 
więc wyjazdowy mecz z GKS Gościeradów, w którym 
wygrana niemal w 100% gwarantowała nam mistrzo-
stwo ligi. Mimo, że przeciwnik to jedna z mocniejszych 
ekip w lidze, która skończyła sezon na 3. miejscu to nasi 
chłopcy spisali się świetnie i wygrywając 4:1 zapewnili 
sobie mistrzostwo Lubelskiej Ligi  Trampkarzy Młod-
szych i w rundzie wiosennej wygrali wszystkie swoje 
mecze grupowe zdobywając 40 punktów oraz bilans 
bramkowy 92-25. Wielkie gratulacje należą się tutaj 
wszystkim zawodnikom, którzy dołożyli chociaż naj-
mniejszą cegiełkę do tego sukcesu, trenerowi oraz 
innym osobom które pomagały podczas rozgrywek. Naj-
lepszymi strzelcami zespołu byli: Maciej Figiel – 20 goli, 
Dominik Wójcik – 17 goli oraz Bartłomiej Bielecki – 
16 goli. 
 Natomiast  zespół  seniorów występujący 
w B - klasie grupa 3, który również jest prowadzony 
przez trenera Siergieja Michajłowa ostatecznie zakoń-
czył sezon z 30 punktami zajmując 9. miejsce w swoje 
grupie. Ostatnie tygodnie maja oraz początek czerwca 
spowodowały, że niestety nie mogliśmy wystąpić w peł-
nym składzie, co było spowodowane kontuzjami oraz 
sprawami rodzinnymi zawodników. Przez to zanotowa-
liśmy porażki: 2:7 z Tajfunem w Ostrowie Lubelskim, 0:8 
z Czarnymi Pliszczyn oraz 0:5 z Centro-Chem Turka. 

Jednak ostatnie dwie kolejki były już dla nas bardzo 
udane, ponieważ najpierw odnieśliśmy najwyższe od 
kilku lat zwycięstwo 8:0 z KS Uniszowice, a w ostatnim  
spotkaniu pokonaliśmy w Siostrzytowie wyżej notowany 
Huragan 1:0. Najlepszymi strzelcami zespołu zostali: 
Kacper Kurek – 14 goli, Cezary Górza – 6 goli oraz 
Krystian Matlakowski, który był najmłodszym zawod-
nikiem w drużynie – 3 gole. 

Młodzicy młodsi trenera Radosława Steca 
także pod koniec sezonu pokazali się z dobrej strony, 
ponieważ w spotkaniach z  mocniejszymi rywalami by-
liśmy wymagającym przeciwnikiem gdzie w spotkaniu 
z MUKS Kraśnik przegraliśmy jedynie 3:4, a w rozegra-
nym na Wieniawie meczu z przyszłym mistrzem ligi Lub-
linianką ulegliśmy 1:3. Wreszcie w ostatnim meczu 
sezonu wysoko ograliśmy na wyjeździe będącą wyżej 
w tabeli Unię Wilkołaz 6:2. Dorobek młodzików 
to 12 punktów i 6. miejsce. Najlepsi strzelcy drużyny to: 
Mikołaj Brzezina i Karol Zagalski – po 6 goli oraz 
Michał Karasiński – 5 goli. 

W rozgrywkach turniejowych prowadzonych 
przez LZPN, grali również nasi Orlicy młodsi. Zespół tre-
nera Siergieja Michajłowa w maju rozegrał turniej w Nie-
drzwicy Dużej którego byliśmy gospodarzem, 
a przeciwnikiem naszym był Janowskim Orlik Janów Lu-
belski i MUKS Kraśnik. Z kolei w czerwcu udaliśmy się 
do Piotrkowa Pierwszego aby zagrać z tamtejszą Piot-
rcovią i Avenirem Jabłonna oraz do Kowali Drugiej, 
gdzie rywalizowaliśmy z miejscowym Draco Kowalą 
i Orłem Łaziska. Zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi 
przez LZPN nie podaje się wyników turniejowych oraz 
nie prowadzi tabel dla najmłodszych grup turniejowych, 
warto jednak nadmienić, że nasi zawodnicy z turnieju na 
turniej zdobywają kolejne doświadczenia i sukcesy, 
a najlepszym strzelcem po 5  turniejach w naszym ze-
spole został Kacper Hyz ze strzelonymi 19 bramkami. 
Przez cały ten czas 2 razy w tygodniu trenowała również 
grupa Żaka Młodszego do której należą dzieci z rocznika 
2014 i młodsi, z którymi zajęcia prowadził trener Hubert 
Śpiewak. 

Po ciężkich miesiącach treningów i rozgrywek 
przyszedł czas podsumowania i tak 25 czerwca br. na 
boisku przy ulicy Krótkiej odbył się II festyn rodzinno - 
piłkarski zorganizowany przez klub LZS Krężnica Jara. 
Atrakcji nie brakowało. Przybyli na festyn zawodnicy 

Nasi uczniowie często także poszerzali swoją wiedzę z 
przedmiotów ścisłych. Gościliśmy na UMCS-ie podczas 
pokazów z fizyki oraz biologii przy okazji Dnia Ziemi. 
Podczas wycieczki do Chęcin zwiedzaliśmy Centrum 
Nauki Leonarda da Vinci. Zaprosiliśmy także Grupę Ze-
lektryzowanych - również na pokazy fizyczne.  
Zdolności uczniów potwierdzały także zewnętrzne kon-
kursy. Nasi podopieczni byli laureatami 
w Olimpiadzie wiedzy o ptakach, konkursie plastycznym 
„Radośnie i bezpiecznie z rodziną”, Turnieju Wiedzy Po-

żarniczej. Brali udział w Konkursie kaligraficznym, kon-
kursie na najpiękniejszy różaniec, a także 
w Archidiecezjalnym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle 
II, w tym w konkurencji plastycznej. 

To zaledwie część aktywności, które mają 
miejsce w Warszawiakach. Jest to szkoła mała, ale przy-
jazna, o czym świadczy fakt, że uczniowie przepisują się 
do nas z innych placówek. Zachęcamy do obserwowa-
nia nas na Facebooku oraz zapisywania dzieci do przed-
szkola i szkoły podstawowej. 
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Ankier Niedrzwica znowu z przepustką  
na międzynarodowy turniej

Ankier Niedrzwica to amatorska drużyna piłki 
nożnej 6-osobowej kierowana przez Adama Tuziem-
skiego, składająca się głównie z zawodników z naszej 
gminy. Dzięki ponownemu zdobyciu Pucharu Lublina 
mogliśmy uczestniczyć w Pucharze Polski, który odbył 
się w dn. 9 lipca 2022 r. na warszawskim obiekcie OSiR 
Bemowo. 

Do Warszawy zjechały 24 drużyny z całego 
kraju. Poziom rozgrywek był wysoki, a my broniliśmy ty-
tułu wicemistrza z ubiegłego roku (dało nam to wtedy 
wyjazd na międzynarodowy turniej rozgrywany we Wło-
szech). Po losowaniu trafiliśmy do grupy B. Pierwszy 
mecz wygrywamy z Emeritos Galaktikos Poznań 5:0. 
Później remisujemy z Tęczą Rzeszów 0:0, aby wygrać 
następnie z „najmłodszą” drużyną turnieju PKS 420 
Konin 6:1. W przedostatniej grupowej rywalizacji poko-
nujemy drużynę TS Hejnał Oldboys Kęty 5:2. W taki oto 
sposób mogliśmy cieszyć się wyjściem z grupy. Pierw-
sze miejsce w tejże grupie dała nam wygrana z ekipą 
Gladiatorów Warszawa wynikiem 3:2. Efektowne bramki 
strzelili Erwin Sobiech oraz Łukasz Mietlicki. Uzyska-
liśmy dorobek 13 punktów i bilans goli 19-5. 

W ćwierćfinale zagraliśmy z FC Lumumby 
Łódź. To był niezwykle emocjonujący mecz. W bramce 
koncertowo bronił Rafał Jaśkowiak, który został później 
wybrany najlepszym bramkarzem turnieju. Wygrywamy 
skromnie, ale zasłużenie (1:0). Półfinał to starcie z dru-
żyną Tigers Royals Błażowa z Podkarpacia. Obie dru-
żyny postawiły na dobrą defensywę, czego skutkiem był 
wynik 0:0. Nadszedł więc czas na rzuty karne, które wy-
śmienicie wykonali Jakub Bednara, Łukasz Mietlicki 
oraz Erwin Sobiech. W bramce popisy dawał nieustan-
nie Rafał Jaśkowiak. W rezultacie wynik w rzutach kar-

nych 3:1 na naszą korzyść dał nam upragniony awans 
do finału turnieju. W meczu finałowym także czekały nas 
rzuty karne. Strzelcy poprzednich rzutów ponownie nie 
zawiedli, tak jak i nasz golkiper. I w ten oto sposób sięg-
nęliśmy po PUCHAR POLSKI 2022. W nagrodę, podob-
nie jak w zeszłym roku za drugie miejsce, dostaliśmy 
przepustkę na międzynarodowy turniej Europejskiej Ligi 
Mistrzów. Tym razem odbędzie się on w węgierskim 
Hajduszoboszlo w dniach 14-18 września 2022 r. 

Ankier Niedrzwica jest najbardziej utytułowa-
nym lubelskim zespołem na arenie ogólnopolskiej, po-
siadając tytuł Mistrza Polski 2019, 2. miejsce 
w Pucharze Polski 2021 (Superliga6) i Puchar Polski za 
rok 2022 (Superliga6). 

Drużyna wystąpiła w składzie: Rafał Jaśkowiak 
– Paweł Bielak (kapitan), Michał Bloch, Krzysztof Żar-
nowski, Kamil Szymuś, Krzysztof Wierzchowski, Jakub 
Bednara, Łukasz Mietlicki, Piotr Baran, Erwin Sobiech, 
Sebastian Paszkowski, Karol Strug oraz sztab ekipy 
w osobach: Adama Tuziemskiego – kierownika, Pawła 
Polaczka, Piotra Polaczka, Wojciecha Krzymowskiego. 

Serdecznie dziękujemy za wsparcie FH Ankier 
Piotr Polaczek. Trzymajcie kciuki za naszą drużynę we 
wrześniowych rozgrywkach! 

Ankier Niedrzwica  

fot. Paweł Maul

wraz z rodzinami mieli do dyspozycji dmuchańce, kur-
tynę wodną, kiełbaski z grilla, lody. Jednak największą 
popularnością cieszyły się mecze rodzice i trenerzy kon-
tra chłopcy z drużyn ligowych. Dziękujemy wszystkim 
sponsorom, którzy pomogli w realizacji naszego festynu 
a przede wszystkim: p. Ryszardowi Golcowi Wójtowi 
Gminy Niedrzwica Duża za wsparcie dotacją, Piekarni 
“Mielnik” Joanny i Grzegorza Mielników za wypieki pie-
karnicze i cukiernicze, p. prezesowi Mariuszowi Zgórce 
i pracownikom firmy “Nałęcz” za przygotowanie boiska 
oraz instalację kurtyny wodnej, strażakom z OSP Nie-
drzwica Duża za wypożyczenie stołów i ławek, oraz 
p. Maciejowi Wątróbce za zasponsorowanie kiełbasek 
i napojów, jak również pozostałym osobom, którzy po-
magali w organizacji wydarzenia.  

W dniach 02.07-09.07.2022 r. 37-osobowa 
grupa chłopców z naszego klubu przebywała na letnim 
obozie piłkarsko - sportowym który odbył się w Krasno-
brodzie. Na miejscu nasi zawodnicy mieli komfortowe 
warunki i zostali zakwaterowani w pensjonacie “Gości-
niec pod Bocianem”. Podczas treningów i sparingów na-
szych drużyn do dyspozycji mieliśmy wynajęte pobliskie 
boisko IV-ligowej drużyny MGKS Igros Krasnobród. 

Oprócz zajęć sportowych korzystaliśmy również z po-
zostałych uroków Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazo-
wego oraz Roztoczańskiego Parku Narodowego, gdzie 
organizowane były wycieczki piesze, czerpaliśmy korzy-
ści z wody jaką dawał nam pobliski Zalew w Krasnobro-
dzie z piaszczystą plażą oraz innymi atrakcjami. 
Wracając z obozu zwiedziliśmy Zamość m.in. zamojskie 
ZOO. W tym miejscu wielkie podziękowania należą się 
trenerom Siergiejowi Michajłowowi i Hubertowi Śpiewa-
kowi oraz wychowawcom: Agacie Śpiewak, Dorocie 
Przydatek - Bednarz, Małgorzacie Olek oraz Bartłomie-
jowi Kępce, którzy czuwali nad opieką i bezpieczeń-
stwem naszych wychowanków przez cały czas. 
Wszyscy wrócili zadowoleni, wypoczęci, natomiast teraz 
zbieramy siły na kolejny sezon piłkarski i wkrótce - z po-
czątkiem sierpnia - wrócimy do treningów.  

Wydarzenia realizowane były w ramach pro-
jektu pt. “Piłkarskie lato 2022 z LZS Krężnica Jara” 
wspołfinansowanego ze środków Gminy Niedrzwica 
Duża.  

Ze sportowym pozdrowieniem 
LZS KRĘŻNICA JARA 
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Jakie książki czytamy w lecie, na urlopie? Od-
powiedzieć należy krótko - jakie chcemy, wszak to czas 
wytchnienia, zresetowania się, więc lektury powinny 
nam dawać odpoczynek, być przyjemnością, a nie obo-
wiązkiem. Chyba, że czytelnik uzna, że jest to czas na 
nadrobienie lektur obowiązkowych. Tak czy inaczej- naj-
ważniejsze, żebyśmy zaczęli czytać, a potem jakoś pó-
jdzie, bo uwaga: czytanie uzależnia! 

Zacznę od książki, którą niedawno przeczyta-
łam - Piąta z kwartetu Doroty Combrzyńskiej - Nogali, 
autorki wcześniejszej pozycji Wytwórnia wód gazowa-
nych. Tytułowa piąta z kwartetu to trzynastoletnia Kasia, 
której życie nie rozpieszcza - jej matka, to niedojrzała 
emocjonalnie, nieodpowiedzialna i niewątpliwie nie-
szczęśliwa kobieta, która wciąż szuka szczęścia w ra-
mionach nowych partnerów, najczęściej jak ona nie 
pracujących, nie dbających o to co przyniesie jutro. 
Kasia ma przyrodniego chorego brata; to na niej spo-
czywa obowiązek sprawowania nad nim opieki, dbania 
o jedzenie, mycie, a nawet zapewnienie dachu nad 
głową, gdy niespodziewanie matka dziewczynki trafia do 
szpitala.  Dorota Combrzyńska-Nogala porusza trudne 
tematy przemocy w rodzinie, wyalienowania, nieprzysto-
sowania, samotności - jednak jej książki są ciepłe i przy-
jemne w czytaniu. Powieść została nagrodzona 
w Łódzkim Konkursie Literackim im. Władysława Rey-
monta. 

Północna zmiana - nowa książka autorki krymi-
nałów Hanny Greń, to wciągająca opowieść kryminalna 
umiejscowiona w Polsce lat osiemdziesiątych, a do tego 
stan wojenny, rodzinne tajemnice, zaginięcia, tajemnicza 
mapa. Czyta się ją jednym tchem. Warto także sięgnąć 
do serii książek autorki z Dionizą Remańską: Wioska 
kłamców, Więzy krwi, Piąte przykazanie, Miasto głup-
ców, Śmiertelna dawka. 

Trylogia kopenhaska Tove Ditlevsen - to auto-
biograficzna książka, której autorka, urodzona przed 
wojną duńska pisarka, dzieli swoje życie na trzy etapy: 
dzieciństwo, dorastanie i dojrzałość. Pisarka opisuje nie-
łatwe etapy swego burzliwego życia - dorastanie w ubo-
giej rodzinie, awans społeczny okupiony ogromnym 
wysiłkiem i odcięciem się od własnych korzeni, miłość 
pełna poświęceń, gorzkie rozczarowania, radości prze-
platane smutkiem. Życie pisarki - osoby niewątpliwie 
o szczególnej wrażliwości na świat i ludzi - opisane 
w sposób bezkompromisowy, nieuciekające od trudnych 
tematów związanych z twórczością pisarską, jak i uza-
leżnieniem od opiatów. Książka była nominowana w ple-
biscycie Książka Roku 2021 w kategorii 
biografia/wspomnienia. 

Nina Majewska-Brown, autorka czytanej u nas 
książki Ostatnia więźniarka Auschwitz, wydała trylogię 
Zakładnicy wolności, na którą składają się tytuły:  Flo-
rentyna i Konstanty. 1916-1924 , Cztery siostry. 1925-
1945, Rodzinne sekrety. 1943-1945. Historia rodzinna 
obejmująca okres od zaborów, dwudziestolecia między-
wojennego, poprzez lata wojny. Będą wątki okupacji, 
Wołynia, związane z Powstaniem Warszawskim, wielkie 

namiętności i okrutne zbrodnie - wszystko to pozwala le-
piej przybliżyć czytelnikowi ówczesną atmosferę i klimat 
tamtych czasów. Lekkość pióra Niny Majewskiej-Brown, 
która jest absolwentką wydziału polonistyki, powoduje, 
że od jej książek ciężko się oderwać.  

Wirtuoz - książka Krzysztofa Bachusa pisana 
z serii o dziennikarzu śledczym i tropicielu skarbów Ada-
mie Bergu, to historia poszukiwania zaginionych cen-
nych dóbr kultury narodowej, w tym fortepianu Chopina. 
Świat muzyki przeplata się ze skomplikowanymi wąt-
kami historycznymi, niebezpieczeństwa czyhające na 
swoistego Indianę Jonesa, przeplatają się ze zwrotami 
akcji. To wszystko napisane jest barwnym językiem za-
chęcając do sięgnięcia po książki Bachusa.  

A jakich autorów czytają Polacy? Według najno-
wszego raportu Biblioteki Narodowej o czytelnictwie naj-
częściej sięgamy po książki rodzimego Remigiusza 
Mroza, autora serii o Chyłce, który pojawił się na rynku 
w 2016 roku, a już ma na koncie ponad pięćdziesiąt 
książek (prawie wszystkie są dostępne w naszej biblio-
tece). Na drugim miejscu amerykański autor kryminałów 
Harlan Coben - któż nie słyszał o zaskakującej Nie mów 
nikomu, jeśli nie książce, to filmie pod tym samym tytu-
łem. Książki Cobena cieszą się powodzeniem także 
u naszych czytelników. Trzecie miejsce w rankingu na-
leży do noblistki Olgi Tokarczuk, której książki także 
w większości dostępne są w naszej bibliotece. Kolejne 
miejsca w topowej dziesiątce popularnych pisarzy czy-
tanych w Polsce: Joseph Murphy (Potęga podświado-
mości), Magda Knedler (Szepty z wyspy samotności), 
Stanisław Lem (Solaris, Dzienniki gwiazdowe), Kata-
rzyna Bonda (Florystka, Okularnik), Stephen King (Mias-
teczko Salem, To), Katarzyna Grochola (Nigdy w życiu!) 
oraz Henryk Sienkiewicz.  

Jeśli chcecie sprawdzić jakie książki waszego 
ulubionego pisarza mamy w zbiorach biblioteki, wystar-
czy wejść na naszą stronę: biblioteka.niedrzwicaduza.pl 
i poszukać w zakładce KATALOG. 
Zapraszamy wszystkich czytających! 

Marzena Boryga 
Gminna Biblioteka Publiczna w Niedrzwicy Dużej 

Książki na lato
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Takich tłumów na peronie pierwszym niedrzwic-
kiej stacji PKP dawno nie widziano! 5 czerwca to „Kolej 
na pociąg”, czyli piknik pełen atrakcji.  

A więc… po kolei: wydarzenie rozpoczęło się 
spotkaniem z Janem Melą, podróżnikiem i działaczem 
społecznym. Była to ciekawa opowieść o życiu i o tym, 
jak pokonywać trudności, które często wynikają po pro-
stu ze stereotypowego myślenia. Magdalena Kosidło 
przybliżyła historię kolei na Lubelszczyźnie. Zaraz 
potem uczestnicy wydarzenia mogli wziąć udział w pro-
mocyjnej przejażdżce nowym elektrycznym zespołem 
trakcyjnym. Chętnych nie brakowało! W tym czasie mi-
łośnicy gier planszowych mieli okazję do rywalizacji 
razem z Nieformalną Grupą Graczy „Diuna”.  

Kolejną atrakcją był naprawdę emocjonujący 
i równie wyczerpujący mecz – Samorządowcy vs. 
Reszta Świata. Skład drużyn: 
Samorządowcy: Łukasz Czarnomski, Rafał Dziekanow-
ski, Łukasz Samolej, Mariusz Zgórka i Krzysztof Żar-
nowski. 

Reszta Świata: Bartek Bednarczyk, Maciej Figiel, Da-
riusz Król, Tomasz Krysztoforski i Mateusz Mendykow-
ski. 
Rozgrywka zakończyła się wynikiem 8:3, a zwycięska 
drużyna to Reszta Świata. 

Przez cały czas trwania pikniku każdy miał 
okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce, 
obejrzeć zabytkowe samochody, a także spróbować 
ciast przygotowanych przez gospodynie z KGW „Nie-
drzwiczanki”. 

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji 
pikniku Urzędowi Marszałkowskiemu w Lublinie, Polre-
gio, Nieformalnej Grupie Graczy „Diuna”, KGW „Nie-
drzwiczanki”, Magdalenie Kosidło, właścicielom 
zabytkowych aut, fotobudce - CrazyBudka, uczestnikom 
meczu Samorządowcy vs. Reszta Świata oraz wolonta-
riuszom: Marcelowi Plęsowi, Jędrkowi Pylakowi i Sta-
śkowi Wierzchowskiemu. Dziękujemy również 
wszystkim uczestnikom pikniku! 

„Kolej na pociąg”

W dniu 29 maja odbył się wernisaż prac powsta-
łych na warsztatach pisania ikon w GOKSiR. Warsztaty 
organizowane są od 2015 roku. Przez siedem lat spot-
kań przewinęło się sporo osób zainteresowanych ikono-
pisaniem. Niektórzy wytrwali do dziś, niektórzy 
rezygnowali po kilku spotkaniach stwierdzając, że to nie 
ich bajka. To była trzecia wystawa i pokazane były tylko 
ostatnio powstałe prace. Od początku trwania zajęć sto-
sujemy tradycyjną metodę tempery jajecznej na drew-
nie. Autorzy prac to: Maria Bąk, Marzena Duda, Teresa 
Dziekanowska, Teresa Jędrej, Teresa Lipczyńska, Mo-
nika Marszałek, Izabela Mazurek, Ewa Nowakowska, 
Maria Spryszak, Barbara Wiechnik, Marta Wiertel. 

Tematem przewodnim wystawy byli ikonoklaści 
i ikonodule. Ikona, wbrew potocznemu mniemaniu o po-
chodzeniu rosyjskim, powstawała w kręgu wpływów bi-
zantyjskich, kiedy chrześcijańska religia była 

niepodzielona i jeszcze nie do końca skodyfikowana. 
Losy ikon, czyli wizerunki Boga i świętych, też miały 
przedziwne ścieżki. Był czas kiedy oddawanie czci iko-
nom karano śmiercią, a same ikony niszczono. Niewiele 
ikon ocalało z tamtych czasów. Ikonoklaści i ikonodule 
toczyli spór o to, czy przedstawianie i czczenie wizerun-
ków nie jest grzechem bałwochwalstwa. W końcu wy-
grała opcja, że cześć oddawana ikonom odnosi się do 
pierwowzorów, a nie samego dzieła plastycznego. Ob-
razy stały się stałym elementem religii chrześcijańskiej. 
Tradycyjna ikona opowiada  i wyjaśnia Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu. Pisanie ikon jest równo-
znaczne  z modlitwą. 

Przy okazji chcemy zaprosić chętnych do roz-
poczęcia i spróbowania przygody z ikoną. Zajęcia odby-
wają się w środy od 16.00 do 22.00 w GOKSiR. 

Wernisaż ikon
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Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy 
włączyli się w organizację inscenizacji historycznej pt. 
„Na jednej ziemi. Sobieszczany 1939 – 1945”. 
Inscenizacja zaprezentowana została 26 czerwca 2022 
w Sobieszczanach. 
Uczestnicy: 
- Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej 
„Irma” działająca przy GOKSiR oraz mieszkańcy gminy 
Niedrzwica Duża: Julia Antoń, Leokadia Antoń, Aleksan-
der Barwiak, Julia Beczek, Bartłomiej Bednarz, Maciej 
Bednarczyk, Szymon Bieniek, Marcel Boruch, Kaja 
Czerniak, Michalina Depta, Kinga Duda, Marek Dzieka-
nowski, Julia Dziwulska, Agata Figura, Stanisław Głąb 
Leokadia Gnypek, Tomasz Gołaś, Julia Hyz, Alicja 
Korba, Michał Kosidło, Łucja Kowalczyk, Piotr Król, Mi-
lena Kura, Zuzanna Kurzyna, Maja Łata, Halina Łyjak, 
Celina Małek, Amelia Markiewicz, Agata Mazur, Michał 
Mazur, Jakub Mazur, Izabela Mazurek, Oliwia Miano-
wana, Malwina Mróz, Halina Niezbecka, Tadeusz Nie-
zbecki, Marianna Oleszek, Dominika Pidek, Łucja 
Pietras, Justyna Polaczek, Klaudia Poleszak, Adolf Przy-
datek, Sławomir Pyc, Anna Pylak, Stefan Pylak, Wero-
nika Pylak, Jędrzej Pylak, Jakub Reut, Irena Sieńko, 
Aleksandra Sochan, Katarzyna Sochan, Sławomir So-
chan, Marianna Stachyra, Szymon Stec, Agnieszka 
Szkutnicka, Robert Świderski, Maria Wałachowska, Ma-
teusz Wertel, Tomasz Wiechnik, Jacek Wiertel, Michał 
Wiertel, Stanisław Wierzchowski, Emilia Wojtyła,Tade-
usz Wróbel, Miłosz Zajączkowski, Kacper Żyśko; 
- Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień 
'39”; 
- Stowarzyszenie Lubelska Grupa Rekonstrukcji Histo-
rycznych „FRONT”; 
- Grupa Rekonstrukcji Historycznej Pionier 39; 
- Grupa Rekonstrukcji Historycznej Grenadiere; 
- Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 1. Pułku 
Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej; 
- Janusz Jurowicz. 
Narrator: Andrzej Gładysz. 
Zdjęcia: Ilona Dąbrowska, Jerzy Mazurek, Arkadiusz 
Socha, Tomasz Wójtowicz. 
Wybrane rekwizyty: Arkadiusz Malinowski, Agnieszka 
i Piotr Kurzynowie, Weronika Prokopczuk, Adam Wa-
chowski, Szkoła Podstawowa w Sobieszczanach, 
Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej. 
Materiały: 
Przygotowując inscenizację sięgaliśmy do relacji świad-
ków wydarzeń z lat 1939-45 na terenie naszej gminy: 
Zygmunta Mendla, Heleny Madej, Janiny Koper, Stani-
sława Kopra, Stanisławy Uniłowskiej, Edwarda Tokar-
skiego (informacje przekazane przez wnuka – 
Krzysztofa Karczmarczyka), Zygmunta Frankowskiego, 

Stanisława Gołasia, Janiny Głąbowej, Zofii Bogacz, Ka-
zimiery Wołoszyn. Korzystaliśmy również z: materiałów 
zawartych w „Zeszytach Niedrzwickich” wydawanych 
przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej, pub-
likacji Towarzystwa Przyjaciół Niedrzwicy Kościelnej, ar-
tykułów publikowanych w gminnym biuletynie „Info”, 
materiałów i kroniki szkolnej ze Szkoły Podstawowej w 
Sobieszczanach oraz z folderu „ Oddział „Nerwy” – mło-
dzi, dzielni, niezapomniani” – przygotowanego przez 
uczniów Gimnazjum nr 1 w Bychawie pod kierunkiem 
Ewy Reszki i Magdaleny Miszczak. 
Serdecznie dziękujemy za te wszystkie, cenne informa-
cje! 
Pomoc techniczno – organizacyjna: 
Filip Chromczak, Patryk Janczarek, Janusz Kępka,  Ag-
nieszka i Piotr Kurzynowie, Państwo Olszówkowie, Ję-
drzej Pylak, Aleksandra Sochan, Jan Wierzchowski,  
Stanisław Wierzchowski, Urszula Wierzchowska, 
Krzysztof Wójciuk, Szkoła Podstawowa w Sobieszcza-
nach, Ochotnicza Straż Pożarna w Sobieszczanach. 
Obsługa akustyczna: Mariusz Kołodziej. 
Organizatorzy: 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nie-
drzwicy Dużej, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 7. 
Kołobrzeskiego Pułku Piechoty, Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Sobieszczanach, Stowarzyszenie Re-
konstrukcji Historycznej „Wrzesień'39”. 
Patronat Honorowy: 
Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Marszałek Woje-
wództwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Starosta Lu-
belski Zdzisław Antoń, Wójt Gminy Niedrzwica Duża 
Ryszard Golec. 
Patronat medialny: 
TVP 3 Lublin, Radio Lublin, Kurier Lubelski, Dziennik 
Wschodni. 
Działanie realizowane jest w ramach projektu „Na jednej 
ziemi” - inscenizacja historyczna w gminie Niedrzwica 
Duża. 
Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli 
Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Pade-
rewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja 
Niepodległość po polsku.   

Inscenizacja historyczna - podziękowanie 
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Przez trzy tygodnie w GOKSiR trwały waka-
cyjne zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Jak co 
roku nie zabrakło gier i zabaw rekreacyjnych, ruchowych 
i sprawnościowych m.in. z wykorzystaniem hula-hop i 
specjalnych hulajnóg, dzięki którym można było ćwiczyć 
równowagę ciała.  

Oprócz całej masy zabaw, dowiedzieliśmy się 
jak w latach 80-tych XX wieku można było zrobić przy 
pomocy kajmaku i prażonego ryżu słodką przekąskę, 
która do złudzenia przypomina pewne batoniki (nieosią-
galne wtedy na półkach sklepowych). Potem mogliśmy 
się przekonać jak trudne jest czasami cięcie materiału: 

dziewczęta wcieliły się w rolę projek-
tantek mody dla księżniczek, chłopcy 
projektowali głównie stroje dla super-
bohaterów, ale nie tylko. Darliśmy 
również papier i karton na strzępy, 
aby kolejnego dnia własnoręcznie wy-
produkować najprawdziwszy papier 
czerpany! I to nie byle jaki, bo ozdo-
biony m.in. płatkami róż i listkami her-
baty. Idealny do zapisywania 
wakacyjnych wspomnień, wyznań mi-
łosnych, a nawet listy zakupów spo-
żywczych. Wdrożyliśmy też zasady 
zdrowego żywienia – dzieci przygoto-
wały pizzę....z arbuza i innych owo-
ców.  

Jeden z wakacyjnych dni upłynął nam pod zna-
kiem tematyki indiańskiej. Po zabawach na rozgrzewkę 
(tak, można się było spocić), każdy uczestnik własno-
ręcznie wykonał indiański pióropusz. Strojni w ten jakże 
ważny element indiańskiej garderoby, podzieliliśmy się 
na trzy plemiona i przystąpiliśmy do indiańskich zawo-
dów. Nie rzucaliśmy co prawda tomahawkiem, ale do-
wiedzieliśmy się, że doniesienie na tacy do wigwamu 
wodza pustego kubka z łyżką w środku nie jest wcale 
sprawą łatwą. Zawody wygrało plemię Nocnych Smer-
fów.  

Kolejnym punktem programu zajęć było własnoręcznie 
wykonanie gipsowych odlewów roślin w formach z gliny. 
Przy okazji poznaliśmy różne gatunki roślin rosnących 
w naszej okolicy oraz przygotowaliśmy woreczki zapa-
chowe – z drewnianymi wiórami, ziołami i olejkami ete-

rycznymi. Takie woreczki fantastycznie sprawdzą się 
szafie na ubrania, w łazience czy w aucie. Dodatkowo 
uczestnicy zdobyli wiele ciekawych informacji o rośli-
nach leczniczych i trujących. Te drugie wydawały się 
szczególnie intrygujące, a po każdej prezentacji takiej 
rośliny padało pytanie: "A co się stanie, jak się ją poł-
knie?"…  

Podczas wakacji uczestnicy zajęć przygotowali 
także wakacyjne odkrytki. ”Odkrytki?! Co to takiego?” - 
zapytacie. A to po prostu karty korespondencyjne, czyli 
karty pocztowe. Jednym słowem – pocztówki. Te wyko-
nane przez dzieci w GOKSIR wyróżniały się feerią barw! 
Wybraliśmy się również do filii GOKSiR w budynku 
Dworca PKP. Ale nie był to taki zwykły spacer. Dzieci 
miały za zadanie znaleźć kolorowe, drewniane klocki, 
ukryte wcześniej przez wolontariuszy. Na niektórych 
klockach znajdowały się litery, z których uczestnicy mu-
sieli ułożyć hasło. Poradzili sobie z tym znakomicie i bar-
dzo szybko mogliśmy zobaczyć napis: „Wakacje 
w GOKSiR!”. 

W naszym ośrodku kultury podczas wakacji nie 
zabrakło też wyjątkowych gości - pewnego dnia odwie-
dził nas Teatr Bajaderka z fantastycznym spektaklem 
„Tiki Rafa. Na Krańcu Świata”. Dzieci wraz z Merą, ka-
pitanem Koralem, papugą Renią i Szczurkiem Sznur-
kiem – wybrały się w morską podróż. Dokąd? Na kraniec 
świata! Podróżnicy płynęli od kontynentu do kontynentu 
– m.in. poznając żyjące na nich gatunki zwierząt. Po 
spektaklu Mera i Kapitan Koral zafundowali dzieciakom 
porcję dobrej zabawy: naukę pływania (na sucho!), prze-
ciąganie liny, ucieczkę przed koralowcem i morskim po-
tworem, taniec krabów itp.  

W naszym wakacyjnym programie zajęć zna-
lazły również się wycieczki. Pierwszy wyjazd zorganizo-
waliśmy do Osady Leśnej Doboszówka położonej 
w Lasach Janowskich, gdzie w jakże malowniczych oko-
licznościach przyrody dowiedzieliśmy się jak wyrabia się 
ciasto na chleb, z czego składa się cep i jak się go uży-
wało, no i do czego służyła wialnia. Potem utrudzeni 
pracą i zabawami ruchowymi na świeżym powietrzu, de-
lektowaliśmy się własnoręcznie zrobionym masłem 
i chlebem. 

Kolejna wycieczka to „JuraPark” w Bałtowie. At-
rakcji było tam co niemiara! Imponujące modele dino-
zaurów zrobiły na nas wrażanie. Sporo emocji 
dostarczyła wizyta w kinie 5D, gdzie wyostrzyliśmy nie 
tylko zmysł wzroku czy słuchu, ale również równowagi 
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Wakacje w GOKSiR



(te trząsce się fotele...) i dotyku (zimna woda, brrr!). Po-
dobnie było w Prehistorycznym Oceanarium, którego 
uroki mogliśmy podziwiać dzięki okularom 3D. Spotka-
liśmy się również z uroczymi czarownicami w Saba-
tówce. To właśnie tam dzieci łapały lub paliły (sic!) bańki 
mydlane, testowały Tunel Odwagi i wmawiały wiedźmie 
Hogacie, że miotła służy li i jedynie do latania, a nie do 
sprzątania. Zachwyt uczestników wzbudzili mieszkańcy 
folwarków zwierzęcych: od mary patagońskiej, poprzez 
daniele, bażanty, strusie, po tybetańskie jaki i bydło 
Zebu. Odwiedziliśmy także zamek w Lublinie, Malborku, 
Warszawie, klasztor na Jasnej Górze i pałac w Łańcucie 
- a to wszystko podczas krótkiego spaceru w parku „Pol-
ska w miniaturze”. Ledwo starczyło nam czasu, aby wy-
skoczyć na chwilę do – można by rzec – tradycyjnego 
parku rozrywki: z karuzelami, huśtawkami i zjeżdżal-
niami.  

Podczas trzeciej wakacyjnej wycieczki odwie-
dziliśmy dwa niezwykłe miejsca na Lubelszczyźnie. Naj-
pierw pojechaliśmy do Muzeum Zamoyskich 
w Kozłówce – zwiedziliśmy okazałe wnętrza pałacu i 
przechadzaliśmy się alejkami pałacowego parku. Pod-
czas spaceru towarzyszyły nam urocze pawie, a niektó-
rzy szczęśliwcy wyjechali z Kozłówki dzierżąc ręku 
piękne pawie pióra. Ale bez obaw - to były pióra znale-
zione na trawie; nikt ich nie wyrywał siłą pałacowemu 
ptactwu. Podążając tropem zoologicznym, udaliśmy do 
kolejnego punktu na naszej trasie, którym było Ranczo 
„Arka” w Sernikach. Co prawda pawi tam nie spotka-
liśmy, za to zobaczyliśmy strusie, emu, bydło szkockie, 

surykatki, daniele, węża zbożowego... Trzeba jednak 
przyznać, że najwięcej frajdy sprawiła dzieciom wizyta 
w zagrodzie z kucykami, owcami, kozami, lamami i al-
pakami. Zwierzęta śmiało podchodziły do nas domaga-
jąc się głaskania i drapania za uszami, rogami czy pod 
brodą. Uczestnicy wycieczki skorzystali również z innych 
atrakcji w „Arce” - huśtawek, trampolin, zjeżdżalni, ha-
maków itd. Na koniec zjedliśmy smakowite kiełbaski 
z ogniska i zadowoleni wróciliśmy do GOKSiR. 

Na zakończenie wakacyjnych zajęć - aby osło-
dzić chwilę rozstania - uczestnicy otrzymali upominki 
oraz życzenia udanych i bezpiecznych dalszych wakacji.  
Dziękujemy uczestnikom „Wakacji w GOKSiR” za wspól-
nie spędzony czas! 

W prowadzeniu wakacyjnych zajęć wsparli nas 
wolontariusze: Olek Barwiak, Bartek Bielecki, Szymon 
Bielecki, Łucja Kowalczyk, Milena Kura, Dominik Różyło, 
Oliwia Słowik, Marcel Plęs, Jędrek Pylak i Stasiek 
Wierzchowski. Serdecznie dziękujemy za pomoc!  

 
Część wakacyjnych zajęć realizowanych było w ramach 
projektów grantowych: 
- "Niezłe harce! Wakacyjne zajęcia w Niedrzwicy Dużej", 
dofinansowanym ze środków Fundacji Polskiego Fun-
duszu Rozwoju (program grantowy „Wakacyjna Akty-
wAKCJA”); 
- Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza – "Świat roślin"; za-
danie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
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GOKSiR działa nie tylko w swojej siedzibie, ale też wy-
rusza w teren. W tym roku szkolnym współpracowaliśmy 
z trzema szkołami z naszej gminy. Zajęcia scrapbookin-
gowe, elektroniczne i z druku 3D odbywały się raz 
w miesiącu w Szkole Podstawowej w Krężnicy Jarej. Na-
tomiast w Szkole Podstawowej w Czółnach dzieci zaj-
mowały się elektroniką. Szkoła Podstawowa z Marianki 

realizowała swój projekt „Solidarność. Podaj dalej!” 
wspólnie z „Kawiarenką szyciową”, która działa przy 
GOKSiR w Niedrzwicy Dużej. Uczniowie szyli torby 
i piórniki dla podopiecznych specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Załuczu, w naszej pra-
cowni krawieckiej. 
Zapraszamy do współpracy! Niech się dzieje!

Zajęcia w terenie
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1 czerwca pracownicy GOKSiR uczcili Między-
narodowy Dzień Dziecka w dość nietypowy sposób. 
Dzieci z przedszkoli na terenie naszej gminy spotkały 
się z: kotem, królikiem, wiedźmą i jej miotłą, dwoma 
klaunami, różaną księżniczką i księżniczką Jasminą 
oraz Mary Poppins. 

Wesoła ferajna składała dzieciom życzenia 
i częstowała cukierkami.Takie dni są jednocześnie 
okazją do przypomnienia dorosłym o marzeniach z lat 
dzieciństwa oraz o ciągłym pielęgnowaniu w sobie dzie-
cięcej radości życia. 

Dzień Dziecka z GOKSiR

GOKSiR - w ramach programu MKiDN pod 
nazwą „Kultura ludowa i tradycyjna” - rozpoczął nowe 
działanie: warsztaty gry na bębnie obręczowym. Prowa-
dzi je niezwykły muzykant - Bronisław Rawski z Kocu-
dzy. Pan Bronisław pochodzi  z rodziny o mocnych 
korzeniach muzycznych. Jego ojciec grający na skrzyp-
cach wraz z dwoma swoimi braćmi  tworzył znaną ka-
pelę zwaną Kapelą Maciejoków. Nazwa kapeli wzięła się 
stąd, że obaj pradziadkowie pana Rawskiego mieli na 
imię Maciej. Jak powiada pan Bronisław, do dziś nikt na 
wsi nie powie na niego inaczej niż „Brunek Maciejów”. 
Gdy miał 6 lat ojciec kupił mu organki. Grę na harmo-
nijce ustnej, a potem na skrzypcach opanował samo-
dzielnie. Jako młody chłopak zaczął chodzić po 
weselach z bębenkiem, na którym gry nauczył go miej-
scowy kowal. „Na granie” dobierali go też różni skrzyp-
kowie. Grywał z nimi w dwuosobowym składzie: 
skrzypce – bębenek. W tamtym okresie nauczył się 
także wielu pieśni i przyśpiewek. Większość z nich pa-
mięta do dziś. 

Wracając do naszych warsztatów,  utworzyliśmy 
bębniarską grupę oddając się na kilka godzin w tygodniu 
wspólnej nauce i muzykowaniu.  Wsłuchiwaliśmy się 
w to, co mają do powiedzenia bębny oraz nasze emocje 
wyrażone przez rytm. 

Na początku w dość  krótkim czasie opanowa-
liśmy  najprostsze podstawy techniki gry na bębnach 
i byliśmy w stanie zagrać wspólnie kilka ludowych utwo-
rów (głównie walczyków). Przed nami kolejne etapy 
nauki i trudniejsze rytmy. 

Dlaczego bębny obręczowe?  Bo jako najstar-
sze instrumenty są uniwersalną formą zbiorowej komu-
nikacji. Rytm jest językiem, który przekracza 
międzyludzkie bariery takie, jak wiek, płeć, narodowość, 
stanowisko, poglądy religijne i polityczne. 

Warsztaty adresowane są do wszystkic - dzieci, 
młodzieży, dorosłych, do tych, którzy mieli do czynienia 
z instrumentami perkusyjnymi i tych, którzy nigdy nie 
grali na bębenku. Jeszcze można do nas dołączyć, gwa-
rantujemy niezapomniane wrażenia. Osoby zaintereso-
wane zachęcamy do kontaktu: 
gokniedrzwica@gmail.com, 660 410 578, 81 517 51 59. 
 
Projekt "Warsztaty gry na bębnie obręczowym z Broni-
sławem Rawskim". 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promo-
cji Kultury – państwowego funduszu celowego. 
 

 
 
 

Warsztaty gry na bębnie obręczowym
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20 czerwca 2022 r. rozstrzygnięto II edycję kon-
kursu fotograficznego KREATYWNIE. Tym razem tema-
tem zmagań fotograficznych była wiosna, celem zaś 
niekonwencjonalne spojrzenie na otoczenie budzące się 
po zimie do życia. Komisja w składzie:  Renata Gawry-
luk-Juszka - przewodnicząca, Martyna Jarosz oraz Piotr 
Zieleniak, pochyliła się nad licznie nadesłanymi fotogra-
fiami, by spośród nich wyłonić zwycięskie. Zrobiono to 
na podstawie punktacji w ocenie kreatywności, walorów 
estetycznych i aspektów technicznych. 
Wyniki konkursu: 
I miejsce - "Drzewo" fot. Anna Rumińska 
Pierwsze miejsce przyznano za intrygującą kompozycję, 
połączenie geometrii z formą biologiczną, niebanalny 
sposób wyeksponowania wiosennej świeżości. Inten-
sywność wiosennej kolorystyki w jednolicie rozlanym 
świetle połączona została z czystą geometrią w kadrze. 
Delikatne, kiełkujące życie skontrastowane z drzewem 
- symbolem siły i długowieczności łączącej niebo i zie-
mię.  
II miejsce - "I gdzie ten koniec" fot. Martyna Wojtyła 
Drugie miejsce przyznano za oryginalne ujęcie pejzażu 
wiejskiego z zabudowaniami - mistrzostwo uchwyco-
nego momentu z monumentalną potęgą natury. Ujęcie 
pełne napięcia, dynamiki, zamykające w sobie kontrast 
pomiędzy pełnym napięcia mrokiem a przebijający się 
światłem. Ładunek emocjonalny zawarty w fotografii 
budzi respekt przed siłami żywiołów jednocześnie bu-
dząc nadzieję i optymizm. 
III miejsce - "Roztopy" fot. Daniel Pęcak 
Trzecie miejsce przyznano za subtelność w ujęciu ulot-
nej chwili. Fotografię tą cechuje ciekawa kolorystyka, 
swoista graficzność i wyraźny rytm, poszukiwanie cie-
kawego ujęcia we wszechobecnych elementach natury. 

 

Wyniki konkursu fotograficznego - edycja wiosna

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Konkurs fotograficzny KREATYWNIE - edycja lato

szczegóły konkursu na www.goksir.niedrzwicaduza.pl
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