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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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Uchwały Rady Gminy

28 lipca 2022 roku odbyła się XLVII Sesja Rady 
Gminy Niedrzwica Duża, podczas której podjęto: 
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. 

30 sierpnia 2022 roku podczas XLVIII Sesji, 
Rada Gminy Niedrzwica Duża podjęła:  
1.Uchwałę nr XLVIII/263/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/30/19 Rady 
Gminy Niedrzwica Duża z dnia 26 marca 2019 r.; 
2. Uchwałę nr XLVIII/264/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gmin-
nej oraz ustalenia jej przebiegu; 
3. Uchwałę nr XLVIII/265/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża etap II 
część IIIB;  
4. Uchwałę nr XLVIII/266/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego rejonu turystyczno - wypoczyn-
kowego Krężnica Jara Gmina Niedrzwica Duża część 
III;  
5. Uchwałę nr XLVIII/267/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 
2022 rok; 
6. Uchwałę nr XLVIII/268/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej. 

12 września 2022 roku odbyła się XLIX Nad-
zwyczajna Sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża, pod-
czas której radni przyjęli:  
1. Uchwałę nr XLIX/269/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 
2022 rok; 
2. Uchwałę nr XLIX/270/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej. 

27 września 2022 r. podczas L Nadzwyczajnej 
Sesji Rady Gminy Niedrzwica Duża, radni Rady Gminy 
Niedrzwica Duża przyjęli:  
1. Uchwałę nr L/271/22 Rady Gminy Niedrzwica Duża 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 
rok; 
2. Uchwałę nr L/272/22 Rady Gminy Niedrzwica Duża 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
W dniu 4 października 2022 roku odbyła się LI 

Sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża, w trakcie której 
podjęto: 
1. Uchwałę nr LI/273/22 Rady Gminy Niedrzwica Duża 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Krężnica Jara na lata 2022 – 2027; 
2. Uchwałę nr LI/274/22 Rady Gminy Niedrzwica Duża 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Krebsówka i Marianka na lata 2022 – 
2027; 
3. Uchwałę nr LI/275/22 Rady Gminy Niedrzwica Duża 
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/56/19 Rady 
Gminy Niedrzwica Duża w sprawie ustalenia Regula-
minu Wynagradzania Nauczycieli; 
4. Uchwałę nr LI/276/22 Rady Gminy Niedrzwica Duża 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 
przez Gminę Niedrzwica Duża Stowarzyszenia Lubel-
skiego Obszaru Metropolitalnego; 
5. Uchwałę nr LI/277/22 Rady Gminy Niedrzwica Duża 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 
na 2022 rok; 
6. Uchwałę nr LI/278/22 Rady Gminy Niedrzwica Duża 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej; 
7. Uchwałę nr LI/279/22 Rady Gminy Niedrzwica Duża 
w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do 
rozpatrzenia skargi. 

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. 
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Dożynki to szczególna okazja, by podziękować 
rolnikom, przekazać wyrazy szacunku i wdzięczności za 
ich ciężką pracę i codzienny trud, za każdą kroplę potu 
zraszającą naszą rolę oraz za umiejętność współpracy 
i jednoczenia się wokół wspólnego celu. 

W dniu 21 sierpnia 2022 r. odbyły się Dożynki 
Gminy Niedrzwica Duża. Zgodnie ze staropolską trady-
cją Święto Plonów zainaugurował barwny korowód 
z udziałem zaproszonych gości oraz delegacji wieńco-
wych. Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta, 
podczas której dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne 
zbiory. Po Eucharystii nastąpiło wręczenie medali Jubi-
latom Złotych Godów. Medale wręczali Wojewoda Lu-
belski Pan Lech Sprawka oraz Wiceminister Finansów 
Pan Artur Soboń. Po czym nadeszła pora na obrzęd 
dzielenia chleba oraz przemówienia. 

Jak co roku odbył się konkurs na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy. W kategorii "Wieniec tradycyjny" 
zwyciężyło Koło Gospodyń Wiejskich „Niedrzwiczanki” 
z Niedrzwicy Dużej, a w kategorii "Wieniec współ-
czesny" - Koło Gospodyń Wiejskich „Nasza Krężnica” 
z Krężnicy Jarej. 

Nie zabrakło także występów artystycznych. 
Nasze wspólne Święto swoimi występami wzbogacili: 
„Biesiada Strzeszkowice”, „Krajka”, „Prosto z Pola”, ka-
pela „Swojacy”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Nie-
drzwicy Kościelnej, Orkiestra Dęta OSP z Niedrzwicy 
Dużej, „Niedrzwiccy artyści” z zespołem estradowym, 
gwiazda wieczoru - zespół „Rokiczanka” oraz zespół 
„TNTC&Speedy”. 

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim 
osobom, które włączyły się w organizację tegorocznych 
Dożynek Gminnych w Niedrzwicy Dużej. Szczególne 
podziękowania kieruję do pracowników Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej, 
którzy włożyli mnóstwo pracy i wysiłku w przygotowanie 
imprezy. To dzięki ich niesamowitemu zaangażowaniu 
nasze wspólne Święto Plonów nabrało wyjątkowego 
charakteru i zgromadziło tak wielu uczestników. W imie-
niu własnym oraz Przewodniczącego Rady Gminy Nie-
drzwica Duża Pana Rafała Dziekanowskiego składam 
podziękowania Księżom za odprawienie uroczystej 
Mszy Świętej, Starostom Dożynek Pani Marlenie Krze-

wińskiej ze Strzeszkowic Dużych  i Panu Pawłowi Ste-
fankowi z Niedrzwicy Kościelnej, przedstawicielom in-
stytucji i stowarzyszeń, druhom z Ochotniczych Straży 
Pożarnych, a także mieszkańcom oraz wszystkim, któ-
rzy wsparli nas organizacyjnie. 

Swoje podziękowania za udział w uroczysto-
ściach dożynkowych kieruję również do przybyłych 
gości. Za uświetnienie swoją obecnością gminnych ob-
chodów Święta Plonów dziękuję: Panu Arturowi Sobo-
niowi - Wiceministrowi Finansów, Panu Bartoszowi 
Janikowi - Pełnomocnikowi Ministra Edukacji i Nauki ds. 
Edukacji Obywatelskiej (oddelegowanemu w imieniu Mi-
nistra Edukacji i Nauki), Panu Janowi Łopacie - Posłowi 
na Sejm RP,  Panu Lechowi Sprawce - Wojewodzie Lu-
belskiemu, Panu Pawłowi Paszko - Dyrektorowi Biura 
Wojewody, Pani Magdalenie Filipek-Sobczak - Radnej 
Sejmiku Wojewódzkiego (oddelegowanej w imieniu Mar-
szałka Województwa Lubelskiego),  Panu Markowi Woj-
ciechowskiemu - Radnemu Województwa Lubelskiego, 
Panu Zdzisławowi Antoniowi - Staroście Lubelskiemu, 
Panu Andrzejowi Chrząstowskiemu - Wicestaroście Lu-
belskiemu, Radnym Rady Gminy Niedrzwica Duża i Soł-
tysom sołectw z terenu gminy. 

Za okazaną pomoc dziękuję naszym oddanym 
przyjaciołom i sponsorom, dzięki którym plany i pomysły 
udało się zmaterializować i wprowadzić w czyn, co spra-
wiło, że Gminne Dożynki w Niedrzwicy Dużej miały 
wspaniałą oprawę, niepowtarzalny klimat i charakter. 
Nasi tegoroczni sponsorzy: 
• Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej, 
• EKOLAND Kraśnik, 
• Alfa-Bet oraz Brukdom Niedrzwica Duża, 
• Piekarnia i Cukiernia Mielnik, 
• Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz, 
• Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, 
• El-Hand Niedrzwica Duża, 
• M-AN Obrót Zwierzętami Niedrzwica Duża, 
• Hotel i Restauracja Impressa Niedrzwica Duża, 
• Art-Bud Niedrzwica Duża, 
• KGW Strzeszkowice. 

Serdecznie dziękuję, 
Wójt Gminy Niedrzwica Duża 

Ryszard Golec 

Dożynki Gminy Niedrzwica Duża 2022 - podsumowanie  
i podziękowania Wójta Gminy Niedrzwica Duża 
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15 września 2022 r. w Urzędzie Gminy Nie-
drzwica Duża została podpisana umowa z Wykonawcą 
na realizację inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej 
w miejscowości Krężnica Jara”. Po przeprowadzeniu po-
stępowania o udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie podstawowym Wykonawcą inwestycji została firma 
INS-BUD PWHU s.c. Dariusz Droździel, Mirosław Sza-
bat z siedzibą w Lublinie.  

Termin wykonania i odbioru końcowego: sty-
czeń 2024.   

Zrealizowanie inwestycji jest możliwe dzięki do-
finansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład - Fun-
dusz Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

Łączna wartości inwestycji: 11 589 913, 45 zł. 

Podpisanie umowy z wykonawcą  
na budowę sali gimnastycznej w Krężnicy Jarej

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), 
gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorni-
ków bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) 
oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W związku z powyższym zwracamy się do wła-
ścicieli nieruchomości, którzy nie zgłosili szamb oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych 
na terenie Gminy Niedrzwica Duża i  których budynki nie 
są podłączone do sieci kanalizacyjnej o wypełnienie 
druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływo-
wego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków 
i dostarczenie do Urzędu Gminy Niedrzwica Duża, 
ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża lub drogą elek-
troniczną (w formie skanu) na adres e-mail: 
info@niedrzwicaduza.pl. 

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie 
Gminy Niedrzwica Duża (budynek B) lub na stronie in-
ternetowej Urzędu Gminy https://www.niedrzwicaduza.pl 
w zakładce Poradnik interesanta -> Kategorie usług – 
wnioski do pobrania -> Ochrona środowiska -> Zgłosze-
nie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) 
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Wszystkie informacje dotyczące zgłoszeń 
można uzyskać w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża, bu-
dynek B lub pod numerem telefonu 81 517 50 85 wew. 
86. 

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych 
(szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Budowa została zrealizowana w pasie drogo-
wym drogi wojewódzkiej (dawna droga krajowa nr 19) 
w miejscowości Załucze ( dz. nr 132/1) i miejscowości 
Niedrzwica Kościelna Kolonia (dz. nr 382/1, dz. nr 
204/20) na długości 754 mb. Zadanie objęło wykonanie 
14 słupów oświetleniowych na których zamontowano 
oprawy oświetleniowe typu LED o mocy 120 W. Koszt 
zadania inwestycyjnego wyniósł 118 000,00 zł brutto. 
Odbioru końcowego inwestycji dokonano 22 września 
2022 roku. 

Budowa oświetlenia  
DK 19 Niedrzwica Kościelna Kolonia - Załucze
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16 września 2022 r. dokonano odbioru końco-
wego prac związanych z zagospodarowaniem terenu 
wokół budynków Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. Pro-
jekt dotyczył poprawy atrakcyjności i funkcjonalności ob-
szaru wokół budynków. 

W ramach zadania, po odpowiednim przygoto-
waniu podłoża, wykonano nasadzenia krzewów liścia-
stych (hortensje krzewiaste, hortensje bukietowe, 
lawendy wąskolistne, tawuły, lilaki), bylin (turzyce mor-

rowe, jeżówki, bodziszki, liliowce, funkie, szałwie), traw 
(owsice wieczniezielone, rozplenice japońskie, ostnice 
cieniutkie), drzew i krzewów iglastych ( cyprisiki nutkaj-
skie, jałowce, kosodrzewiny, cisy pospolite), zamonto-
wano obrzeża systemowe i urządzenia małej 
architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery); 
po wyrównaniu terenu założono trawniki.  

Zadanie zrealizowała firma ARBRE ARCHITEK-
TURA KRAJOBRAZU Sp. z.o.o. z siedzibą w Lublinie. 

Zagospodarowanie terenu wokół budynków Urzędu 
Gminy Niedrzwica Duża wraz z terenem przy parkingu

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że wnioski 
o dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł 
ciepła przyjmować i realizować będzie Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Niedrzwicy Dużej.  
Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych wy-
noszą: 
• 3000,00 zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła 
jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym 
lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna ka-
wałkowego, 
• 1000,00 zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła 
jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnika albo piec kaf-
lowy, zasilane drewnem kawałkowym, 
• 500,00 zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła 
jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG. Do-
datkiem nie są objęte: gaz 
ziemny dystrybuowany siecią 
gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz 
gaz LPG z butli gazowej. 
• 2000,00 zł w przypadku gdy 
głównym źródłem ciepła jest ko-
cioł olejowy. 
Do uzyskania dodatku nie obo-
wiązuje kryterium dochodowe. 

Konieczny jest wpis lub 
zgłoszenie do Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Budynków 
(CEEB), dla budynku w którym 
zamieszkuje Wnioskodawca. 

Dodatek przyznawany jest jeden dla wszystkich gospo-
darstw domowych zamieszkujących pod jednym adre-
sem. Dodatek  można otrzymać tylko na jedno źródło 
ciepła pod jednym adresem. 

We wniosku należy wpisać nr rachunku banko-
wego, na który zostanie zrealizowany przelew.  
Wnioski o wypłatę dodatku można składać do 30 listo-
pada osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej, na 
adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej: 
ul. Kraśnicka 51, 24-220 Niedrzwica Duża.  

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej, nr te-
lefonu : (81) 517 50 69.  
Wzór wniosku jest dostępny na stronie Urzędu Gminy 
Niedrzwica Duża. 

Dodatek dla gospodarstw domowych  
z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła
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W dniach 24-25 września 2022 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji odbyła się konferen-
cja Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych 
w Lublinie pt. „Transport kolejowy jako element rozwoju 
regionu na przykładzie Gminy Niedrzwica Duża". Orga-
nizatorami wydarzenia, poza wspomnianą Wojewódzką 
Radą Towarzystw Regionalnych byli: Gmina Niedrzwica 
Duża, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej, 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Cen-
trum Spotkania Kultur w Lublinie. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem objęli: Poseł do Parlamentu Europej-
skiego Beata Mazurek, Minister Edukacji i Nauki prof. 
Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski Lech 
Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego Jaro-
sław Stawiarski oraz Starosta Lubelski Zdzisław Antoń. 

Patronami medialnymi dwudniowej konferencji 
byli: TVP3Lublin, Polskie Radio Lublin oraz Kurier Lu-
belski. Spośród licznie zaproszonych gości, uroczystość 
zaszczycili swoją obecnością: w imieniu Marszałka Wo-
jewództwa Lubelskiego zastępca dyrektora Departa-
mentu Infrastruktury i Majątku Województwa Ewa 
Płocica-Poślednik, Starosta Lubelski Zdzisław Antoń, 
generał brygady, pilot Ryszard Hać, płk Andrzej Marci-
niuk, mjr Sławomir Wiśniewski, regionaliści z wojewódz-
twa lubelskiego, Radni Rady Gminy w Niedrzwicy Dużej 
z Przewodniczącym Rafałem Dziekanowskim, dyrekto-
rzy jednostek organizacyjnych Gminy Niedrzwica Duża, 
Zastępca Wójta Gminy Niedrzwica Duża Łukasz Czar-
nomski, Sekretarz Gminy Renata Leszcz, a także pra-
cownicy Urzędu Gminy Niedrzwica Duża i  GOKSiR. Po 
uroczystym rozpoczęciu konferencji przez prof. Mariana 
Surdackiego przewodniczącego WRTR w Lublinie oraz 
panią Ewelinę Barwińską – Mazur z WOK w Lublinie, 
głos zabrał gospodarz – Wójt Gminy Niedrzwica Duża 

Ryszard Golec, następnie goście honorowi: w imieniu 
Marszałka Województwa Lubelskiego zastępca dyrek-
tora Departamentu Infrastruktury i Majątku Wojewódz-
twa Ewa Płocica-Poślednik oraz Starosta Lubelski 
Zdzisław Antoń. Część powitalną zakończyła Prezes To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej Magdalena 
Kosidło. Po oficjalnych przemówieniach rozpoczęła się 
część wykładowa, podczas której wystąpili: dr hab. 
Marek Konstankiewicz z Wydziału Historii i Archeologii 
UMCS w Lublinie z referatem „Historia Kolei na Lubelsz-
czyźnie”, następnie dr Dawid Keller z Muzeum Hut-
nictwa w Chorzowie – „Zasłużony szacunek i/lub 
skuteczna promocja, odbudowa i funkcjonowanie pol-
skich kolei w okresie międzywojennym”. 

Po przerwie obiadowej w przedostatnim panelu 
Prezes Towarzystwa Ziemi Niedrzwickiej Magdalena Ko-
sidło zaprezentowała referat pt. „Korzystne współistnie-
nie, czyli wpływ kolei na rozwój Niedrzwicy Dużej na 
przestrzeni minionego wieku”. Część wykładową zakoń-
czył Kamil Domański z Nadwiślańskiej Kolei Wąskoto-
rowej tematem „Historia Nadwiślańskiej Kolej 
Wąskotorowej. Stan obecny i perspektywy rozwoju”. 

Po bogatym programie merytorycznym prof. 
Marian Surdacki uhonorował dyplomami uznania do-
tychczasowych prezesów TPZN: dr Krzysztofa Gęburę, 
Elżbietę Karczyńską-Mierzyńską, Celinę Małek, Magda-
lenę Kosidło oraz Wójta Gminy Ryszarda Golca. Na-
stępnie goście zostali zaproszeni na spacer do byłego 
dworca kolejowego oraz oficjalne otwarcie wystawy Nie-
drzwickiej Izby Regionalnej. Wieczorem odbyła się uro-
czysta kolacja, na której wystąpił Zespół i Kapela 
Swojacy. 

Drugi dzień konferencji rozpoczął się uroczystą 
mszą św. w intencji regionalistów w Kościele p.w. Świę-
tego Bartłomieja w Niedrzwicy Kościelnej. Później regio-
naliści udali się do budynku dworca w Niedrzwicy, gdzie 
odbyła się prezentacja towarzystw regionalnych działa-
jących na terenie gminy– Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Niedrzwickiej, Towarzystwa Przyjaciół Niedrzwicy Ko-
ścielnej oraz Stowarzyszenia Społecznego CIS z Kręż-
nicy Jarej. Była to doskonała okazja do wspomnień, 
refleksji i podsumowania dotychczasowej pracy stowa-
rzyszeń. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Niedrzwica 
Duża, który scharakteryzował współczesny rozwój 
gminy oraz podziękował wszystkim uczestnikom konfe-
rencji za przybycie. Na zakończenie konferencji goście 
autokarem zwiedzili najistotniejsze zabytki ziemi nie-
drzwickiej: Mogiłę z I Wojny Światowej i Dzienny Dom 
Pomocy „Zielona Weranda” w Niedrzwicy Kościelnej, 
Dwór Dłuskich w Niedrzwicy Dużej oraz  kościół para-
fialny i Izbę regionalną w Krężnicy Jarej. Po obiedzie 
dwudniowa konferencja została zakończona. 

Biorącym udział w przygotowaniach do kon-
ferencji oraz w dwudniowym wydarzeniu Wójt 
Gminy Niedrzwica Duża Ryszard Golec składa ser-
deczne podziękowania. 
 

Konferencja „Transport kolejowy jako element rozwoju  
regionu na przykładzie Gminy Niedrzwica Duża”
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Publikacja pod redakcją pani Magdaleny Ko-
sidło dokumentuje 30 lat funkcjonowania samorządu te-
rytorialnego w Gminie Niedrzwica Duża, stanowiąc 
kompendium wiedzy jakie zaszły w minionym trzydzies-
toleciu w przestrzeni lokalnej. Ideą przewodnią pracy 
było podziękowanie mieszkańcom i władzom za wysiłek 
włożony w budowę samorządu w jubileuszu 30-lecia ist-
nienia obchodzonego w maju 2020 roku (wybuch pan-
demii COVID - 19 przyczynił się do przesunięcia 
wydania pracy).  

Książka dotyczy różnych aspektów działalności 
samorządu, uwzględniając dziedziny życia społecznego, 
gospodarczego i kulturalnego oraz osób, które go two-
rzyły, a także wydarzeń oraz efektów pracy w postaci 
zrealizowanych inwestycji.  

O skład i opracowanie graficzne zadbał Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej.   
Wkrótce publikacja  ukaże się w bibliotekach szkolnych 
i gminnych oraz będzie udostępniana w celach promo-
cyjnych gminy. 

Publikacja „Gmina Niedrzwica Duża  
w latach 1990 - 2020”
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Składam serdeczne podziękowania za okazaną 
pomoc i wysiłek włożony w organizację Konferencji Re-
gionalnej w Niedrzwicy Dużej: 
- Wojewódzkiej Radzie Towarzystw Regionalnych 
w Lublinie na czele z prezesem prof. dr. hab. Marianem 
Surdackim, 
- Centrum Spotkania  Kultur w Lublinie  z dr. Arturem Sę-
pochem i Eweliną Barwińską-Mazur,  
- Samorządowi Gminy Niedrzwica Duża - Wójtowi Ry-
szardowi Golcowi, Radzie Gminy Niedrzwica Duża 
z przewodniczącym Rafałem Dziekanowskim,  Zastępcy 
Wójta Łukaszowi Czarnomskiemu, Sekretarz Gminy Re-
nacie Leszcz oraz pracownikom UG - Justynie Sołtys, 
Mariuszowi Jaworskiemu, 
- Staroście Powiatu Lubelskiego Zdzisławowi Antoniowi, 
- Dyrektor GOKSiR w Niedrzwicy Dużej Izabeli Mazurek 
oraz pracownikom: Renacie Gawryluk-Juszce, Wero-
nice Pylak, Bartłomiejowi Bednarzowi, Maciejowi Piet-
rasiowi, Wiolecie Mazur, Dominice Lipowskiej, 
- Dyrekcji  Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej An-
drzejowi Pastuszakowi  i Renacie Szymańskiej,  
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Niedrzwicy 
Dużej Cecylii Słotwińskiej, 
- ks. kan. Edwardowi Kusiowi - proboszczowi parafii p.w. 
Św. Bartłomieja w Niedrzwicy Kościelnej 
- ks. dr. hab. Jarosławowi Woźniakowi – proboszczowi 
parafii p.w. Św. Floriana w Krężnicy Jarej  
- prelegentom konferencji: dr. hab. Markowi Konstankie-
wiczowi, dr. Dawidowi Kellerowi oraz Kamilowi Domań-
skiemu, 
- członkom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej: 
Elżbiecie Karczyńskiej-Mierzyńskiej, Pawłowi Nalepie, 
Krzysztofowi Gęburze, Edycie Teter, Dorocie i Walde-
marowi Wapińskim, Marzenie i Stanisławowi Dudom, 
Krystynie Grudzie, Stanisławowi Juszce, Annie Paluch, 

Janowi Flisowi, Łukaszowi Samolejowi, Markowi  Kra-
kowskiemu,  
- Prezesowi Spółki Komunalnej „Nałęcz”  Mariuszowi 
Zgórce, 
- Prezesowi Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 
Piotrowi Glądale, 
- Andrzejowi Tomczykowi - kolejarzowi i kolekcjonerowi 
modeli kolejowych z PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. 
Zakład Linii kolejowych Lublinie, 
- Honoracie Świderskiej - artyście plastyk, 
- Marcie Pietrzak - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nie-
drzwicy Kościelnej, 
- Krystynie Roman – Prezes Stowarzyszenia Społecz-
nego CIS  z  Krężnicy Jarej, 
- Anecie Kowalczyk – kierownik Archiwum Państwowego 
w Lublinie Oddział w Kraśniku, 
- Sylwestrowi Bochyńskiemu, archeologowi, pracowni-
kowi Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, 
- Mirosławowi Szadurze- Naczelnikowi Sekcji Eksploa-
tacji  PKP Polskie Linie Kolejowe w Lublinie  
- Tadeuszowi Augustowskiemu- emerytowanemu dyrek-
torowi PKP Polskie Linie Kolejowe w Lublinie, 
- mieszkańcom gminy Niedrzwica Duża za udostępnie-
nie pamiątek kolejarskich: Janinie Siedlik, Alicji Teter, Ja-
ninie Peciak, Barbarze Peciak, Izabeli Klimkowicz oraz 
Dorocie i Waldemarowi Wapińskim,   
- Zbigniewowi Putowskiemu z OSP Krężnica Jara, 
- Zespołowi i Kapeli „Swojacy”, 
- członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich „Niedrzwi-
czanki” z Niedrzwicy Dużej oraz obsłudze szkoły pod-
stawowej w Niedrzwicy Dużej: Magdalenie Konecznej, 
Marcie Wiertel, Janinie Stępień, Jadwidze Wójtowicz 
i Edycie Kowalczyk. 

Magdalena Kosidło  
prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi  Niedrzwickiej

Podziękowania

Ochotnicza Straż Pożarna w Krężnicy Jarej zos-
tała wyposażona w nowy samochód specjalistyczny. 
24 sierpnia strażacy odebrali pojazd pożarniczy marki 
Ford Transit. 

Jest to samochód pomocniczy, który zwiększy 
zakres możliwości pracy strażaków; przeznaczony bę-
dzie m.in. do przewozu ratowników, zabezpieczania dłu-
gotrwałych działań ratowniczych oraz do ćwiczeń. 

Koszt inwestycji to 239 700 zł, w tym 125 000 zł ze środ-
ków gminy. Zarząd OSP w Krężnicy Jarej, druhowie 
strażacy oraz społeczność składa podziękowania wła-
dzom gminy – wójtowi Ryszardowi Golcowi oraz radzie 
gminy z przewodniczącym Rafałem Dziekanowskim. 
Poświęcenie pojazdu miało miejsce 28 sierpnia podczas 
dożynek parafialnych w Krężnicy Jarej. 

Nowy samochód bojowy dla OSP Krężnica Jara

 Pokłosiem konferencji regionalnej w Niedrzwicy 
Dużej jest stała wystawa historyczna udostępniona 
w sali konferencyjno-regionalnej byłego dworca kolejo-
wego, przygotowana przez  Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Niedrzwickiej. Dzieje Niedrzwicy wzbogacają 
liczne zabytki historyczne i pamiątki rodzinne umiesz-
czone w nowoczesnych gablotach muzealnych. Zwie-
dzanie wystawy możliwe jest w godzinach zajęć 
prowadzonych przez pracowników GOKSiR oraz po 
uprzednim zgloszeniu telefonicznym(tel. 783-825-340).

Zwiedzanie wystawy historycznej
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DYŻURY PSYCHOLOGA 
Porady udzielane będą przez: 
- p. Annę Chmielewską,  telefonicznie w każdy wtorek 
w godz. od 9.00 do 12.00 pod numerem telefonu: 
608 311 995 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w godz. 8.00-13.00 w dniach 1 i 15 października, 5 i 19 
listopada, 3 i 17 grudnia po rezerwacji terminu wizyty; 
- p. Ewę Sieńko, telefonicznie w każdy poniedziałek 
w godz. od 17.00 do 20.00 pod numerem telefonu: 
666 043 665 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w godz. 8.00-13.00 lub 14.00-19.00 w dniach 22 i 29 
października, 19 i 26 listopada, 3 i 17 grudnia po rezer-
wacji terminu wizyty. 
Prosimy o bezpośredni kontakt ze specjalistami pod 
wskazanymi numerami telefonów w godzinach pełnio-
nego dyżuru. 

DYŻURY TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ 
1. PUNKT KONSULTACYJNY W NIEDRZWICY 
KOŚCIELNEJ - ul. Kwiatowa  dyżur w punkcie w dniu: 
12 października, 9 listopada, 14 grudnia w godz. 15:00 
– 18:00. 
2. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W NIEDRZWICY DUŻEJ - ul. Kraśnicka 51 dyżur w pun-
kcie w dniu: 19 października, 16 listopada, 21 grudnia 
w godz. 15:30 –18:30. 
Informacje dotyczące konsultacji można również uzys-
kać telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej pod 
numerem 81 5175069.  
Zmiany 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 w miesiącach październik - grudzień 2022r.

Czesław Rak – według Lubelskiego Związku 
Piłki Nożnej – jest najstarszym czynnym piłkarzem Lu-
belszczyzny. Sport zawsze był i nadal pozostaje dla 
niego jedną z najważniejszych pasji. Poza grą w piłkę 
nożną pan Czesław biega, jeździ na rolkach, wrotkach 
i na rowerze. Często bierze udział w różnego rodzaju 
zawodach i turniejach. W czerwcu tego roku jako jedyny 
przedstawiciel powiatu lubelskiego wystartował w Ulicz-
nych Mistrzostwach Polski we Wrotkarstwie (w kategorii 
60+), które odbyły się w Tomaszowie Lubelskim. We 
wrześniu br. pan Czesław pojawił się na Mistrzostwach 
Powiatu Lubelskiego w Getbolu., gdzie zdobył II miejsce 
w kategorii 
60+. Warto 
dodać, że get-
bol to jedna z 
najmłodszych 
dyscyplin na 

świecie; to bezkontaktowa gra jeden na jednego, roz-
grywana na małym boisku na minibramki. 

Pan Rak nie tylko uczestniczy w zawodach, ale 
również sam je organizuje. Jest pomysłodawcą i głów-
nym organizatorem Papieskiego Turnieju w Piłkę Nożną, 
rozgrywanego na boiskach w gminie Niedrzwica Duża 
(pierwszy turniej w Niedrzwicy Kościelnej i dwie kolejne 
edycje w Niedrzwicy Dużej). Najstarszy czynny piłkarz 
Lubelszczyzny jest także współzałożycielem niedrzwic-
kiej drużyny piłkarskiej 60+, jedynej takiej na wschodzie 
Polski. 

Sukcesy niedrzwickiego sportowca

Niedrzwicka malarka Honorata Świderska zilu-
strowała bajkę dla dzieci napisaną przez znaną pisarkę 
Małgorzatę Nawrocką. Premiera książki odbyła się 
1 października na Katolickich Targach Książki w War-
szawie. 

Książka ta przeniesie czytelników w świat dzie-
ciństwa nie tylko poprzez tekst, ale także przez ilustra-
cje, które są jak kolorowe dzieła sztuki. Dzięki nim wszak 
rozwija się dziecięcą wyobraźnię, kreatywność i myśle-
nie abstrakcyjne. Pani Honorata postanowiła poprzez tą 
książkę zadowolić najmłodszego, ale jednocześnie wy-

magającego czytel-
nika. Zachęcamy do 
sięgnięcia po tę nie-
zwykle barwną 
książkę pod tytułem 
„O Piotrusiu, który 
szukał drogi do 
nieba”.

Kolorowy świat bajek
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W panteonie Wielkich Nieobecnych Zasłużo-
nych dla Strzeszkowic, na przekór zachłanności czasu 
i   pogubionej ludzkiej pamięci, szczególne miejsce zaj-
muje Jan ”Jach” Bednarczyk – legenda strzeszkowickiej  
staży. 

Miał dwadzieścia lat, gdy w grudniu 1932 roku 
wspólnie ze Stanisławem Dzięglewskim (l.32) i Józefem 
Hetmanem (l.29) założyli jednostkę OSP. 

Jan -szalony 
pasjonat straży 
został adiutantem i 
sekretarzem Za-
rządu OSP. Był 
pierwszym kronika-
rzem jednostki. 
Pisał pięknie, lo-
gicznie i bezbłęd-
nie. 

Druh Jan za-
uroczył mnie nie-
p r z e c i ę t n y m 
talentem i inteligen-
cją, strażacką 
pasją, odwagą i 
energią, radością 
życia. Był życio-
dajną solą dla 
Strzeszkowic! Po-
siadał dar łączenia 
ludzi i pomocy lu-
dziom. Jak magnes 

przyciągał kolegów do straży. Miał mir w swoim środo-
wisku. Niezwykły chłopak - zdolny, bystry i aktywny. 

Urodził się 30 maja 1912 roku w rodzinie wło-
ściańskiej w Strzeszkowicach Małych (obecnie posesja 
pana Romana Palucha). Jego rodzicami byli: Agnieszka 
z domu Szporonowicz (z Konopnicy) i Ludwik Bednar-
czykowie. Miał trzy siostry: Stanisławę, Mariannę i Mał-
gorzatę. Dzieciństwo małego Jasia upływało nad rzeką 
Krężniczanką. Przez rodzinną wieś od 1914 roku prze-
taczały się działania wojenne. Z trudami wojny i ogólną 
biedą wdarła się epidemia tyfusu, na który zmarł ojciec 
Ludwik Bednarczyk (pochowany w Bełżycach). Osiero-

cony syn miał zaledwie pięć lat, gdy został podporą 
matki w prowadzeniu gospodarstwa... 

W 1919 roku utworzono w Strzeszkowicach 
dwie oddzielne czterooddziałowe szkoły powszechne. 

Jaś został uczniem szkoły w Strzeszkowicach 
Małych. Szkoła mieściła się w domu Jana Sieńki, a nau-
czycielką była Leokadia Kuklińska. Od najmłodszych lat 
Jan wyróżniał się nieprzeciętną inteligencją, wszech-
stronnymi zdolnościami, fenomenalną pamięcią i cieka-
wością świata. Miał wyjątkowo podzielną uwagę, która 
w jego życiu nie jeden raz odegrała podwójną rolę. Prze-
jawiał zainteresowania medyczne, wojskowe, literackie 
i artystyczne. Był wyjątkowo oczytany. Z pasją rozwijał 
czytelnictwo w swoim środowisku, gdzie likwidował an-
alfabetyzm. Był pierwszym strzeszkowickim biblioteka-
rzem. W swoim domu zorganizował Bibliotekę Świętej 
Teresy, którą po powrocie z wojska w 1935 roku prze-
niósł do świetlicy, przy drewnianej remizie, wybudowanej 
w 1934 roku (obecnie parking przy kościele). 

Organizował wieczorki czytelnicze. Księgozbiór, 
głównie literatura polska, pochodził ze zbiórek społecz-
nych oraz darów dworu ziemiańskiego Brzezińskich. Sy-
nowa Stanisława - Janina Tadeuszowa Brzezińska 
mocno wspierała Jana, jako Przewodnicząca Dozoru 
Szkolnego w gminie (do 1936 r.). 

Pojedyncze, bezcenne dziś, egzemplarze tam-
tych książek zachowały się u prywatnych właścicieli. 
Książki otwierały przed Janem świat, o poznaniu którego 
mógł marzyć. 

Kryzysowe lata międzywojenne, szczególnie 
1933 w Polsce (i na Ukrainie), warunki materialne na 
polskiej wsi, drogie szkolnictwo i przedwczesna śmierć 
ojca sprawiły, że Jan nie miał szans na realizację ma-
rzeń. 

Jan Bednarczyk zdecydowanie wyróżniał się 
wśród męskiej młodzieży. Wysoki, postawny, dobrze 
zbudowany, silny i wysportowany, szatyn o dużych zie-
lonych, mądrych i przyjaznych oczach budził zaufanie. 
Był powszechnie lubiany, sympatyczny z poczuciem hu-
moru. Nazywali go ciepło ”Jach” i takie „imię” używane 
jest we wspomnieniach. Atrakcyjny wygląd i charyzma 
ułatwiły Janowi kierowanie zespołami ludzi.

Jan ”Jach” Bednarczyk 
- Pomnikowa Postać - 

Bohaterski Żołnierz Września, 
Wielki Strażaki i Duma Strzeszkowic  

(EB) 
 
 

Pamięci Wielkiego Nieobecnego w Strzeszkowicach 
Plut. Jana ”Jacha” Bednarczyka, 
współzałożyciela jednostki OSP, 

charyzmatycznego Strażaka, animatora kultury i oświaty, 
Bohatera II Bitwy Tomaszowskiej 

(30 maja 1912r. - 24 września 1939r.) 
Wspomnienie
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W Strzeszkowicach założył Stowarzyszenie 
Młodzieży Polskiej (obecnie Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży). Już jako osiemnastolatek 1 czerwca 1930 
roku w dziesięciolecie Lubelskiego Związku SMP - Rada 
Związkowa uhonorowała go dyplomem o następującej 
treści: „Druhowi Janowi Bednarczykowi za zasługi poło-
żone na niwie pracy społeczno-oświatowej w Stowarzy-
szeniach Młodzieży Polskiej”. Dyplom podpisał 
„Sekretarz Jeneralny Związku SMP ks. J.Czeskiewicz.” 

Uzdolnienia aktorskie i literackie Jana Bednar-
czyka sprawiły, że był pierwszym animatorem kultury 
i oświaty na wsi. Autor, scenarzysta, reżyser i aktor wielu 
sztuk teatralnych, jasełek, przedstawień, organizator 
zabaw tanecznych i pierwszy tancerz, organizator loterii 
fantowych i kwest, a nade wszystko wyjątkowy strażak. 
Takim został zapamiętany. Straż była jego największą 
pasją i dumą. Zbiórki, ćwiczenia, szkolenia druhów, po-
żary, powodzie, manewry, parady, akcje ratunkowe, 
kursy sanitarne I i II stopnia, wykonywanie zastrzyków, 
pierwsza pomoc, współpraca ze szkołą i parafią - oto 
czym żył nasz charyzmatyczny strażak. W pisanej przez 
niego, a później przez Józefa Hetmana kronice odnoto-
wane są powyższe treści. Dużo miejsca w kronice zaj-
mują opisy wyjazdów strażaków do akcji ratunkowo - 
gaśniczych i służba koni w straży. Jan od dzieciństwa 
przyjaźnił się z Jasiem Ardasińskim, sąsiadem i później 
strażakiem, synem Stanisława. Ojciec Jasia po ojcow-
sku wspierał straż od chwili powstania. Piękne, mądre i 
silne konie Stanisławowe dzielnie służyły druhom przez 
kilka lat. 

Szóstego czerwca 1933 roku 21-letni Jan Bed-
narczyk zawarł w kościele związek małżeński z 16-letnią 
Feliksą Mazur, córką Agnieszki. Podczas wesela doszło 
do wielkiej tragedii. Jan Ardasiński (l.21) został pobity 
przez “kolegów”  sztachetą z gwoździami. Lekarzom 
w szpitalu w Bełżycach nie udało się uratować  jego 
życia! Ta bezmyślna śmierć syna - strażaka okryła na 
zawsze ciężką żałobą rodziców. Jednak ojciec Stanisław 
nadal dawał strażakom swoje konie do służby, zapew-
niając druhów, że „żaden z was nie jest winien śmierci 
naszego syna, a konie są wam bardzo potrzebne...” 

Jan Bednarczyk prowadził gospodarstwo rolne 
z żoną i teściową. Małżeństwo nie doczekało się potom-
stwa. 

Od 15 kwietnia 1934 roku do 1 października 
1935 roku Jan Bednarczyk odbywał zasadniczą służbę 
wojskową. Po 18-stu miesiącach służby wrócił do domu 
i nadal prowadził gospodarstwo. Nie rozstawał się z ak-
tywną działalnością w straży. Posiadał uprawnienia sa-
nitariusza. 

23 sierpnia 1939 roku w Moskwie został podpi-
sany Pakt Ribbentrop-Mołotow. Społeczeństwo polskie 
przeczuwało zbliżającą się wojnę z Niemcami. 24 sierp-
nia dowództwo Wojska Polskiego  przeprowadziło tzw. 
cichą mobilizację. Narastała pewność , że wojna wkrótce 
wybuchnie. Minister Spraw Wojskowych  podjął decyzję 
o ogłoszeniu kolejnej, już jawnej mobilizacji na dzień 
1 września. 

Dla Jana Bednarczyka i Władysława Dekon-
dego, rezerwistów ze Strzeszkowic, wyznaczono dzień 
powołania do wojska na niedzielę trzeciego września 
1939 r. Na dworzec kolejowy w Niedrzwicy Dużej pod-
stawiono wojskowy pociąg, który omijając Lublin I, skie-
rował się na północ i w Dęblinie przejechał na zachodnią 
stronę Wisły. Nasi rezerwiści zostali wraz z pułkiem włą-
czeni do 3 Dywizji Piechoty Legionów, która na czas 
wojny pozostawała w składzie Armii Odwodowej „Prusy”. 
Najcięższe walki, w których Jan i Władysław brali udział 
toczyły się pod Iłżą. Poległo w nich 33 naszych żołnierzy, 
a ciężko ranny dowódca płk Marian Turkawski przekazał 
dowództwo nad wojskiem ppłk. Stanisławowi Tatarowi. 
Nowy dowódca zmienił plany walki na Kielecczyźnie 
i poszedł z pozostałymi żołnierzami na Lubelszczyznę, 
gdzie rozpoczął reorganizację rozproszonych jednostek. 
Jednak 3DP Legionów nie została odtworzona i prze-
stała istnieć, jako całość. 11 września ppłk. S. Tatar 
utworzył 3 Brygadę Piechoty. Do bitew z Niemcami sto-
czonych przez 3B Piechoty doszło pod Tarnawatką 
22 i 23 września oraz 24 września pod Krasnobrodem. 
Obie bitwy określane są przez historyków, jako druga 
bitwa pod Tomaszowem Lubelskim. Podczas jednej 
z potyczek w lesie krasnobrodzkim „Jach” Bednarczyk 
usiłował ratować ciężko rannego żołnierza. Podczas 
próby przejścia pod ogniem  niemieckim, biegł z no-
szami i został trafiony pociskiem. Zginął  na miejscu. 
Miał 27 lat. 

Chaos panujący po bitwie i kolejnych potycz-
kach spowodował, że nie ustalono, dokąd zabrane zos-
tało ciało poległego sanitariusza Jana Bednarczyka. 
Polskie dowództwo nie było w stanie porządkować in-
formacji o poległych i rannych ani tych informacji groma-
dzić, więc niczego nie udowodniono. Próby stawiania 
oporu straciły sens ze względu na zamknięcie pierście-
nia wokół wojsk polskich i 25 września doszło do podpi-
sania kapitulacji w miejscowości Szopawe. Złożenie 
broni odbyło się w Tereszpolu 27 września 1939 roku. 
Władysław Dekondy po rozbrojeniu przez Niemców wró-
cił 30 września do domu i przeżył jeszcze 51 lat, ucząc 
wnuków patriotyzmu, szacunku do historii i pokory 
wobec losu. 

Śp. Jan ”Jach” Bednarczyk, nasz wielki Strażak 
i Bohaterski Żołnierz, od 83 lat milczy w bezimiennej mo-
gile gdzieś w krasnobrodzkim lesie, a nasza strażacka 
pamięć o Nim jest wciąż żywa. 
 

Z wdzięcznością i podziękowaniem  
za Jego strażacką służbę 

w naszej jednostce OSP i z żalem,  
że oddał tak młodo swoje życie, 

 które kochał bezgranicznie 
- Elżbieta Baran 

24 września 2022 roku
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Na stacji kolejowej Leśniczówka, w zaroślach, 
stoi stary wagon. Niestety jest już niemal zupełnie znisz-
czony. Lokalna społeczność jednak z rozrzewnieniem 
wspomina czasy, gdy prowadzona w nim była świetlica 
wiejska. 

Wagon do Leśniczówki został sprowadzony 
z Dęblina na początku lat sześćdziesiątych XX w. 

Pamiętam, jak otworzono w nim kiosk RUCH-u 
i świetlicę. Pierwszą osobą, która prowadziła tę świetlicę 
i sprzedawała w kiosku, była Regina Kowal – wspomina 
Jacek Dziewulski, mieszkaniec okolicznej wsi. Wówczas 
miejsce to miało styl kawiarniany, ponieważ można było 
tam usiąść przy kawie, przeczytać gazetę lub książkę, 
czy chociażby spotkać się ze znajomymi. Jedną z atrak-
cji była też możliwość oglądania telewizji. W tamtych 
czasach nieliczni posiadali telewizor, większość osób 
miała do niej dostęp właśnie w świetlicach. 

Na początku 
lat siedemdziesią-
tych przedsięwzię-
cie podupadło, 
jednak młodzież 
postanowiła wtedy 
wziąć sprawy w 
swoje ręce. Stwo-
rzono świetlicę, w 
której młodzi ludzie 
mogli przebywać. 
Nad obiektem czu-

wał zawiadowca stacji Leśniczówka. 
Mieszkańcy Leśniczówki doskonale pamiętają 

to miejsce. Na ścianach były porozwieszane plakaty ulu-
bionych zespołów. Spotykaliśmy się tam z grupą mło-

dzieży, aby spędzić wolny czas. Nie było wtedy kompu-
terów, a i telewizor był luksusem. Ci, którzy tam często 
przebywali, dbali o pomieszczenie – mówi Zofia Dzie-
wulska. 

W latach 1982-89 świetlica była również sie-
dzibą biblioteki, w której organizowano spotkania literac-
kie z lubelskimi pisarzami, na przykład z Henrykiem 
Pająkiem. Bibliotekę prowadził Jacek Dziewulski, 
a książki pochodziły z Centralnego Księgozbioru Rucho-
mego Kolei. Pan Dziewulski do dzisiaj uważa, że stwo-
rzenie świetlicy w Leśniczówce było świetnym 
pomysłem. Oczywiście były osoby, które krytykowały tę 
działalność, bo organizowaliśmy tam też imprezy. Jed-
nak młodzież nie plątała się po rowach, tylko miała 
swoją siedzibę. Kto wie, jak potoczyłyby się nasze losy, 
gdyby nie to, że mogliśmy się spotykać tam, a nie 
w lesie lub na torach? 

Mieszkańcy wspominają, że świetlica była 
miejscem spotkań i wydarzeń kulturalnych, ale organi-
zowano w niej też różnego rodzaju kursy, m.in. dla rol-
ników czy zebrania wiejskie. 

Za pomysł zainteresowania się tematem wa-
gonu w Leśniczówce dziękujemy panu Zygmuntowi 
Mendlowi. Ubolewa on nad tym, że ten wyjątkowy 
wagon niszczeje, jednak niestety jego świetności raczej 
nikt już nie przywróci. 

Dominika Lipowska 
 
Przypominamy, że na stronie internetowej GOKSiR prowa-
dzona jest zakładka „Lokalna historia”. Zachęcamy do dziele-
nia się wspomnieniami, zdjęciami czy pomysłami tematów. 
Wszelkie informacje prosimy zgłaszać na adres mailowy gok-
niedrzwica@gmail.com lub pod nr telefonu 81 517 51 59, 
kom. 660 410 578. 

Życie kulturalne w… wagonie

W tym roku 4 września w niedzielne popołudnie  
odbyła się już IV edycja przeglądu Pieśni Ludowych 
w Niedrzwicy Kościelnej, „Zaśpiewamy, zatańczymy na 
ludowo”. Przegląd to część przedsięwzięcia realizowa-
nego przez  Fundację Kapela i Zespół „Swojacy”, współ-
finansowanego przez Gminę Niedrzwica Duża. 
Przeprowadzone zostały warsztaty pieśni i tańca ludo-
wego, na których „Swojacy” poznali nowe pieśni oraz 
zdobyli nowe umiejętności taneczne. Na Przegląd za-
prosiliśmy wszystkie zespoły śpiewacze funkcjonujące 
w naszej gminie. Wystąpił zespół „ Małe Niedrzwiczaki 
(szczególnie miło przyjęty przez licznie zgromadzoną 
publiczność).  Zespoły„ Prosto z pola”, „ Alebabki” z Za-
łucza, zespół „Krajka”, zespół„ Biesiada”, ze Strzeszko-
wic, Kapela Konopnicka Wojciecha” oraz gospodarze 
wydarzenia - „Kapela i Zespół Swojacy”. Zaprosiliśmy 
również  mieszkańców Niedrzwicy Kościelnej, aby mogli 
ocenić jakie są efekty pracy warsztatowej. Jednym 
z celów Fundacji jest wspieranie działalności zespołu 
śpiewaczego ”Swojacy” oraz kapeli. Dzięki projektowi 
członkowie zespołu oraz osoby uczestniczące w warsz-
tatach nabyli nowe umiejętności, a także (mamy na-
dzieję) miło i aktywnie spędzili czas śpiewając i tańcząc. 
Duże wsparcie w naszych działaniach dała nam OSP 

w Niedrzwicy Kościelnej, Kółko Rolnicze z Niedrzwicy 
Kościelnej (udzielając sali na warsztaty), jak również  
pracownicy GOKSiR - w sprawach organizacyjnych do-
tyczących projektu, opracowaniu plakatów informacyj-
nych, zaproszeń. Grupa „Foto Niedrzwica” wykonała dla 
nas piękne fotografie. Dużym wsparciem dla nas była 
dotacja udzielona przez Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy 
Dużej, pomoc  ze strony GS w Niedrzwicy Dużej, a także 
od  Pani Stanisławy Żukiewicz. Wszystkim, którzy ak-
tywnie włączają się w przebieg  projektu „Zaśpiewamy, 
zatańczymy na ludowo”, serdecznie dziękujemy. 
 

Fundacja Kapela i zespół „Swojacy” 

 „Zaśpiewamy, zatańczymy na ludowo”
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Czas rozdzielony na kiedyś i teraz. Ludzie roz-
dzieleni przez konieczność ucieczki. Śmiech rozdzielony 
płaczem dziecka.. Wojna 1939 i 2022. Nasi przodkowie  
 my. Tak bardzo dawno i tak zupełnie teraz… 

Zapraszamy Państwa na niezwykłe widowisko 
multimedialne - Wieczornicę już 11 listopada 2022 o 
godz. 16:00. W świat historii i zupełnie współczesnych 

emocji przeniesie nas porywająca muzyka, urok słowa, 
magiczne światło, gra aktorów przywołująca duchy prze-
szłości czy wreszcie  unikatowe filmy. Opowieść 
o prawdziwych ludzkich dramatach - efekt pracy kilku-
dziesięciu osób - już wkrótce na deskach sceny 
GOKSiR! 

Zapraszamy na wieczornicę 

Nasza szkoła włączyła się w pierwszych dniach 
września w akcję Narodowego Czytania utworów A. Mic-
kiewicza.  Uczniowie klas ósmych: Julia Kowalska, Julia 
Porębska, Bartłomiej Grzywa, Michał Niezgoda i Maciej 
Plewik weszli w role bohaterów ballady pt. ,,Świtezianka” 
i  odczytali ją w sali gimnastycznej  w obecności pani dy-
rektor, nauczycieli oraz uczniów klas IV-VI. 
      Dzięki odpowiedniej retoryce i modulacji głosu  oddali 
oni klimat romantycznej tajemniczości, uczuciowości 
oraz głębokiej wiary prostych ludzi w potęgę przysięgi 
między kochankami, za złamanie której grozi kara 
śmierci. Dbałość o odpowiednie odczytanie archaizmów 
- starych słów z czasów romantyzmu sprawiła, 
iż mogliśmy lepiej wyobrazić sobie wydarzenia rozgry-
wające się nad jeziorem Świteź. 

Czytaniem ballady pt. ,,Świtezianka” uczciliśmy 
ustanowiony przez Sejm i Senat RP Rok Romantyzmu 
Polskiego. Dokładnie 200 lat temu zostały wydane 
w Wilnie ,,Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, co 
zapoczątkowało epokę romantyzmu w Polsce. 

Mam nadzieję, że młodsi uczniowie zapamiętają 
na długo historię o Strzelcu i Świteziance, i chętnie do 
niej wrócą w klasie siódmej, gdy będą omawiać ten 
utwór jako lekturę obowiązkową.                                                      

Marta Zięba 

XI edycja Narodowego czytania  
“Ballady i romanse” Adama Mickiewicza

W odpowiedzi na apel Pary Prezydenckiej, 
uczniowie klas VI-VIII pod opieką polonistki Agnieszki 
Latos zorganizowali w naszej szkole krótką inscenizację 
z okazji Narodowego Czytania. Przy pięknie zastawio-
nym stole, z prezentacjami w tle, mogliśmy wysłuchać 
uczniowskiego wykonania "Powrotu taty" oraz "Świte-
zianki". Następnie przedstawiono nam krótki trailer fil-
mowy nawiązujący do "Ballad i romansów" oraz 
wspomniany "Powrót taty" w adaptacji polskiej stulatki, 
pani Sabiny Ćwiklińskiej. Połączenie tak odległych od 
siebie latami pokoleń udowodniło, że polskość, miłość 
do literatury, nie ma wieku, ale potrafi stanowić wspólny 
mianownik wzajemnego dialogu i przekazu wartości. Na 
zakończenie, pozostając w sielskim klimacie, wszyscy 
uczestnicy zostali poczęstowani malinami. 

Warto przy tej okazji przytoczyć słowa naszego 
wieszcza, Adama Mickiewicza, które mogą stanowić 
drogowskaz dla naszych podopiecznych: 
 

Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu, 
Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce; 

Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu! 
Miej serce i patrzaj w serce! 

Narodowe Czytanie w Warszawiakach
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„Kraju przeszłe dni, bohaterów jego czcij 
Szanuj wielkość jego i pamiętaj łzy 
Swe zdolności mnóż, 
Wiarą, wiedzą Polsce służ 
Bo jej przyszłość budujesz i Ty.” 
 

Słowami hymnu szkoły klasa trzecia - w przygo-
towanej części artystycznej - pożegnała wakacje i przy-
witała nowy rok, a wraz z nim nowych uczniów naszej 
szkoły, ze szczególną serdecznością tych, którzy musieli 
opuścić swoją Ojczyznę z powodu wojny. Rocznica wy-
buchu II wojny światowej to pamięć o patronach szkoły, 
uczniowie złożyli hołd bohaterom, zapalając znicz pa-
mięci na mogiłach żołnierzy pobliskiego cmentarza.   

Tradycyjnie na początku września odbyła się 
w naszej szkole kolejna odsłona akcji Narodowe Czyta-
nie. W tym roku czytaną lekturą były "Ballady i ro-
manse" Adama Mickiewicza. Uczniowie mogli 
wysłuchać dwóch znanych ballad: "Świtezianki" i "Pani 
Twardowskiej".  
Spotkanie przygotowała p. Anna Nowakowska 
 

XVIII Lubelski Festiwal Nauki  
z naszym udziałem 

W drugim tygodniu września klasy od trzeciej do 
ósmej skorzystały z oferty Lubelskiego Festiwalu Nauki. 
Klasa 7 i 8 uczestniczyły w pokazach chemicznych – 

Świat kolorowych i ciekawych eksperymentów - za-
jęcia pobudziły ciekawość i pokazały uczestnikom,  że 
chemia to nie tylko trudne równania i zadania, ale też 
bardzo interesujące i często bardzo efektowne zjawiska. 
Zostały zaprezentowane różnego rodzaju doświadcze-
nia chemiczne z pogranicza chemii i fizyki, obrazujące 
w jaki sposób zachodzą przemiany fizyczne i chemiczne 
wokół nas. Uczniowie klasy 5 uczestniczyli w warszta-
tach Rośliny pod mikroskopem, na których poznali 
techniki mikroskopii, zapoznali się z obsługą mikroskopu 
i przygotowali samodzielnie  preparaty z tkanek roślin-
nych. Klasa 6 uczestniczyła w warsztatach programis-
tycznych – W świecie mikrosterowników na 
Politechnice Lubelskiej, klasa 4 - w warsztatach: Jak ro-
śliny bronią się przed swoimi wrogami?. Czwartokla-
siści poznali sposoby zabezpieczania się roślin przed 

szkodnikami, zostali zapoznani ze strukturami pełnią-
cymi funkcje obronne - kolce, ciernie oraz ze zmianami 
w wyglądzie i budowie rośliny utrudniającymi jej odna-
lezienie i zjedzenie przez zwierzęta.  

Klasa trzecia wzięła udział w zajęciach: Maka-
ron zakręcony kolorami. A tak opisała ten wyjazd wy-
chowawczyni klasy: 16 września 2022 roku uczniowie 
klasy III udali się do Instytutu Technologii Żywienia Uni-
wersytetu Przyrodniczego na warsztaty edukacyjne. 
Studenckie Koło Naukowe przygotowało niesamowicie 
fascynujące zajęcia, na których dzieci w praktyczny spo-
sób dowiedziały się, jak zrobić apetyczne i zdrowe klu-
seczki. Najpierw uczniowie umyli dokładnie ręce, po 
czym założyli fartuszki. Pokazano im prasę makaro-
nową, do której wsypano mąkę semolinę. Następnie do-
dano do niej trochę wody i naturalne barwniki pozyskane 
ze szpinaku, buraka i czarnej marchwi. W ten sposób 
powstało kilka kolorów masy makaronowej, z niej prasa 
wyciskała różne kształty kluseczek. W dalszej części 
uczniowie podzieleni na grupy, pod okiem towarzyszą-
cych studentów i pracowników,  samodzielnie przygoto-
wywali z ciasta makaron. Ten proces przyniósł ogromną 
frajdę, bo każdy brał tu aktywny udział według własnej 
inwencji twórczej. I tak powstały wielobarwne wstą-
żeczki, kokardki, muszelki, gniazdka, „kozia broda”, 
a także trudne do nazwania kształty. Dzieci były zachwy-
cone zajęciami, tym bardziej, że na zakończenie 
wszyscy zabrali do domu swoje wyroby oraz otrzymali 
gotowe paczki makaronu, ciasteczka i pamiątkowe 
ołówki. Teraz mamusie będą miały pomoc w kuchni pod-
czas przygotowywania makaronu, trzecioklasiści już to 
potrafią! Wychowawczyni: Małgorzata Lubisz. 

 

Wrzesień w Szkole Podstawowej  w Krężnicy Jarej
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Dnia 16 września 2022 
roku w Oddziale przed-
szkolnym dzieci młodszych 
w Krężnicy Jarej odbyło się 
Święto pieczonego ziem-
niaka. W godzinach 15.00- 
18.00 rodzice z dziećmi 
i nauczyciele doskonale 
bawili się przy ognisku na 
placu przedszkolnym. We-
sołe popołudnie rozpoczę-
liśmy robieniem obrazu  
kolorowymi pieczątkami 
z ziemniaków oraz zabawą 
pudełkiem sensorycznym 
pani Kasi. Odbyły się rów-
nież konkurencje: skoki 
w workach - kto szybciej, 

wyścigi z ziemniakami na talerzach, kręcenie hula - hop, 
rzut ziemniakiem do celu oraz szukanie ziemniaków 
ukrytych w trawie. Rodzice pilnowali bezpieczeństwa 
przy palącym się ognisku, piekli kiełbaski, chleb oraz 
ziemniaki w popiele. Pogoda tego dnia dopisała. Świe-
ciło piękne słońce i tylko przez chwilę pokropił nas mały 
deszczyk. 

Dziękujemy Rodzicom za pomoc i zaangażowa-
nie w organizację tego integracyjnego spotkania. Ten 
dzień zapamiętamy na długo. Wszystko uwieczniliśmy 
na zdjęciach. 

Do zobaczenia na następnym tak miłym spot-
kaniu! 

 
 Wychowawczyni Magdalena Berecka  

i Zofia Tymińska” 

Święto pieczonego ziemniaka  
u młodszych przedszkolaków w Krężnicy Jarej

Biblioteka szkolna zakupiła książki dla przed-
szkolaków ze środków pozyskanych z Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa. W oddziałach 
przedszkolnych założono tzw. „bajeczne półeczki” – 
półki z książkowymi nowościami. Dzieci mają już możli-
wość wypożyczania ich do domu. Zorganizowane zos-
tały spotkania czytelnicze dla przedszkolaków, podczas 
których wolontariuszki ze Szkolnego Koła Caritas czy-
tały dzieciom bajki. Opiekun: Ewa Borowiecka – 
Grzywna. 

Ostatni tydzień września to czas świętowania 
Dnia Chłopaka. Oprócz klasowych uroczystości, upo-
minków i życzeń odbyła się szkolna dyskoteka dla klas 
4 - 8. Był to czas wspólnych zabaw integracyjnych i ta-
necznych.  

Przy tej okazji bardzo dziękuję wszystkim 
Uczniom i Pracownikom szkoły za inicjatywę, ogromną 

pracę a Rodzicom naszych dzieci za pomoc w realizacji 
wszystkich działań wychowawczo-profilaktycznych 
w pierwszym miesiącu pracy. 

Grażyna Adamek 

Poranek czytelniczy i Dzień Chłopaka w Krężnicy Jarej

Tak oto wyjście streściła pani wychowawczyni 
Beata Tymczak: 
22 września br. uczniowie klasy IV wzięli udział w grze 
terenowej. Przemieszczając się po Krężnicy Jarej, od-
wiedzali różne miejsca, gdzie wykonywali zaplanowane 
zadania, np.  
• w kościele  - wysłuchali opowieści o życiu św. Stani-
sława Kostki i zanotowali najważniejsze informacje oraz 
poznali znaczenie łacińskiego napisu na fasadzie bu-
dowli; 
• w Izbie Regionalnej - sporządzili listę dawnych sprzę-
tów i narzędzi, określali przydatność tych rzeczy w daw-
nych gospodarstwach; 
• w pizzerii -  wykonali zadania matematyczne i posilili 
się smaczną pizzą; 

• przy pomniku rozstrzelanych w czasie II wojny świato-
wej mieszkańców powiatu parczewskiego -  zapalili 
symboliczny znicz; 
• na przystanku autobusowym -  odczytali informacje 
z rozkładu jazdy; 
• podczas postoju na łące - sprawdzali poziom wody 
w rzece, rozpoznawali gatunki drzew, pracowali z mapą, 
obserwowali odlatujące do ciepłych krajów klucze dzi-
kich ptaków. 

Dodatkową atrakcję dla czwartoklasistów sta-
nowiło rozszyfrowanie zakodowanych informacji oraz 
szukanie znaków i tropów wiodących do celu. Wszyscy 
zgodnie stwierdzili, że wycieczka była udana. 

 

Gra terenowa w klasie czwartej 
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Okres jesieni to nie tylko czas kiedy idziemy do 
szkoły. Jesień to także okres wędrówek ptaków. Z tej 
okazji uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Sobieszczanach w dniu 19 września br. udali się z wy-
cieczką, by odwiedzić obóz ornitologiczny prowadzony 
przez Fundację Ptasie Horyzonty w Kaliszanach nad 
Wisłą. Na miejscu prezes fundacji, pan Łukasz Bednarz 
wprowadził nas w tajniki pracy ornitologa: dowiedzie-
liśmy się w jakim celu obrączkuje się ptaki i w jaki spo-
sób fundacja pomaga chronić gatunki  mieszkające 
w rejonie Wisły. Mogliśmy na żywo zobaczyć w jaki spo-
sób łapie się ptaki, by je obrączkować, ważyć i mierzyć. 
Dzięki temu mieliśmy przyjemność zobaczyć z bliska, 
a nawet dotknąć takich gatunków ptaków jak piękny i ko-

lorowy zimorodek czy malutki rudzik. Byliśmy też świad-
kami pięknego wydarzenia: wypuszczenia do środo-
wiska naturalnego czajki, która dorosła w wolierze 
prowadzonej przez fundację. 

Wizyta w obozie była dla nas niezapomnianą 
i cudowną lekcją przyrody, ale nie tylko. Słuchając jak 
pan Łukasz opowiadał o ptakach, ich zwyczajach i życiu 
dowiedzieliśmy się również jak ważne jest, by w życiu 
mieć pasję, coś co nas interesuje, bo wtedy życie jest 
piękniejsze i możemy się tym podzielić z innymi. 

Z radością czekamy na jesień 2023 r. bo z pew-
nością będziemy chcieli się udać ponownie do obozu 
w Kaliszanach. 

Lekcja przyrody w Kaliszanach

„Każdy przedszkolak dobrze wie, 
że kiedy 20 września zbliża się, 
od najmłodszego, aż po starszaka, 
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka" 
 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka obchodzony 
jest 20 września. Święto to zostało ustanowione, aby 
podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edu-
kacji dzieci. 

Dzień ten ma także dostarczyć dzieciom  okazji 
do świętowania, wspaniałej zabawy oraz czerpania ra-
dości z bycia przedszkolakiem. 

W tym wyjątkowym dniu  na  dzieci z Przed-
szkola w Niedrzwicy Dużej czekało wiele atrakcji i nie-
spodzianek przygotowanych przez nauczycielki. 

Przedszkolaki ze wszystkich grup wybrały się na seans 
filmowy do GOKSiR w Niedrzwicy Dużej. Po pełnym 
wrażeń pobycie w kinie na dzieci czekał słodki poczęs-
tunek przygotowany przez rodziców oraz tańce, gry 
i zabawy w salach przedszkolnych. 

Wszystkim dzieciom i nauczycielkom ten dzień 
przyniósł wiele niezapomnianych wrażeń, a płynące ser-
deczne życzenia od dyrekcji, kadry pedagogicznej oraz 
pracowników przedszkola wywoływały uśmiechy na twa-
rzach dzieci. 

Składamy serdeczne podziękowania rodzicom 
oraz pracownikom  GOKSiR w Niedrzwicy Dużej za włą-
czenie się i pomoc w organizację tej wspaniałej uroczys-
tości. 

Anna Szczerbin, Justyna Stępień 

Święto Przedszkolaków - 20 września
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Ankier Niedrzwica to amatorska drużyna piłki 
nożnej 6-osobowej kierowana przez Adama Tuziem-
skiego, składająca się głównie z zawodników z naszej 
gminy. Ankier jest najbardziej utytułowanym lubelskim 
zespołem na arenie ogólnopolskiej posiadając tytuł Mist-
rza Polski 2019 (Extraliga.pl), 2. miejsce w Pucharze 
Polski 2021 (Superliga6) i Puchar Polski za rok 2022 
(Superliga6). 

Po świetnym turnieju, który odbył się 11 lipca  
w Warszawie, pokazując dojrzałą i świetnie taktycznie 
ułożoną grę sięgnęliśmy po PUCHAR POLSKI 2022 
- w nagrodę wystąpiliśmy w turnieju EMF Euro Cup na 
Węgrzech. Znaleźliśmy się w gronie dwudziestu ekip 
z Europy m.in. z takich krajów jak Czechy, Rumunia, 
Włochy czy Izrael.  

Sam turniej -w porównaniu do tego turnieju 
z włoskiego Missano, który rozgrywaliśmy w roku po-
przednim - stał na dużo wyższym poziomie sportowym 
czy organizacyjnym. 

Mecze rozgrywano równolegle na dwóch świet-
nie przygotowanych boiskach na których można było 
wyczuć ducha sportowej rywalizacji. Każda ekipa roz-
grywała dwa mecze jednego dnia. Jeden w sesji poran-
nej, a drugi w sesji wieczornej. My swoje boje w grupie 
zaczęliśmy meczem z bośniackim Virgin Pulse.  Wielkie 
chęci czy wiara we własne umiejętności nie zawsze po-
zwala na osiągnięcie korzystnego rezultatu, bo o wyniku 
czasami decyduje dyspozycja dnia, czy po prostu szczę-
ście. To właśnie szczęście było tego dnia po stronie 

ekipy z Bośni. Do tej pory kibice z Węgier zastanawiają 
się jak przegraliśmy to spotkanie w stosunku 1:5. Jedy-
nego gola dla naszego zespołu strzelił K.Żarnowski. 

Drugie spotkanie w sesji wieczornej graliśmy 
z AKMF Stupovi z Czarnogóry. Mecz, który  poprzedziła 
potworna ulewa nad Hajduszoboszlo nie należał  do naj-
łatwiejszych. Ambitnie grająca drużyna z Podgoricy nie 
dała nam szans i tym razem ponieśliśmy zasłużoną po-
rażkę 0:5. 

Następnego dnia czekał nas mecz z czeskim 
Royal Flush z Berna. Mecz, który był dla obu ekip me-
czem o wszystko. Mecz dawał przepustkę do fazy pu-
charowej. Zaczynamy dobrze, stwarzając sobie multum 
sytuacji ale znów brakuje finalizacji. Pod koniec pierw-
szej połowy tracimy gola, który komplikuje naszą sytua-
cje jeszcze bardziej. Na drugą połowę jednak 
wychodzimy z wiarą, że ten wynik można odwrócić i tak 
się stało. Prowadziliśmy w pewnym momencie 2:1 po 
bramkach Dawida Pioruna i Łukasza Mietlickiego, ale 
w końcówce daliśmy sobie to prowadzenie wyrwać 
i ostatecznie przegraliśmy to kluczowe spotkanie 2:3. 

Ostatni mecz w grupie graliśmy z rumuńskim 
Energy Friends Sighisoara. Drużyna ta w końcowym 
rozrachunku zajęła drugie miejsce w tym turnieju znów 
- jak koledzy z Czarnogóry - dała nam lekcje gry na 
mniejszym boisku i pokonała nas 4:0.  

Drużyna wystąpiła w składzie : Rafał Jaśkowiak 
- Paweł Bielak (c), Michał Bloch, Krzysztof Żarnowski, 
Kamil Szymuś, Krzysztof Wierzchowski, Łukasz Miet-

licki, Piotr Baran, Sebastian Paszkowski, 
Dawid Piorun oraz sztab ekipy 
w osobach: Adam Tuziemski - kierownik, 
Paweł Polaczek, Piotr Polaczek, Wojciech 
Krzymowski. 

Nie możemy również zapomnieć 
o osobach, które pomogły nam realizować 
naszą wspólną pasje. 

Wielkie podziękowania należą się dla: 
FH Ankier Piotr Polaczek, Gmina Niedrzwica 
Duża, Brukdom sp. z o. o. In Loft, Bank Spół-
dzielczy w Niedrzwicy Dużej.  Wielkie chapeau 
bas! Bez was nasz wyjazd nie doszedł by do 
skutku.  

Ankier 

Węgierska przygoda!  
Ankier na turnieju EMF Euro Cup w Hajduszoboszlo
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Wraz z końcem sierpnia zakończyły się roz-
grywki Niedrzwickiej Miniligi (piłka nożna 6-cio oso-
bowa), w których - przez okres wakacji, na miejscowym 
Orliku - mierzyły się drużyny amatorskie z terenu naszej 
gminy i okolic. Do tegorocznej edycji przystąpiło 7 ze-
społów w których łącznie wystąpiło 108 zawodników! Po 
7 kolejkach zmagań najlepszą drużyną z kompletem 
zwycięstw został Kapuśniak w Subwooferze, który obro-
nił tytuł sprzed roku. Na drugim stopniu podium znaleźli 
się Internaziomale, a na trzecim KS Niedrzwica. Poniżej 
tabela końcowa: 

Nie zabrakło też wyróżnień indywidual-
nych: 
• Król strzelców - Denis Garbaty (Inter-
naziomale) - 13 bramek; 
• Najlepszy Zawodnik -  Marcin Kowal 
(Kapuśniak); 
• Najlepszy Bramkarz -  Mateusz Tryn-
kiewicz (KS Niedrzwica). 

Drużyny oraz wyróżnieni za-
wodnicy otrzymali z rąk Prezesa KS 
Niedrzwica pamiątkowe puchary oraz 
drobne nagrody. 

W tym roku pogoda była dla 
nas szczególnie łaskawa, a rozgrywki 
cieszyły się zainteresowaniem kibiców. 
Wszystkim drużynom uczestniczącym 
w zawodach gratulujemy i dziękujemy 
za udział. 
Słowa podziękowania należą się każ-
demu z uczestników osobno oraz oso-
bom pomagającym w organizacji 
Miniligi, w szczególności Arturowi Do-
browolskiemu i Konradowi Bogucie. 
Szczegółowe wyniki i klasyfikacja 
strzelców na stronie: 
http://ksniedrzwica.pl/index.php/mini-
liga-2022/ 
Galeria dostępna na portalu Facebook 
→ KLUB SPORTOWY NIEDRZWICA 
 
* Wydarzenie współfinansowane ze 
środków Gminy Niedrzwica Duża w ra-
mach zadania: 
Piłka dla wszystkich – udział w roz-
grywkach, organizacja imprez spor-
towo-rekreacyjnych. 
 

OLDBOJE KS NIEDRZWICA grali we Frampolu 
 

Tuż po zakończeniu Niedrzwickiej Miniligi nasi 
Odlboje wzięli udział w Letnim Turniej Piłki Nożnej 
SPARTA CUP 2022 organizowanym przez RWKS 
Sparta Biłgoraj. 
W zmaganiach brali udział zawodnicy w wieku 35+ lat 
z drużyn: 
• OLDBOYS NISKO/RUDNIK 
• ONDULINE MIELEC 
• KS NIEDRZWICA 
• OLDBOYS DĄBROWICA 
• RWKS SPARTA 

Turniej wygrała drużyna z Mielca, a nasi repre-
zentanci zostali sklasyfikowani na 4 miejscu. Drużyny 
otrzymały pamiątkowe puchary, wybrano też najlep-
szych zawodników turnieju. 

Zakończenie Miniligi 2022
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„Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik 
I ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal 
Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek 
i skowronków 
Lecz jednego, jedynego jest mi żal 
Addio pomidory…”  
 

Któż nie zna tego utworu z Kabaretu Starszych 
Panów śpiewanego przez Wiesława Michnikowskiego? 
Właśnie wkraczamy w tę gorszą chyba dla większości 
z nas połowę roku. Na rozgrzewkę kilka gorących książ-
kowych nowości. 

SPORT.  Alex Ferguson - szkocki trener piłkar-
ski, były piłkarz, menedżer Manchester United - jest au-
torem książki Być liderem. Kupiliśmy także inne książki 
z tej tematyki: Jonathan Wilson - Aniołowie o brudnych 
twarzach. Piłkarska historia Argentyny, Edyta Kowal-
czyk, Jakub Radomski - Ludzie ze złota (rzecz o pol-
skich siatkarzach) oraz autobiograficzna książka 
dziennikarza sportowego: Szaranowicz. Życie z pasją. 

PORADNIKI. Katarzyna Miller i Andrzej Gry-
żewski w swojej książce Być parą i nie zwariować radzą 
w sprawach związków. Andrzej Gryżewski i Sylwia Sit-
kowska są autorami książki Niekochalni. Lęk przed bli-
skością - o tym jak pozbyć się lęku przed bliskością i być 
wreszcie szczęśliwym. Szczęśliwe związki. O miłości, 
wolności i szczęściu - Beata Pawlikowska ma receptę 
na wszystko, szczególnie po napisaniu ponad 180 ksią-
żek, w tym podróżniczych, kulinarnych, dotyczących 
nauki języków obcych, rozwoju osobistego, zdrowego 
odżywiania - kiedy ona to pisze? Szczególnie, biorąc 
pod uwagę jej częste podróże.  

HUMOR. Nową komedię kryminalną wydał Alek 
Rogoziński pt. Bardzo cichy rozwód. Olga Rudnicka na-
pisała kontynuację wydanej wiosną książki Zgiń, prze-
padnij, pt. Nieszczęście w szczęściu - obie dotyczą 
ciężkiego przypadku wrodzonego? wmówionego? 
pecha życiowego? głównej bohaterki o oryginalnym 
imieniu Tekla. Marta Kisiel, znana z książek Dożywocie, 
Dywan z wkładką, czy Małe licho, wydała książkę w kon-
wencji twórczości Joanny Chmielewskiej pt. Nagle trup. 
Nowa powieść autorki bestsellera Diabeł ubiera się 
u Prady, która wydała książkę w tej serii pt. Nie ma tego 
złego - świat supermodelek, senatorów, prawników 
i gwiazd Hollywood w pisarstwie Lauren Weisberger - 
amerykańskiej dziennikarki i pisarki.  Amy ma już dość 
amerykańskiej autorki Kelly Harms - dotyczy tytułowej 
Amy, przepracowanej bibliotekarki na zakręcie życio-
wym. Musiałam to kupić i z przyjemnością przeczytałam. 

KRYMINAŁY. Wojciech Chmielarz napisał 
świetną nową książkę o przygodach komisarza Mortki 
pt. Długa noc. Autor Nie mów nikomu - Harlan Coben 
wydał kontynuację zekranizowanego Chłopca z lasu pt. 
Brakujący element. Nie może zabraknąć wśród nowości 
Remigiusza Mroza - Echo z otchłani i Nie ufaj mu. Rów-
nież pochodzący z Lublina Max Czornyj wydał Czer-
wony terror, Marek Krajewski - Czas zdrajców, 
a Ryszard Ćwirlej - Śmierci ulotny woal. Topowe polskie 

autorki kryminałów nie pozostają w tyle: Katarzyna 
Bonda wydała powieść Zimna sprawa, Katarzyna Pu-
zyńska - Żadanica (to już 14. tom Lipowa). Mamy też 
dwie nowe książki Hanny Greń: Gasnące światło i Imię 
śmierci. 

POWIEŚCI OBYCZAJOWE. Niezniszczalna 
Nora Roberts, która ma w dorobku prawie 250. książek 
wydała tytuły: Przemiana, Robert oraz Trzy boginie. Lu-
biana przez naszych czytelników Jojo Moyes - We 
wspólnym rytmie, Aleksandra Tyl - Zgodne małżeństwo. 
Dorota Gąsiorowska napisała trzecią część cyklu Dni 
mocy pt. Zielone oczy driady (poprzednie tytuły to Pa-
miętnik szeptuchy i Dwór rusałek). Nasz księgozbiór 
wzbogacił się o trzy tytuły Joanny Jax: Saga wołyńska. 
Wojna, W pogoni za nazistą - cz. 1 i 2. Francuski pisarz 
Guillaume Musso firmuje swym nazwiskiem nową po-
wieść Nieznajoma z Sekwany.  

Mogłabym tak wymieniać bez końca, bo czegóż 
to nie ma w naszej bibliotece? Książki do płakania i do 
śmiechu, do nauki i do zadumy, dla dorosłych i dla 
dzieci. Zapraszamy nucąc sobie pod nosem piosenkę 
Czesława Niemena: mimozami jesień się zaczyna… 
Zapraszamy wszystkich czytających! 
 

Marzena Boryga  
Gminna Biblioteka Publiczna w Niedrzwicy Dużej 

 

Addio pomidory, czyli jesienne lektury w bibliotece
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Miesiąc wrzesień był pracowitym czasem dla 
członków zespołu “Prosto z pola”.  
4 września wystąpiliśmy w trzech miejscach. W południe 
zespół zatroszczył się o oprawę mszy św. podczas Do-
żynek Parafialnych w Strzeszkowicach, a następnie dał 
krótki koncert dla gości tejże uroczystości. Potem uda-
liśmy się do Strzyżewic, by wystąpić podczas tamtej-
szych Dożynek Gminnych. 

Dzień zakończyliśmy występem na zorganizo-
wanym przez Fundację i Kapelę Swojacy IV Przeglądzie 
Pieśni Ludowych w Niedrzwicy Kościelnej,  podczas któ-
rego wykonaliśmy utwory „Jedzie Jasio jedzie” i „Z tam-
tej strony młyna”. 

11 września zespół “Prosto z pola” brał udział w Dożyn-
kach Wojewódzkich. Wystąpiliśmy w relacji na żywo 
w TVP Lublin, a potem mieliśmy zaszczyt poprowadze-
nia korowodu wieńców dożynkowych. Oczywiście 
z pieśnią na ustach. Jedynym mankamentem okazała 
się pogoda, która była mało dożynkowa, bowiem padało, 
a nawet lało. Na szczęście podczas naszego występu 
na scenie dożynkowej już zaczęło się powoli przejaś-
niać. 

2 października wystąpiliśmy na Festiwalu „Za-
smakuj w tradycji” w Bychawie oraz podczas „Słodkiego 
Festynu – Święta Miodu i Buraka Cukrowego” w Rud-
niku. 

Wrzesień zespołu “Prosto z pola”

Jak spędzić wolne, jesienne popołudnie?  Może 
spacer? W dodatku połączony z przyjemną lekcją? 
A gdzie? Zapraszamy na ścieżki dydaktyczno – przyrod-
nicze przy Łowisku Gminnym „Nałęcz” w Niedrzwicy 
Dużej:  „Ptasia strefa” (ścieżka otwarta w 2021 roku) 
oraz nowo utworzona -  pod nazwą „Świat roślin”.  Znaj-
dują się tam tablice edukacyjne prezentujące   gatunki 
ptaków, budki lęgowe, warstwy lasu oraz – przy nowej 
ścieżce – gatunki drzew, rośliny  trujące  i lecznicze,   
fazy rozwoju lasu, ekosystem  łąki. Atrakcją są również 
dwie fotościanki:  z gatunkowymi zwierząt oraz  nowa – 
z kwiatami. Podobnie jak w zeszłym roku,  ścieżka 
„Świat roślin” utworzona została w ramach zadania  do-
finansowanego  ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.  
Zachęcamy do spacerów w „Ptasiej strefie” i „Świecie 
roślin”!  

"Świat roślin" - nowe tablice edukacyjne  
przy Łowisku Gminnym „Nałęcz” w Niedrzwicy Dużej
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Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Niedrzwicy Dużej organizuje konkurs fotograficzny 
„Kreatywnie", który w czterech odsłonach przypisanych 
do poszczególnych pór roku zachęca do nietuzinkowego 
spojrzenia na nasze lokalne otoczenie. Po edycji zimo-
wej i wiosennej, oceniono fotografie nadesłane do edycji 
„Kreatywnie LATO". 

Komisja w składzie: Martyna Jarosz - przewod-
nicząca, Honorata Świderska oraz Krzysztof “Bolec’” 
Karczmarczyk, spośród licznie nadesłanych prac, wyło-
niła zwycięskie. Zdjęcia oceniano na podstawie punkta-
cji nagradzając poziom kreatywności, walorów 
estetycznych i aspektów technicznych fotografii. 
 
 
I miejsce: Anna Rumińska „O wschodzie" 

II miejsce: Anna Rumińska „Poranek" 

III miejsce: Renata Pastuszak „Niedrzwicki ziomal"

Wyniki konkursu fotograficznego „Kreatywnie” edycja lato

Przyszła więc pora na ostatnią już odsłonę kon-
kursu: „Kreatywnie JESIEŃ". Gorąco zachęcamy 
wszystkich do spojrzenia przez obiektyw na tę porę 
roku, która w opinii wielu artystów jest najbardziej ma-
lownicza. Zwłaszcza w Polsce. 

Przed przystąpieniem do udziału w konkursie 
zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z Regu-
laminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej 
www.goksir.niedrzwicaduza.pl. Istnieją w nim zapisy, 
które pomagają prawidłowo wybrać odpowiednią foto-
grafię, jak np. taki, że powinna być ona wykonana w po-
ziomie oraz mieć dobrą rozdzielczość. Akcentujemy te 
wymagania celowo, ponieważ w poprzednich edycjach 
nadesłano interesujące prace, które komisja jury 

z żalem musiała dyskwalifikować - zdjęcia były pionowe 
lub niewielkich rozmiarów. Przypominamy, że zwycię-
skie prace z wszystkich edycji znajdą się w naszym ka-
lendarzu na 2023 rok. 

Kreatywność w indywidualnym odczuciu może 
przejawiać się na skrajnie różne sposoby. Należy więc 
dodać, że zaznajomienie się z przesłanymi dotychczas 
kadrami jest ciekawym doświadczeniem dla jurorów. 
Czekamy więc na Wasze zdjęcia w konkursie „Kreatyw-
nie JESIEŃ". Prace wraz z kartą zgłaszenia dostępną 
na stronie internetowej www.goksir.niedrzwicaduza.pl 
należy nadsyłać na adres gokniedrzwica@gmail.com do 
dnia 30 listopada 2022 r. 

“Kreatywnie JESIEŃ”
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Kolejny raz zapraszamy do udziału w Patrio-
tycznym Biegu Charytatywnym dla Kingi Bartoszcze 
i Weroniki Przybycień. 

Bieg odbędzie się 11 listopada 2022 r., start 
o godz. 14:00 spod starej plebanii przy ul. Kandydaty 
w Niedrzwicy Kościelnej.  

Pobiegniemy trasą o dystansie 3,9 km ulicami: 
Kandydaty i Lipową do wsi Sobieszczany.  
Meta biegu znajdować się będzie przy Szkole Podsta-
wowej w Sobieszczanach. 

Zapraszamy wszystkich chętnych bez względu 
na wiek. Trasę można przebiec, przemaszerować, prze-

jechać rowerem. Liczy się nie wynik, lecz udział i budo-
wanie wspólnoty społecznej.  Wpisowe w kwocie 20 zł., 
przyjmowane będzie od uczestników biegu przy starcie 
i zostanie przeznaczone na rehabilitację Kingi Bartosz-
cze i Weroniki Przybycień z Sobieszczan.  Możliwa jest 
również wpłata na rachunek bankowy Fundacji „Kawa-
łek nieba”. 
Bank BZ WBK 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374 
tytułem „649 pomoc dla Weroniki Przybycień”. 
Bank BZ WBK 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374 
tytułem „1260 pomoc dla Kingi Bartoszcze”. 
Zapraszamy! 

Biegnij dla Kingi i Weroniki!!!

Od wiosny 2021 roku w GOKSiR odbywają się 
zajęcia z makramy - sztuki wykonywania ze sznurka ory-
ginalnych i niepowtarzalnych dekoracji oraz przedmio-
tów codziennego użytku. Co można zrobić ze sznurka? 
Bardzo wiele: kwietnik, obraz, poduszkę, świecznik, 
pasek, biżuterię, torebkę, a nawet ozdoby choinkowe. 

Już wkrótce będzie można zobaczyć i dotknąć 
te makramowe dzieła. Zapraszamy na wernisaż wy-
stawy makramy w piątek 25 listopada 2022 r. o godz. 
18:00 w sali kolumnowej GOKSiR. 

Zajęcia z makramy mają miejsce w wybrane 
piątki w godz. 18:00 – 22:00. 
Instruktorka: Renata Gawryluk-Juszka. 

Wernisaż wystawy makramy

Jak co roku na dwa tygodnie przed Bożym Na-
rodzeniem odbędzie się kiermasz wraz z konkursem 
i pokazami naszych małych i dużych artystów. Towarzy-
szyć mu będzie (już po raz drugi) "Jarmark budkowy nie-
drzwickich rękodzielników". Twórcy będą wystawiali 
swoje prace w budkach na placu za GOKSiR już od 
5-go do 12-go grudnia. W tym okresie będzie można co-
dziennie zajrzeć i kupić prezenty dla swoich bliskich 

i dalekich krewnych. Każdy kto już był na naszym jar-
marku wie, że można tu spotkać wiele ciekawych i pięk-
nych rzeczy. Od lukrowanych pierniczków po 
wysmakowaną ceramikę. Kartki, ozdoby szydełkowe, 
stroiki oraz miód z domowej pasieki. Zachęcamy do za-
kupów zarówno na kiermaszu, jak i jarmarku. Wspie-
rajmy lokalnych artystów i rzemieślników! 

Kiermasz i Jarmark budkowy 
niedrzwickich rękodzielników

1. Powertex "Postać na desce"  - 14.10.22, godz.17.00-
22.00, koszt - 50 zł. 
2. Ramka żywiczna - 21.10.22, godz.17.00-22.00, koszt 
- 70 zł. 
3.Nowoczesna makatka mix-mediowa - 28.10.22, 
godz.17.00-22.00, koszt - 45 zł. 
4. Odnawianie mebli – 18.11.22, godz.17.00-22.00, 
koszt - bezpłatne. 
5. Słoiki decoupage – 25.11.22, godz.17.00-22.00, koszt 
- 10 zł. 
6. Domowe ozdoby świąteczne - 02.12.22 , godz.17.00-
22.00, koszt - bezpłatne. 

Sezon warsztatowy rozpoczniemy tworząc 
postać na desce i używając do tego utwardzacza do tka-
nin. To ulubiona technika naszych bywalców. Powrócimy 
także do żywicy, by ponownie utrwalić wspomnienia let-
nie i ciepłe, przepełnione słońcem. Drewnianą ramkę 

(formatu A4) z suszem zalejemy żywicą. 
W kolejny piątkowy wieczór stworzymy makatkę 

na luźnym płótnie malarskim. Wykorzystamy różne tech-
niki zdobienia (szablony, transfer,farby akrylowe). Długi 
jesienny wieczór chcemy też poświęcić na odnawianie 
lub nadawanie nowych funkcji meblom.Trzeba  będzie 
przynieść mebelek, materiały oraz narzędzia potrzebne, 
by zrealizować swój pomysł. Obecność innych może 
przynieść nowe inspiracje. Koniec listopada to już kli-
maty świąteczne, dlatego zaprosimy do wspólnego przy-
gotowania  słoików na pierniczki w technice decoupage. 
Przyniesiemy swoje słoiki i przystąpimy do zdobienia. 
Sezon warsztatowy zakończymy wspólnym wykonywa-
niem ozdób świątecznych, jakie pamiętamy lub znamy 
z opowieści naszych babć i dziadków. Będziemy uczyć 
się nawzajem. Serdecznie zapraszamy! 

Warsztaty w GOKSiR
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23 października 2022 r. o godz. 18:00 zapra-
szamy na galę finałową projektu "Pasjonatki i Pasjonaci” 
2022. To projekt, którego pierwsza edycja pod nazwą 
“Pasjonatki czy siłaczki?” odbyła się w 2019 roku 
i w związku z ogromnym zainteresowaniem wśród od-
biorców doczekała się kontynuacji. Głównym celem pro-
jektu było promowanie kobiet z terenu naszej gminy 
działających aktywnie na rzecz lokalnej społeczności. 
W tym roku postanowiliśmy dołączyć męską część nie-
drzwickiej społeczności. Projekt "Pasjonatki czy si-
łaczki?" przybrał nową formułę - "Pasjonatki 
i Pasjonaci".  

Podczas gali odbędzie się wernisaż wystawy 
zdjęć najaktywniejszych  spośród naszej gminy. Osoby 
przedstawione na zdjęciach to te, którym bliski jest los 
naszej małej ojczyzny, które mają pasję i nie wahają się 
jej realizować, które chcą, mogą i potrafią, to nasze lo-
kalne patriotki i patrioci. Wśród nich znaleźli się: Marek 
Dziekanowski, Zofia Grudzień, Krzysztof Karczmarczyk, 
Monika Maciejka, Marcin Pastuszak, Magdalena Pró-
chnicka, Sławomir Pyc, Monika Wiechnik, Sebastian 
Wiśniewski, Zespół i Kapela ,,Swojacy''. 

Fotografie przygotowane zostały przez członki-
nie działającej przy GOKSiR grupy FOTO Niedrzwica: 
Renatę Gawryluk-Juszkę, Martynę Jarosz, Wiolettę 
Mazur, Renatę Pastuszak, Annę Rumińską, Martynę 
Wojtyłę oraz fotografa Krzysztofa Wójcika. 

Galę uświetni także pokaz mody „Kawiarenki 
szyciowej” przygotowany przez: Elżbietę Dudzińską, Te-
resę Dziekanowską, Renatę Gawryluk-Juszkę, Jolantę 
Kowalczyk, Dominikę Lipowskę, Wiolettę Mazur, Mag-
dalenę Morek, Weronikę Pylak, Agnieszkę Sochę, Ag-
nieszkę Szkutnicką. Dodatkowo będziemy mieli okazję 
zobaczyć występ artystyczny grupy tanecznej ”Balans 
girl”, która ćwiczy w naszym ośrodku pod okiem Domi-
niki Dul i Weroniki Wójtowicz. 
Serdecznie zapraszamy! 

GALA FINAŁOWA "Pasjonatki i Pasjonaci” 2022

Zarezerwujcie sobie czas w piątki: 28 paździer-
nika, 18 listopada, 25 listopada o godz. 17.00. 
A jakie filmy proponujemy?   
 
• 28 października – brytyjska komedia na podstawie 
książki Christianny Brand. Ten film to wielkie bum!  Z la-
tającym motocyklem, tańczącymi świnkami, ożywianą 
statuą  i wieloma innymi czarami. A to za sprawą tajem-
niczej niani McPhee, która zawsze zjawia się tam, gdzie 
jest potrzeba jej pomoc.  Na przykład na rodzinnej farmie 
– w samym  środku  zaciekłej awantury  między miej-
scowymi łobuziakami, a rozpieszczonymi kuzynami 
z miasta.  McPhee staje przed trudnym zadaniem, aby  
podczas  pięciu lekcji nauczyć dzieci dobrych manier 
i współpracy.  
 
• 25 listopada; amerykański film fabularno – animowany; 
to będzie nasze drugie spotkanie ze Smerfami. Tym 
razem niebieskie stworki  w białych czapeczkach szy-
kują urodzinowe przyjęcie – niespodziankę dla Smer-
fetki. Niestety, nic nie pójdzie tak, jak zaplanowały, 
a pokrętny los sprawi, że będą musiały opuścić  swoją 
spokojną leśną  wioskę i udać się do samego  Paryża!  
Bo to właśnie  tam  ich odwieczny wróg – zły czarownik 

w połatanej sukmanie i z rudym kotem u boku –  knuje 
intrygę, aby raz na zawsze zniszczyć Smerfy. W tym 
celu tworzy smerfopodobne istoty i  porywa biedną 
Smerfetkę. Jej przyjaciele  ruszają na odsiecz! Ale że 
sprawa jest naprawdę poważna, to do pomocy  zaanga-
żują zaprzyjaźnionych ludzi. Jak skończy się ta cała his-
toria? 
 
• 2 grudnia;  amerykański film animowany; opowiada 
o  ekipie strażników, których zadaniem  jest pilnowa-
nie… marzeń  dzieci. Do tej niezwyklej drużyny należą 
m.in.   Święty Mikołaj, Wróżka Zębuszka, Piaskowy 
Dziadek, Zając Wielkanocny. Dołącza do nich nowy 
strażnik – Jack Frost. Jest również  czarny bohater w tej 
historii  – Mrok –  który  pragnie zawładnąć całym świa-
tem i  zamienić piękne dziecięce  sny w koszmary. Straż-
nicy stają przed nie lada wyzwaniem – muszą  stoczyć 
walkę ze złym Mrokiem i uratować marzenia. 
 

Przypominamy, że GOKSiR posiada licencję na 
publiczne wyświetlanie filmów. Zgodnie z jej zapisami 
nie możemy podawać tytułów filmów w prasie i w inter-
necie.

Zapraszamy dzieci do jesiennego „Kina w kulturze”!


