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27 lipca 2021 roku odbyła się XXXIV Sesja 
Rady Gminy Niedrzwica Duża, podczas której podjęto: 
1. Uchwałę nr XXXIV/182/21 Rady Gminy w sprawie 
zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Gminy Niedrzwica 
Duża; 
2. Uchwałę nr XXXIV/183/21 Rady Gminy  
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawa-
nia stypendiów dla osób zajmujących się twórczością 
artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad 
zabytkami oraz określenia ich wysokości; 
3. Uchwałę nr XXXIV/184/21 Rady Gminy w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok; 
4. Uchwałę nr XXXIV/185/21 Rady Gminy w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

16 września 2021 roku podczas XXXV Sesji, 
Rada Gminy Niedrzwica Duża podjęła:  
1. Uchwałę nr XXXV/186/21 Rady Gminy w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z należnej za rok 
2021 opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych;  
2. Uchwałę nr XXXV/187/21 Rady Gminy w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Niedrzwica 
Duża do współpracy w ramach tworzonego Porozumie-
nia Partnerskiego Jednostek Samorządu Terytorialnego 
Powiatu Lubelskiego BYSTRZYCA i zawarcie porozu-
mienia pomiędzy Gminą Niedrzwica Duża i Powiatem 
Lubelskim i pozostałymi jednostkami samorządu teryto-
rialnego z obszaru Powiatu Lubelskiego  
3. Uchwałę nr XXXV/188/21 Rady Gminy w sprawie 
przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niedrzwica 
Duża; 
4. Uchwałę nr XXXV/189/21 Rady Gminy w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
dotyczącej tej samej nieruchomości z dotychczasowym 
Dzierżawcą – Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu 
i Rekreacji na okres do 3 lat; 

5. Uchwałę nr XXXV/190/21 Rady Gminy w sprawie 
wyrażenia zgody na spłatę roszczeń Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Niedrzwicy 
Dużej;  
6. Uchwałę nr XXXV/191/21 Rady Gminy w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości użytkow-
nikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej; 
7. Uchwałę nr XXXV/192/21 Rady Gminy w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu;  
8. Uchwałę nr XXXV/193/21 Rady Gminy w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok; 
9. Uchwałę nr XXXV/194/21 Rady Gminy w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

Wszystkie sesje Rady Gminy Niedrzwica Duża 
odbyły się z zachowaniem wszelkich środków 
bezpieczeństwa przeciw zakażeniu koronawirusem, bez 
udziału publiczności, po wyposażeniu radnych 
w maseczki ochronne oraz zachowaniu odstępu 1,5 m 
pomiędzy ławkami.  

Informujemy, że z pełną treścią uchwał można 
zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Niedrzwica Duża w zakładce Prawo lokalne/Uchwały 
Rady Gminy.  
Komunikujemy również, że treści projektów uchwał, 
którymi będą obradować radni podczas sesji, z wyprze-
dzeniem publikowane są na stronie internetowej BIP 
Urzędu Gminy w zakładce: projekty aktów prawa lokal-
nego. 

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

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

 
 www.facebook.com/GminaNiedrzwicaDuza/
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 Udana akcja poboru krwi w Gminie Niedrzwica Duża  
– podsumowanie

W niedzielę  (26 września) w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji dbyła się 
zbiórka krwi. Krew można było oddawać 
w godzinach: 8:00-12:00. 
Wśród zarejestrowanych 15 osób, krew pobrano 
od 12 dawców. Tym samym zebrano 5,4 litra krwi. 

To bardzo dobry wynik. 
Dziękujemy wszystkim dawcom za udział 

w akcji i serdecznie zachęcamy do uczestniczenia 
w kolejnych terenowych akcjach poboru krwi. 
Następna już 28 listopada 2021 roku. 

Uchwały Rady Gminy
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Na terenie Gminy Niedrzwica Duża firma 
FIBEE I prowadzi działania projektowe i realizacyjne 
w ramach trzeciego etapu Działania 1.1 Program Ope-
racyjny Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych 
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
Internetu o wysokich przepustowościach” współfinanso-
wanego przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie ma 
celu wybudowanie nowoczesnej światłowodowej infra-
struktury telekomunikacyjnej na terenie Gminy 
Niedrzwica Duża. 

Priorytetem w projekcie POPC jest podłączenie 
jednostek oświatowych wskazanych przez Ministerstwo 
Cyfryzacji w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
(OSE). Wybudowana sieć OSE pozwoli szkołom na bez-
płatne korzystanie z Internetu o wysokiej przepustowo-
ści, dzięki temu nauczyciele otrzymają nowoczesne 
rozwiązania do wykorzystania w codziennej pracy 
z dziećmi. Ponadto wybudowana sieć światłowodowa 
umożliwi korzystanie z nowoczesnych usług telekomu-
nikacyjnych przez mieszkańców Gminy Niedrzwica 
Duża, firmy i instytucje. 

Budowa sieci jest bezpłatna. Ani mieszkańcy, 
ani Gmina, Szkoły - nikt z Państwa nie ponosi opłat 
za wybudowanie sieci. W pierwszym etapie budowane 
będą główne kable rozdzielcze, podłączenia bezpośred-

nio do domów będą realizowane na etapie podłączenia 
ewentualnej usługi, jeśli Odbiorca będzie chciał korzys-
tać z dostępnych usług. Oczywiście wybudowanie sieci 
nie rodzi obowiązku korzystania z usług.  

Biuro Projektowe PB PROJEKT z Lublina jest 
jednym z Wykonawców prac projektowych w zakresie 
Inwestycji na terenie Państwa Gminy. Już niebawem 
pracownicy tej firmy będą kontaktować się z mieszkań-
cami celem dokonania uzgodnień umożliwiających 
budowę sieci światłowodowej.  

Prace projektowe odbywają się na obszarach 
niżej wymienionych miejscowości: 
- Niedrzwica Duża - ulice: Bychawska, Pszenna, 
Przeskok, Murarska, Nowa, Żabia, Kolejowa, Żużlowa, 
Widokowa,  Spółdzielcza, Gruntowa, Cicha, Graniczna, 
Kraśnicka; 
- Niedrzwica Kościelna - ulice: Lipowa, Parafialna, 
Zalesie; 
- Sobieszczany, Sobieszczany Kolonia, Załucze, 
Marianka, Krebsówka, Osmolice-Kolonia, Strzeszko-
wice Duże, Tomaszówka. 

Wszelkie pytania dotyczące powyższej 
inwestycji można kierować do Biura Projektowego PB 
PROJEKT – tel. 574 001 545;  
e-mail: biuro@pbprojekt.lublin.pl;  
projektant sieci Przemysław Baduchowski. 

Informacja biura projektowego PB PROJEKT  
dot. działań odnośnie projektu sieci światłowodowej  

na terenie gminy Niedrzwica Duża

Informujemy że od 1 października 2021 roku  
 Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża działa specjalna 
infolinia dla osób, które mają trudność w samodzielnym 
dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi 
SARS –CoV-2. 

Osoby mające obiektywne i niemożliwe do prze-
zwyciężenia we własnym zakresie trudności w samo-
dzielnym dotarciu do punktu szczepień, oraz 
posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności 
(w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio 
I grupę z w/w schorzeniami) mogą zgłaszać zapotrze-
bowanie na transport pod numerem telefonu 
660-410-516 w godzinach: 7:30-15:30. 

Punkt szczepień Gminy Niedrzwica Duża znaj-
duje się w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Niedrzwicy 
Dużej ul. Krótka 4, 24-220 Niedrzwica Duża. 
Jeśli jest już Twój etap rejestracji, masz 3 możliwości za-
pisu na szczepienia, poprzez: 
• Całodobową bezpłatną infolinię – 989, 
• Punkt szczepień na terenie gminy – Gminny Ośrodek 
Zdrowia w Niedrzwicy Dużej - tel. 730-588-383, 
81 517-41-32, 

• Rejestrację elektroniczną (e-Rejestrację), dostępną na 
stronie pacjent.gov.pl. 

Informujemy, że transportem osób do punktu 
szczepień  zajmują  się jednostki OSP z terenu gminy. 
Szczegółowy termin i godzina szczepień będą poda-
wane indywidualnie dla każdego pacjenta przez pracow-
ników punktu szczepień. 

Więcej informacji na temat Narodowego 
Programu Szczepień jest dostępnych pod adresem: 
www.gov.pl/web/szczepimysie  

Informacja dotycząca transportu na szczepienia  
przeciwko Covid – 19 
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Szanowni mieszkańcy, 
 

Dożynki to szczególna okazja, by podziękować 
rolnikom, przekazać wyrazy szacunku i wdzięczności 
za ich ciężką pracę i  codzienny trud, oraz za umiejęt-
ność współpracy i jednoczenia się wokół wspólnego 
celu. 

Serdecznie dziękuję mieszkańcom Gminy 
Niedrzwica Duża oraz wszystkim przybyłym gościom 
za udział w uroczystościach dożynkowych, Ministrowi 
Edukacji i Nauki – Panu Przemysławowi Czarnkowi, 
Panu Posłowi Sylwestrowi Tułajewowi, Dyrektorowi 
Biura Wojewody – Panu Pawłowi Paszko, Panu Markowi 
Krakowskiemu – Dyrektorowi Departamentu Infrastruk-
tury i Majątku w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Lubelskiego oddelegowanego przez Pana 
Marszałka Województwa Lubelskiego, Staroście Lubel-
skiemu – Panu Zdzisławowi Antoniowi, Wicestaroście 
Lubelskiemu - Panu Andrzejowi Chrząstowskiemu 
i wszystkim przybyłym Gościom.Wyrazy podziękowania 
składam czcigodnym Księżom za odprawienie uroczys-
tej Mszy Świętej dziękczynnej za plony i w intencji 
rolników. 

Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję 
do tych osób, które zaangażowały się w pomoc przy zor-
ganizowaniu dożynek. Dzięki ich determinacji, pracowi-
tości i poświęceniu nasze wspólne święto było 
tak udane. Dziękuję: 
• Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej,  

• Ochotniczej Straży Pożarnej z Niedrzwicy Dużej, 
• Jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z Czółen, 
Krężnicy Jarej, Marianki, Niedrzwicy Dużej, Radaw-
czyka, Sobieszczan i Strzeszkowic, 
• Artystom z terenu gminy za uświetnienie swoimi 
występami wspólnego Święta Plonów; 
• Ambasadorom Wspierającym Działania GOKSiR- za 
wsparcie organizacyjne. 

Serdeczne podziękowania składam także 
starostom dożynek – Pani Annie Łobodzie z Krężnicy 
Jarej  i Panu Marcinowi Szusterowi z Radawczyka 
Kolonii Pierwszej.  
Dziękuję wszystkim delegacjom z przepięknie 
wykonanymi wieńcami dożynkowymi z miejscowości: 
Czółna (Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z Czółen), 
Krężnicy Jarej (KGW „Nasza Krężnica”), Niedrzwicy 
Dużej (KGW „Niedrzwiczanki”, Stowarzyszenie Emery-
tów i Rencistów „Spokojna Przystań”), Niedrzwica 
Kościelna (mieszkańcy Niedrzwicy Kościelnej cz. II oraz 
Towarzystwo Przyjaciół Niedrzwicy Kościelnej), Radaw-
czyk Kolonia, Strzeszkowice (KGW ze Strzeszkowic, 
Zespół Śpiewaczy ze Strzeszkowic). 
Wszystkim tym, którzy choćby w najmniejszym stopniu 
przyczynili się do upiększenia tegorocznego Święta 
Plonów składam najserdeczniejsze podziękowania. 
 

Wójt Gminy Niedrzwica Duża  
Ryszard Golec 

Dożynki Gminy Niedrzwica Duża 2021 - podsumowanie
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Informujemy, że Ustawą z dnia 28 października 
2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomoderniza-
cji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 
r. poz. 2127) utworzono Centralną Ewidencję Emisyjno-
ści Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono na wła-
ścicieli budynków mieszkalnych i użytkowych 
wyposażonych w źródła ciepła (piece grzewcze, pompy, 
paliwa gazowe itd.) o mocy nie większej niż 1 MW 
obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł 
ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach i lokalach 
mieszkalnych oraz lokalach i budynkach niemieszkal-
nych. 

Za utworzenie, wdrożenie i prowadzenie CEEB 
odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego. 

Na złożenie deklaracji każdy właściciel nieru-
chomości ma czas do 12 miesięcy począwszy od 
1 lipca 2021 r. w przypadku budynków już istniejących. 
Jeśli budynki są jeszcze na etapie budowy, to po jej 
zakończeniu termin na złożenie deklaracji wynosi tylko 

14 dni od momentu uruchomienia nowego źródła ciepła 
lub spalania paliw. 

Deklarację po jej uprzednim wypełnieniu należy 
złożyć: 
• drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl 
korzystając w szczególności z profilu Zaufanego (prefe-
rowana forma załatwienia sprawy) lub 
• osobiście w Urzędzie Gminy ul. Lubelska 30 bądź 
drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Niedrzwica 
Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża 

Materiały informacyjne dotyczące nowego 
obowiązku składania deklaracji zawarte są na stronie 
internetowej, link: https://www.gunb.gov.pl/strona/cen-
tralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków  
– obowiązek złożenia deklaracji 

W dniu 18 sierpnia 2021 roku, Wójt Gminy 
Niedrzwica Duża Pan Ryszard Golec przy kontrasygna-
cie Zastępcy Skarbnika Gminy Pani Renaty Łukasik 
podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę 
o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja (przebu-
dowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Strzesz-
kowicach Dużych”. 

Środki celowe na realizację inwestycji pochodzą 
z budżetu Województwa Lubelskiego na 2021 rok.  

Z kolei 17 września 2021 r. dokonano odbioru 
końcowego robót związanych z realizacją zadania. Efek-
tem zrealizowanej inwestycji jest przebudowa drogi do-
jazdowej na odcinku o długości 602 m i szerokości 
jezdni – 4 m.  

Dofinansowanie wg podpisanej umowy 
wyniosło 120 000 zł, a całkowita wartość inwestycji 
to 382 986,76 zł.  

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w Strzeszkowicach Dużych

Gmina Niedrzwica Duża informuje, iż oddana 
została do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej 
w ulicy Żabiej, Nowej, Polnej, Kraśnickiej i Lubelskiej 
w Niedrzwicy Dużej.  

Na podstawie art. 5, ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach z dnia 
12.05.2021 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 888) na Właścicielu 
nieruchomości ciąży obowiązek podłączenia nierucho-
mości do sieci kanalizacji sanitarnej w przypadku, kiedy 
nie jest ona wyposażona w przydomową oczyszczalnię 

ścieków. W związku z powyższym informujemy 
o konieczności dokonania przyłączenia nieruchomości 
położonych przy w/w ulicach do sieci kanalizacji sani-
tarnej.  

Przed wykonaniem robót przełączeniowych 
należy powiadomić Przedsiębiorstwo Komunalne 
„NAŁĘCZ” Sp. Z.o.o. ul. Bełżycka 77 w Niedrzwicy 
Dużej w celu podpisania umowy na odbiór nieczystości 
ciekłych.  

Informacja dotycząca konieczności dokonania  
przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej  

– ul. Żabia, Nowa, Polna, Kraśnicka i Lubelska 
w Niedrzwicy Dużej
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Przegląd aktualnych inwestycji drogowych  
na terenie gminy Niedrzwica Duża

 1. Przebudowa drogi gminnej nr 107092L od km 0+000 do 0+620 ul. Leśna. 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 107070L od km 0+030 do 0+720 w miejscowości Marianka.

3. Remont drogi gminnej nr 107079L wraz z remontem mostu w m. Niedrzwica Duża ul. Żabia

4. Przebudowa drogi gminnej nr 107068L w miejscowości Niedrzwica Duża ul. Zamkowa i w m. Krebsówka



DYŻUR PSYCHOLOGA 
Porady udzielane będą przez: 
1. p. Annę Chmielewską,  telefonicznie w każdy 
poniedziałek, w godz. 9:00 do 12:00 pod numerem 
telefonu: 608 311 995 oraz w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w godz. 8:00-13:00 w dniach 9 i 23 października, 
6 i 20 listopada, 11 grunia po rezerwacji terminu wizyty; 
2. p. Ewę Sieńko,  telefonicznie w każdy poniedziałek 
w godz. 15:00 do 18:00 pod numerem telefonu:  
66 043 665 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w godz. 
8:00-13:00 w dniach 2 i 16 października, 13 i 27 
listopada, 4 i 18 grudnia.  
Prosimy o bezpośredni kontakt ze specjalistami pod 
wskazanym numerem telefonu w godzinach pełnionego 
dyżuru telefonicznego. 
 
DYŻURY TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ 
1. PUNKT KONSULTACYJNY W NIEDRZWICY 
KOŚCIELNEJ- ul. Kwiatowa  dyżur w punkcie w dniu, 
13 października, 10 listopada, 8 grudnia  w godz. 15:00 
– 18:00 (ewentualne konsultacje telefoniczne pod 

numerem telefonu 574 986 698 w godz. pracy punktu) 
 
2. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W NIEDRZWICY DUŻEJ- ul. Kraśnicka 51 dyżur 
w punkcie w dniu: 20 października, 17 listopada, 
15 grudnia, w godz. 15:30 – 18:30 (ewentualne konsul-
tacje telefoniczne pod numerem telefonu 574 986 698 
w godz. pracy punktu). 
 

Informacje dotyczące konsultacji można 
również uzyskać telefonicznie w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej pod numerem 81 5175069. Zmiany ww. zakresie 
będą zamieszczane na stronach internetowych Ośrodka 
oraz Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. 

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji 
COViD-19 prosimy o przestrzeganie określonych zasad 
bezpieczeństwa podczas konsultacji. 
Zastrzega się możliwość zmiany formy konsultacji 
w punktach konsultacyjnych na teleporady w sytuacjach 
szczególnych.  

Informacja dotycząca konsultacji 
psychologa i terapeuty w punktach przy Ośrodku Pomocy 

Społecznej w miesiącach październik - grudzień 2021r.

Fundacja Kapela i zespół „Swojacy” aktualnie 
realizuje projekt  „Zaśpiewamy, zatańczymy na ludowo”. 
Projekt jest współfinansowany przez Gminę Niedrzwica 
Duża. Odbyły się  warsztaty pieśni i tańca ludowego 
oraz trzeci Przegląd Pieśni Ludowych, na który zaprosi-
liśmy wszystkie zespoły śpiewacze funkcjonujące w na-
szej Gminie. Wystąpił zespół „Prosto z pola”, „ Alebabki” 
z Załucza, zespół „Krajka”, solistka Ola Stolarczyk,  
Kapela Konopnicka Wojciecha” oraz gospodarze wyda-
rzenia „Kapela i zespół 
Swojacy”. Zaprosiliśmy 
również  mieszkańców 
Niedrzwicy Kościelnej  
aby mogli ocenić jakie 
są efekty pracy warszta-
towej. Jednym z celów 
Fundacji jest wspieranie 
działalności Zespołu 
śpiewaczego ”Swojacy” 
oraz Kapeli. Dzięki 
projektowi, członkowie 
zespołu oraz osoby 
uczestniczące w warszta-
tach nabyli nowe umiejęt-
ności, a także (mamy 
nadzieję) miło i aktywnie 
spędzili czas śpiewając 
i tańcząc. Duże wsparcie 
w naszych działaniach 
dała nam OSP 

w Niedrzwicy Kościelnej udzielając sali na warsztaty jak 
również  pracownicy GOKSiR - w sprawach organiza-
cyjnych dotyczących projektu, opracowaniu plakatów 
informacyjnych, zaproszeń. Wszystkim, którzy aktywnie 
włączają się w przebieg projektu „Zaśpiewamy, 
zatańczymy na ludowo” serdecznie dziękujemy. 
 

Fundacja Kapela i zespół „Swojacy” 

Zaśpiewamy, zatańczymy na ludowo
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Po pierwszym spotkaniu z tobą, najbardziej utkwił mi 
w głowie styl jakim jest steampunk*… Przede wszystkim 
dlatego, że napomknąłeś wtedy o lampie, którą możesz 
zrobić z mojej torebki. Z torebki nadal korzystam, 
ale o lampie powoli zaczynam marzyć. Zaczęłam się też 
zastanawiać, czy steampunk jest twoim ulubionym 
stylem? 
Na pewno jednym z ulubionych, ponieważ daje on dużo 
swobody w działaniu. 
 
Gdyby chcieć określić w jednym słowie, co robisz, 
nie będzie to takie proste, prawda? 
Mnie jest trudno określić nawet samemu siebie, ze 
względu na to, że ja wymyśliłem sobie, że będę robił 
gadżety dla ludzi – spersonalizowane gadżety. 
Tak naprawdę opisać swoją działalność mogę tylko 
zdjęciami, bo one rzeczywiście pokazują to, co robię. 
Jest tego strasznie dużo - zapraszam na mój funpage. 
 
Myślę jednak, że można powiedzieć o tobie jako 
o twórcy sztuki użytkowej? 
Tak, twórca to jest najlepsze słowo. W ogóle gdyby nie 
obecna nazwa Scrap Cure, to nazywalibyśmy się 
„Twórcownią”. Bo nasza działalność właśnie opiera się 
na tworzeniu. Moim zamysłem zawsze było to, że nawet 
jeżeli powstaje rzeźba, to niech ona czemuś służy, niech 
to będzie przedmiot użytkowy. Czasami zbytnio się do 
tej myśli przyklejam… Kiedyś robiłem barek dla fana 
lotnictwa, wykonany był z lotniczego wózka cateringo-
wego. Dowiedziałem się, że facet jest fanem Jamesa 
Bonda. Nie było innej opcji, jak zrobić tajne zamknięcie 
w jednej z szufladek, tak żeby tylko on wiedział. Zawsze 
jakiś praktyczny gadżet. To jest mój znak rozpoznaw-
czy. 
 
Na czym polega spersonalizowany gadżet? 
Przeprowadzam dużo rozmów z klientem. Wtedy mam 
pewność, że klient odbiera to, czego naprawdę chciał. 
Mój pierwszy projekt, który był spersonalizowany, to był 
wieszak. Połączyłem w nim gryf gitarowy z trąbką - 
klientem był gitarzysta o nazwisku Trąbka. Nie był to 
jeszcze jakiś super udany projekt, to były początki, ale 
ten klient powiedział – "To jest dla mnie! Nie dało się  
lepiej." Cieszą mnie takie reakcje ludzi. 
 
Na zdjęciach widać, że masz niezliczoną ilość pomy-
słów. Czy prowadzenie tego rodzaju działalności 
wyzwoliło twoją kreatywność? 
Kreatywność była we mnie zawsze i uwidaczniała się 
w przeróżny sposób. Na przykład byłem kabareciarzem 
w szkole podstawowej i potrafiłem bardzo dobrze impro-
wizować. Później zmieniały się moje zainteresowania, 

zbierałem mnóstwo rzeczy. W końcu przyszedł taki 
okres, że musiałem się ogarnąć i poszedłem do pracy. 
Byłem budowlańcem i nawet tam ludzie po kilku spot-
kaniach mówili na mnie „artysta”. To było we mnie. 
W kolejnym okresie mojego życia pojawiła się też 
ogromna pasja, to były motocykle customowe. 
 
Cóż to takiego? 
To motocykle budowane od podstaw przez – powiedział-
bym nawet – artystów, bo za takich ich uważam. Chcia-
łem budować te motocykle, bo to był ogromny repertuar 
możliwości. Malowanie aerografem, modelowanie 
z blachy wszystkich elementów - wyginanie, spawa-
nie… Powstał wówczas projekt o nazwie BMTL 
Company (czyli Bring Me To Life Company, ang. 
przywróć mnie do życia), który miał na celu takie stare 
motocykle przerabiać na nowe. Tutaj trochę poległem, 
bo zabrakło mi wiedzy z zakresu mechaniki. Ale pomysł 
garażu spowodował, że otworzyłem swoją pracownię na 
Borkowiźnie. Na początku to było też takie miejsce do 
spotkań, taki klub. Motocykle nie wyszły, ale zacząłem 
robić drobne rzeczy. Gdyby nie fakt, że doznałem urazu 
kręgosłupa, po którym musiałem zostawić pracę budow-
lańca, to pewnie robiłbym jakieś drobne rzeczy, ale firma 
tak prężnie by się nie rozwinęła.

Bring Me To Life, czyli o sztuce recyklingu 
 
Na Borkowiźnie znajdują się jedne z najbardziej oryginalnych przystanków autobusowych. Ich twórca za-
wodowo i z zamiłowaniem tworzy klientom spersonalizowane gadżety. Jak sam mówi, czasem wystarczy 
że gdzieś zobaczy kawałek pogiętej blachy i już zaczyna mu świtać w głowie myśl, co można z niej zrobić. 
Poniżej rozmowa z Krzysztofem Karczmarczykiem, który wykorzystuje wszystko do zrobienia...  
wszystkiego.

*nurt stylistyczny w kulturze, odmiana fantastyki naukowej; nawiązuje 
estetyką i techniką do maszyn parowych i epoki wiktoriańskiej



Od czego zaczęła się twoja pasja do tworzenia ludziom 
gadżetów, pamiętasz swoje pierwsze zamówienie? 
Mój kolega przyprowadził dziewczynę, która chciała, 
żebym wyciął koguta, taki płaski wiatrołap, dla jej mamy 
na prezent. Ja stwierdziłem, że to jest za proste. Bo taka 
jest moja dewiza: nie robi się łatwych rzeczy. Trzeba 
sobie maksymalnie utrudnić życie, tak żeby potem tego 
żałować… Mówię jej więc, że nie będzie z tego zadowo-
lona. Zrobię koguta, ale w 3D. Ona absolutnie nie wie-
działa, o co mi chodzi. 

 
Ale ty już wiedziałeś? Czy było tak, że palnąłeś, 
a później pomyślałeś – o kurczę… 
Tak, zawsze tak jest! Palnąłem i nie wiedziałem nawet 
jak się do tego zabrać, a wtedy to jeszcze nie wiedzia-
łem nawet o tym, że nie wiem. Ona poprosiła mnie o pro-
jekt. Moje poczucie humoru pozwoliło mi narysować dwa 
kółka, nóżki, dzióbek i skrzydełko. Pokazałem jej to, ona 
- „a… aha…”, ale ja mówię – będziesz zadowolona. 
I zabrałem się za tego koguta. Zrobiłem go z przygo-

dami, ponieważ to była pierwsza moja metaloplastyka 
na tym poziomie. Nie był doskonały, zresztą ja żadnej 
swojej pracy nie uważam za doskonałą, bo zawsze 
mogę coś zmienić. Po zrobieniu koguta zacząłem się 
spotykać z tą osobą. 
 
Czyli kogut był naprawdę porządny! 
Kogut był na tyle dobry, że ta dziewczyna została moją 
żoną. Stwierdziła później, że warto wykorzystać mój po-
tencjał. I od tamtej pory, od drobnych rzeczy, zacząłem 
systematycznie budować markę, robić produkty, nawet 
były jakieś kiermasze wyjazdowe do Krakowa itd. Chcie-
liśmy zbadać rynek, czy to w ogóle się opłaca, potem 
pierwsi klienci i coraz lepsze zlecenia. Teraz to się tak 
samo napędza. W zasadzie ja nie wierzę w przypadki, 
ale gdyby nie Ewelina, to być może nie byłoby tej firmy. 
Sam bym tego nie pociągnął, pomimo, że baza była we 
mnie. 
 
Twoja pracownia znajduje się ciągle w tym samym 
miejscu, na Borkowiźnie? 
Tak, dojeżdżam tutaj z Kraśnika, chociaż wspólnie 
z żoną planujemy przeprowadzić się gdzieś  w okolice 
Niedrzwicy. Naszym marzeniem jest, żeby przed domem 
zrobić wioskę smoków, takich wielkich rzeźb i… 
Cóż, chcę powiedzieć, że mam wspaniałą żonę. Ona 
wspiera mnie naprawdę we wszystkich moich pomy-
słach. 
 
Pierwszym wykonanym przez ciebie gadżetem był 
kogut. Nie był jednak ostatnim kogutem.  Robisz takie 
rzeczy seryjnie? 
Zrobiłem kilka kogutów, jednak każdy jest inny, udosko-
nalony. Ze względu na to, że nie używam matryc to one 
nie są identyczne, sama forma jest podobna. Ludziom 
te koguty bardzo się podobają i zamawiają takie same, 
ewentualnie niemalowane. 
 
Czy pamiętasz tak nietypowe zamówienie, że zrezygno-
wałeś z niego, czy zawsze jest tak, że robisz dotąd 
aż zrobisz? 
Niestety mam taką przywarę, że mówię że zrobię. Kiedy 
klient mówi mi – “Słuchaj, chciałbym żebyś coś zapro-
jektował.” Proszę go o jakieś dane, a on odpowiada, 
że żona lubi miedź. No to już mamy wszystko, ale co to 
ma być? Noo… balustrada. Już obiecuję klientowi, że 
zrobimy balustradę, a kiedy ochłonę… to uświadamiam 
sobie, że nie wiem jak się tę miedź obrabia. Szukam 
więc informacji i okazuje się, że we Wrocławiu jest firma, 
która robi warsztaty z repusowania, czyli kucia miedzi. 
Jadę tam, osiemnaście godzin praktyki i robię tę balus-
tradę. To był mój najbardziej rozbudowany projekt jak do 
tej pory. Nie odpuściłem jednak żadnego zlecenia, 
ewentualnie klient się rozmyślił, bo na przykład nie do-
gadaliśmy się finansowo. Chcę też podkreślić, że bardzo 
lubię, gdy ktoś – i często tak jest – daje mi wolną rękę 
i mówi - “Słuchaj, chcę mieć tak odjechaną rzecz, że to 
głowa mała!” A ja mówię – nie ma problemu. A potem 
wracam i… hm, jest problem. Ale zwykle się udaje, 
klienci wracają do mnie.
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Skąd czerpiesz pomysły na swoje projekty? 
Jeżdżę po różnych miejscach, uwielbiam złomowiska, 
gdzie pozyskuję materiały. W ogóle od tego zaczęła się 
moja przygoda, że miało być przetwarzanie złomu, czyli 
taki kreatywny recykling. I faktycznie jest tak, że prak-
tycznie w każdej pracy wykorzystuję surowce wtórne. 
Kiedyś robiłem na przykład portret w pirografii i nie mia-
łem ramki. Użyłem więc starych drzwi, które ktoś wyrzu-
cił. Wyglądają, jakby były normalną ramką! Często jest 
też tak, że przedmiot już sam w sobie nadaje tego indy-
widualnego charakteru. Jeżeli jakaś blacha jest już 
pogięta, to wtedy wykorzystuję ją najczęściej w takiej for-
mie, jaką już ma, żeby w jakiś sposób oddać jej historię. 
Tak samo zostawiam dużo patyny, jakichś wżerów. 
Lubię też stare drewno. Niech zostaną te dziury 
po gwoździach, nie róbmy z tego nowego – to ma duszę.  
 
Jesteś zapewne stałym bywalcem na złomowiskach. 
Złomowisko jest dla mnie tym, czym dla kobiety sklep 
z butami. Chodzi o to, żeby nie być tam tylko wtedy, 
kiedy kozaki są potrzebne, ale wtedy kiedy mam ochotę 
sobie na przykład poprawić humor. Uwielbiam być 
na złomie, ale i  w innych miejscach. Jeżeli usłyszę 
na przykład, że ktoś się przeprowadza i sprząta piwnicę, 
to ja już tam jestem. 
 
Wiem, że nawet narzędzia masz nietypowe? 
Tak, zbieram stare narzędzia. Uwielbiam pracować 
starymi narzędziami. Albo zrobionymi przez kogoś 
na zamówienie. 
 

Poprawiasz je? 
Te które są stare, nie. Zachowuję je w takiej formie, 
w jakiej były, wieszam je sobie w odpowiednim miejscu. 
Często wykonuję swoje narzędzia, bo czasami potrze-
buję czegoś, co nawet nie występuje w przyrodzie. 
Do obróbki danego projektu trzeba stworzyć czasami 
superuniwersalny klucz, który tylko do tego projektu 
będzie potrzebny. Mam sentyment do narzędzi 
i do historii. 

 
Właściwie twoja twórczość pokazuje, jak można przekuć 
złom w sukces. Chyba jesteś w stanie zrobić wszystko 
ze wszystkiego! 
Już nie. Kiedyś było we mnie dużo takiej pychy 
i twierdziłem, że każdego potrafię zadowolić i zrobić 
wszystko, ale za mało jeszcze wiedziałem o tym zawo-
dzie. Teraz nauczyłem się trochę pokory. Bo okazuje się, 
że nie każdy materiał z każdym współpracuje, czasami 
jestem bezradny jeżeli chodzi o jakieś bardzo mocno 
techniczne rzeczy. Balustrady też nie byłbym w stanie 
zamontować sam. Natomiast od strony pomysłów 
myślę, że nie doszedłem jeszcze do takiej granicy, żeby 
coś mnie zablokowało. Radzę sobie ze wszystkim, jeżeli 
nie zrobię czegoś w ten sposób, to zrobię inaczej. 
 

Rozmawiała 
Dominika Lipowska 
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Pierwszego października 2020 roku w Warsza-
wie odszedł na Wieczną Wartę pod polskim niebem 
Honorowy Strażak  naszej jednostki OSP - Druh Generał 
dyw. pilot Henryk Pietrzak. 
 

Z żalem oswajamy się z Nieobecnością przyja-
ciela strażaków. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 
w dniu 85 urodzin Druha Generała, 12 października 
2020 roku, w Katedrze Polowej WP i na Wojskowych 
Powązkach. 
Ze względu na obostrzenia pandemiczne nie uczestni-
czyliśmy w pożegnaniu naszego Rodaka. 

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć Druha 
w sobotę, 18 września na zebraniu sprawozdawczo 
- wyborczym OSP. 

Generał dyw. pilot Henryk Pietrzak był 
w naszym środowisku Osobą powszechnie znaną, 
szanowaną i podziwianą. We wdzięcznej pamięci 
zachowujemy pomoc, jaką otrzymała nasza jednostka 
22.10.1993 r. 
Był to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Star-
244, przekazany nam nieodpłatnie od szefostwa Służby 
Samochodowej Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej 
w Warszawie. 
Pojazd ten szczęśliwie służył naszym Druhom przez 
siedemnaście lat (1993-2010). 

Jesteśmy dumni, że na strzeszkowickim 
Zaolziu, nad rzeką Nędznicą wyrósł chłopak-marzyciel, 
który na Ikarowych skrzydłach poszybował w wielki 
i szeroki świat, spełniając swoje marzenia. 
Ambicje, predyspozycje, wytrwałość i tytaniczny wysiłek 
spowodowały, że nasz Rodak osiągnął szczyty powo-
dzenia, służąc w elitarnych polskich siłach powietrznych. 
Utalentowany, odważny i profesjonalnie przygotowany 
szczycił się Generał pilot Henryk Pietrzak pierwszą klasą 
wyszkolenia wojskowego. 

W okresie swojej służby latał na niemal wszyst-
kich, używanych w tym czasie w Polsce typach samolo-
tów myśliwskich. Bezgranicznie kochał swoją pracę 
pilota wojskowego! 

Z wielkim taktem, cierpliwie i wytrwale podążał 
drogami kariery i triumfował na różnych szczeblach hie-
rarchii wojskowej. Powierzano Mu wiele odpowiedzial-
nych stanowisk. 
Generał-pilot Henryk Pietrzak budził respekt, szacunek 
i zaciekawienie. Zawsze skromny, życzliwy, przyjazny 
ludziom. Łatwo nawiązywał kontakty, szanował rozmów-
ców. Udzielał wsparcia młodym adeptom lotnictwa 

i spadochroniarstwa. Jako sąsiedzi utrzymywaliśmy 
bezpośrednie kontakty przez 33 lata. 

Interesował się historią lotnictwa, filozofią, 
zagadnieniami abstrakcyjnymi. Był gorącym zwolenni-
kiem nowych poglądów w nauce, obronności państwa, 
w psychologii. 

Generał Henryk Pietrzak urodził się 12.10.1935 
roku w Strzeszkowicach, jako jedyny syn Heleny 
i Władysława Pietrzaków. Rodzice prowadzili dosyć 
duże gospodarstwo rolne. Syna jednak nie interesowała 
praca na roli. 
Mały Henio miał niecałe  cztery lata, gdy we wrześniu 
1939 roku Jego Tato został zmobilizowany do wojska. 
Przeszedł tułaczkę i gehennę na nieludzkiej ziemi. 
Nadzieję na odmianę losu i ratunek dał tysiącom Pola-
ków internowanych w głąb Rosji Radzieckiej 
gen. Władysław Anders. Z jego Armią walczył strzelec 
Władysław Pietrzak pod Monte Casino, o Bolonię i An-
konę. Po zakończeniu wojny wraz z gen. Andersem był 
przez trzy lata internowany w Anglii. Po ośmiu latach wo-
jennej tułaczki, w 1947 roku wrócił do Strzeszkowic, pro-
wadził gospodarstwo i dożył sędziwych lat. 

„Per aspera ad astra” 
(Przez marzenia do gwiazd) 

 

Pamięci 
Wielkiego Nieobecnego Syna Ziemi Strzeszkowickiej 

Generała dyw. pilota Henryka Pietrzaka 
(12.10.1935 - 01.10.2020) 

Wspomnienie
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Edukację szkolną rozpoczął przyszły Generał 
Henryk Pietrzak  jako siedmiolatek, w 1942 roku 
w Szkole Powszechnej im. Świętej Teresy w Strzeszko-
wicach, a kierownikiem tej szkoły w czasie wojny był 
Paweł Kaczor. W sierpniu 1945 roku kierownictwo 
szkoły powierzono Władysławowi Tukendorfowi (1902-
1964). Decyzją władz szkoła „utraciła” Patronkę i zmie-
niła stopień organizacyjny. 

W 1949r. Henryk Pietrzak ukończył szkołę 
w Strzeszkowicach i został przyjęty do I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie. 
Wybrał to sławne lubelskie liceum, które od lat było 
szkołą charakterów. Maturę zdał w 1953 roku. 
 
„Uzyskanie przez niego pełnoletności zbiegło się 
z uruchomieniem w pobliskim Radawcu lotniska 
Aeroklubu Lubelskiego. Od lat interesując się lotnictwem 
podjął szkolenie w pilotażu na samolotach CSS-13 
i Piper Cub. We wrześniu 1955 r. wcielono go do wojska 
i trafił do Technicznej Oficerskiej Szkoły Wojsk 
Lotniczych w Oleśnicy, ale gdy tylko nadarzyła   
się okazja do  kontynuowania latania w wojsku, ochoczo 
z niej skorzystał. W tym czasie gen. bryg. pil. Jan 
Frey-Bielecki utworzył eksperymentalną tzw. grupę stu, 
której ideą było przeszkolenie cywilnych pilotów aero-
klubowych na odrzutowcach, w skróconym cyklu rocz-
nym. Henryk Pierzak został do niej zakwalifikowany 
i 3 listopada1957 r. opuścił dęblińską Szkołę Orląt jako 
podporucznik o specjalizacji pilot myśliwców odrzuto-
wych. 

Pierwszym jego przydziałem służbowym stał się 
bazujący na lotnisku w Powidzu 38 Pułk Lotnictwa 
Myśliwskiego. W nim to do wiosny następnego roku 
doskonalił swe umiejętności pilotowania myśliwskich 
samolotów odrzutowych. W związku z przeniesieniem 
38 pułku do Modlina, gdzie na jego bazie rozpoczęto 
tworzenie Wyższej Szkoły Pilotów, por. pil. Henryk 
Pietrzak z dniem 28 maja 1958 r. skierowany został do 
1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Mińsku 
Mazowieckim. Nie sądził, że spędzi tam 14 lat!. Począt-
kowo na etacie starszego pilota, a po uzyskaniu upraw-
nień instruktora i awansie na kapitana objął jako 
dowódca klucza Patronat Szkoleniowy nad młodymi 
absolwentami Szkoły Orląt przybywającymi do pułku. 
Pod koniec 1961 r. został nawigatorem eskadry 
lotnictwa pościgowego i był nim do 20 grudnia 1962 r. 
gdy mianowano go zastępcą dowódcy ds. liniowych, 
a od 2 lipca 1968 r. dowódcą eskadry 1 PLM. Wtedy to 
zrodziła się jego pasja zespołowej akrobacji. Latał 
w składzie formacji złożonej z 9, a potem 13 samolotów 
Lim-5. 
Brał też udział w licznych paradach powietrznych, m.in. 
jako jeden z 64 pilotów słynnej tafli. Po ukończeniu 
w 1971 r. studiów w Akademii Sztabu Generalnego 
w Rembertowie, od września 1971 r. do marca 1972 r. 
był zastępcą dowódcy ds. liniowych 1 Pułku Lotnictwa 
Myśliwskiego „Warszawa”. 

Z końcem marca 1972 r. ppłk pil. Henry Pietrzak 
zakończył swoją długoletnią służbę w Mińsku Mazowiec-
kim, przenosząc się do Słupska, gdzie powierzono mu 
dowodzenie 28 Pułkiem Lotnictwa Myśliwskiego. 

Po ostatnich Pięciu latach dowodzenia w pierwszej linii 
stopniowo przechodził do służby sztabowej. W grudniu 
1977 r. wyznaczono go na stanowisko szefa Oddziału 
Wojsk Lotniczych w 2 Korpusie Obrony Powietrznej 
Kraju w Bydgoszczy. W 1979 r. w ASG Rembertów 
ukończył studia podyplomowe (operacyjno-strategiczne) 
i 19 sierpnia 1983 r. został szefem sztabu, a jednocześ-
nie zastępcą dowódcy 2 Korpusu OPK. 

W październiku 1985 r. płk dypl. pil. Henryk 
Pietrzak, pełniący od 18 maja tegoż roku obowiązki 
dowódcy 2 Korpusu Obony Powietrznej w Bydgoszczy, 
mianowany został na stopień generała brygady i równo-
cześnie objął dowództwo 2 Korpusu OPK. Z początkiem  
1988 r. przeniesiono go do Warszawy na identyczne 
stanowisko-dowódcy 1 Korpusu OPK, na którym pozos-
tawał do września tego roku, kiedy to powierzono 
mu szefostwo sztabu i jednocześnie stanowisko 
zastępcy dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. 
Po scaleniu Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej 
w jedną formację, od początku lipca 1990 r. pełnił nadal 
służbę na obydwu stanowiskach. Z dniem 8 maja 
1995 r. Henryk Pietrzak mianowany został na stopień 
generała dywizji i pozostawał na zajmowanych stano-
wiskach do września 1995 r. Po osiągnięciu wieku eme-
rytalnego 22 lutego 1996 r. odszedł do rezerwy. Za 
ofiarną służbę w lotnictwie wojskowym został w 1998 r. 
laureatem Honorowego Wyróżnienia Błękitne Skrzydła”. 
(Tadeusz Chwałczyk „Leksykon Lotników Lubelsz-
czyzny”).  
Zaangażowany był w tworzenie Muzeum Sił Powietrz-
nych w Dęblinie. Brał czynny udział w działalności Klubu 
Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Lubelskiego od początku  
jego powstania. 

Wspomnienie o Generale dyw. pilocie Henryku 
Pietrzaku powstało przy wsparciu naszego kolegi Jana 
Pruchnickiego, członka Towarzystwa Przyjaciół 
Niedrzwicy Kościelnej, który doceniając moje zaintere-
sowanie upamiętnianiem Wielkich Nieobecnych 
w Strzeszkowicach, zwrócił się do mnie z propozycją 
napisania wspomnienia o znanym pilocie wojskowym. 

W artykule został wykorzystany materiał 
źródłowy autora Tadeusza Karola Chwałczyka, zawarty 
w „Leksykonie Lotników Lubelszczyzny” oraz zapisy 
z kroniki strażackiej i osobiste wspomnienia autorki 
i Jana Pruchnickiego, których generał Pietrzak 
był dobrym znajomym. 
Pan Jan Pruchnicki jest wielkim pasjonatem lotnictwa 
i do niedawna czynnym spadochroniarzem. Jest aktyw-
nym członkiem Związku Polskich Spadochroniarzy 
Oddział Nr. 1 w Warszawie, Koło w Bełżycach (liczące 
26 członków, w tym 23 spadochroniarzy). 

Dziękując za inicjatywę i wsparcie koledze 
Janowi, przekazuję wyrazy uznania Panu Tadeuszowi 
Chwałczykowi, wielkiemu pasjonatowi lotnictwa 
za ciekawe informacje o życiu zawodowym Generała-
pilota Henryka Pietrzaka. 
Podziwiam obu Panów za pasje lotnicze i odwagę. 
 

Elżbieta Baran 
Kronikarz jednostki OSP Strzeszkowice



 Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
śp. Henryka Witka (1929-2021), byłego dyrektora naszej 
Szkoły w latach 1964-1972. Msza św. pogrzebowa zos-
tała odprawiona 24 sierpnia 2021 r. w kościele 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach. 
W  Jego ostatniej ziemskiej drodze uczestniczyła dele-
gacja naszej Szkoły.  W imieniu całej niedrzwickiej 
społeczności  chcieliśmy podziękować śp. Henrykowi  
za wszelkie dobro nam uczynione, a Rodzinie – mał-
żonce Leokadii, Synom z rodzinami złożyć szczere 
wyrazy współczucia. 

Wiemy, że  nasza Szkoła zapisała się  w sposób 
szczególny w sercu Pana Henryka, bo wspomnieniom, 
którymi dzielił się goszcząc na szkolnych uroczysto-
ściach towarzyszyło zawsze wzruszenie. Wdzięczni 
jesteśmy za te chwile, za ciepłe słowa i radość spotka-
nia. Przywołujemy w pamięci pewne fakty 
i z perspektywy czasu dostrzegamy ile dobrego zadziało 
się w Niedrzwicy za sprawą Pana Henryka, z jakim za-
angażowaniem, oddaniem i wrażliwością serca zarzą-
dzał Szkołą. Był pomysłodawcą i realizatorem 
nadania Szkole imienia Bohaterów 
7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty, utrzymywał stałe 
kontakty z kombatantami i współpracował z JW 
- 7.Kołobrzeskim Pułkiem 
Z m e c h a n i z o w a n y m  
w Lublinie. Staraniem pana 
Henryka Witka i Komitetu Ro-
dzicielskiego we wrześniu 
1968r. powstał w szkole gabi-
net lekarski. Dwa lata później 
oddano do użytku zbudo-
waną społecznie przez 
harcerzy pod kierunkiem 
Pana Henryka harcówkę, 
która służyła harcerzom 
przez cały rok. Na przestrzeni 
lat obiekt wykorzystywano na 
potrzeby szkoły, niejednokrot-
nie rozwiązując problemy 
lokalowe. Harcówka służy 
społeczności szkolnej do 
dziś. Na początku lat 70. XX 
wieku - Pan Henryk Witek 
zgłosił szkołę do udziału 
w ,,Eksperymencie oświato-
wym na Lubelszczyźnie’’, 
co  wpłynęło na wzrost  
aktywności nauczycieli i śro-
dowisk społecznych, poszuki-
wanie nowych form 
nauczania, nowych materia-
łów poglądowych. Szkoła 
przeszła na system nauki 
w pracowniach, zwiększyła 

się baza materialna oraz  świadomy udział dzieci 
i rodziców w procesie nauczania i wychowania. 
W szkole działał prężnie zespół muzyczny. Wielu 
uczniów (ok. 400) korzystało z dożywiania. W maju 1969 
roku otwarto w szkole Izbę Pamięci 
Narodowej. Systematycznie przeprowadzano remonty 
budynku i jego otoczenia, w tym również boisk sporto-
wych. Można byłoby jeszcze długo wymieniać sukcesy 
szkoły, prace wykonane na jej potrzeby, przywołać 
w pamięci uroczystości i spotkania, w których Pan Witek 
uczestniczył już jako emerytowany dyrektor.  

Pozostawmy tym, którzy przeczytają ten tekst 
miejsce na ich własne wspomnienia… są bowiem 
w naszej społeczności Nauczyciele i Uczniowie, którzy 
znali Pana Henryka Witka. 
Zapiszmy Go we wdzięcznej pamięci… 

                  
                                                                   W imieniu 

Społeczności Szkoły Podstawowej                  
          im. Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty 

w Niedrzwicy Dużej                  
                                                       - Jolanta Majewska 

                                                           "Umarłych wieczność dotąd trwa, 
                                                                       dokąd pamięcią im się płaci"  

                                                                                            Wisława Szymborska 

Wspomnienie
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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. Dzięki zdobyciu Pucharu Lublina mogliśmy 
uczestniczyć w Mistrzostwach Polski, które odbyły się 
w dn. 10-11 lipca br. w Warszawie. Po emocjonującym 
i zaciętym turnieju udało nam się zakwalifikować 
do finału, po drodze eliminując drużyny m.in. z Konina, 
Słupska czy Gdańska. Niestety w samym finale silniejsi 
okazali się gospodarze. Smutek jednak nie trwał zbyt 
długo, ponieważ okazało się, że drugie miejsce również 
zagwarantowało przepustkę na międzynarodowy turniej 
EMF Champions League. 

Tym sposobem, w dniach 1-5 września 2021 r., 
nasza drużyna wzięła udział w międzynarodowym 
turnieju, w którym wystąpiło 18 zespołów z 9 państw. 
Organizatorem tego wydarzenia była Europejska Fede-
racja Minifutbolu (www.emfcl.com). 

Miejscowość Misano-Adriatico przywitała nas 
bezchmurnym niebem, gorącym piaskiem na plaży oraz 
znakomitym jedzeniem. Po dwóch dniach aklimatyzacji 
przyszła pora na rozpoczęcie rozgrywek. Do grupy los 
przydzielił nam zespół TFT Pardubice z Czech i moł-
dawską ekipę Volta. 

Na początek mierzyliśmy się z naszymi połu-
dniowymi sąsiadami, medalistą sprzed dwóch lat. 
Po trudnym dla nas meczu, remisujemy 1-1. Jedyną 
bramkę zdobył K. Żarnowski. Później przyszedł czas na 
rywalizację z zespołem Volta. Szybko stracone dwie 
bramki nie podłamały naszej drużyny. Nieustające ataki 

w drugiej połowie pozwoliły doprowadzić do remisu, 
jednak stracona bramka w samej końcówce meczu 
pozbawiła nas choćby punktu. Przegrywamy 4-3 
po bardzo emocjonującym i zaciętym spotkaniu (bramki: 
E. Sobiech, P. Bielak, S. Paszkowski). Awansujemy do 
1/8 finału gdzie jednak nie dopisało nam szczęście. 
Trafiamy na dwukrotnych mistrzów, węgierską ekipę 
Mad Dogs. Widać było ich wielkie zdumienie gdy na 
przerwę schodziliśmy z wynikiem 1-1 (bramka K. Strug). 
W ich poczynania zaczynały wkradać się nerwy. Hero-
iczna walka, poświęcenie i parady T. Talarka nie uchro-
niły nas jednak przed porażką. Przegrywamy 4-1 
i żegnamy się z turniejem.  

Koniec końców okazało się, że Węgrzy najlepsi 
byli również w tym roku, pokonując w finale rumuński 
zespół AEK Oradea. Liczymy, że to nie nasz ostatni 
udział w Europejskiej Lidze Mistrzów i za jakiś czas bę-
dziemy mieć szanse na rewanż. 

Drużyna wystąpiła w składzie: Kamil Szymuś, 
Paweł Polaczek, Erwin Sobiech, Piotr Polaczek, Sebas-
tian Paszkowski, Piotr Baran, Wojciech Krzymowski, 
Krzysztof Żarnowski, Paweł Bielak, Michał Bloch, 
Tobiasz Talarek, Karol Strug, Krzysztof Wierzchowski. 

Na koniec kierujemy serdeczne podziękowania 
za wsparcie dla: FH ANKIER Piotr Polaczek, Gmina 
Niedrzwica Duża, Alfa-Bet, Soudal, In LOFT,  Grego 
Bus, Symeon Care, Kim-Art, LZPN, OAKP Lublin, 
Aleksandra Żarnowska, Edward Pietras. Grazie! Ciao!  

 
Ankier

Ankier Niedrzwica na europejskim turnieju
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Koniec sierpnia i początek września to mie-
siące, w których rozpoczął się nowy sezon w niższych 
ligach piłkarskich oraz piłkarskich rozgrywkach dziecię-
cych i młodzieżowych. Nasz klub zgłosił w sezonie 
2021/2022 cztery zespoły: Seniorów występujących 
w klasie B, Trampkarza młodszego (urodzeni w 2008 
i młodsi), Młodzika młodszego (urodzeni w 2010 
i młodsi) oraz Orlika młodszego (urodzeni w 2012 
i młodsi) czyli w sumie ponad 80 piłkarzy, z czego 70% 
zawodników poniżej 18 roku życia. W zespole seniorów 
na chwilę mamy zgłoszonych 26 zawodników. Jest to 
kadra bardzo młoda i niemal połowa to zawodnicy ma-
jący 20 lat lub mniej. Cieszyć może też frekwencja na 
treningach i na meczach trenera Siergieja Michajłowa, 
na których regularnie mamy do dyspozycji pełną 18 oso-
bową kadrę meczową. Po 4 kolejkach nasz zespół nie 
zaznał jeszcze porażki. Nasz bilans to dwa zwycięstwa: 
3:1 ze Spartą Lublin (wyjazd) i 2:0 z Krzczonovią 
Krzczonów (dom) oraz dwa remisy 1:1 z KS Serniki 
(dom) i 2:2 z KS Ciecierzyn (wyjazd). Zdobyte 8 punktów 
w ligowej tabeli daje nam 5. miejsce w III grupie 
klasy B. 

W roczniku 2008 i młodsi mieliśmy w minionym 
sezonie dwie drużyny Młodzika starszego. Teraz zostały 
one połączone i powstał jeden zespół Trampkarza młod-
szego trenujący pod okiem Siergieja Michajłowa. 
Nasz zespół przystąpił do rozgrywek Lubelskiej Ligi 
Trampkarzy Młodszych, a więc pierwszej ligi, w której 

drużyny rywalizują w składach 11 osobowych.  Sezon 
rozpoczęliśmy rewelacyjnie. Najpierw w Kraśniku 
spotkaliśmy się z tamtejszym MUKS-em i wygraliśmy 
ten mecz 5:1. Kolejne spotkanie, także wyjazdowe, 
z LKS Stróża to strzelecki popis naszych młodych 
graczy i zwycięstwo 12:4. Dzięki tym wynikom możemy 
cieszyć się pozycją lidera w LLTM grupa II. 
Najmłodsza ligowa drużyna, czyli Młodzicy młodsi 
trenera Radosława Steca, także są w szczególnym 
momencie, bo zaczęli granie na większych boiskach 
do tego w lidze a nie turniejach. Również i z postawy 
tego zespołu możemy być zadowoleni, bo w pierwszym 
spotkaniu nasi piłkarze powalczyli z wyglądającą na 
mocną Unią Wilkołaz, lecz nieznacznie przegrali 6:7, ale 
za to w następnej kolejce przywieźli trzy punkty 
z wyjazdu do Orki Kluczkowice wygrywając 5:0. 
W Lubelskiej Lidze Młodzików Młodszych grupa III 
jesteśmy sklasyfikowani na pozycji 4. 

Swoje zmagania po raz pierwszy rozpoczęli 
także Orlicy młodsi Siergieja Michajłowa, którzy grają 
w systemie turniejowym bez podawania wyników 
i tworzenia tabel zgodnie z wytycznymi podanymi przez 
Polski Związek Piłki Nożnej. Nasz klub był organizato-
rem jednego z takich turniejów, w którym zmierzyliśmy 
się z Dublerem Opole Lubelskie i Orłem Łaziska, 
natomiast w następny weekend nasza drużyna będzie 
brała udział w kolejnym turnieju którego gospodarzem 
będzie UKS Dys. 
Z początkiem września rozpoczęły się treningi w nowej 
grupie naborowej, do której należą dzieci z rocznika 
2014 i młodsi.  Zajęcia z zawodnikami prowadzi trener 
Hubert Śpiewak i odbywają się one w poniedziałki 
i czwartki w godzinach 18:10 – 19:10 na boisku trawia-
stym w Niedrzwicy Dużej przy ulicy Krótkiej 3. Zachę-
camy rodziców do przyprowadzania swoich dzieci 
na te treningi jak i na treningi starszych grup. Wszelkie 
informacje o zespołach młodzieżowych można uzyskać 
na facebooku w zakładce: LZS Krężnica Jara - grupy 
młodzieżowe Gminy Niedrzwica Duża 
Kolejnym miłym akcentem, w dniu 7 września br., był 
udział chłopców z grupy Trampkarza w asystowaniu 
razem z trenerem Siergiejem w rozgrywanym na Arenie 
Lublin meczu Polska – Izrael, który odbył się w ramach 
eliminacji Młodzieżowych Mistrzostw Europy U21. 

LZS Krężnica Jara - JESIEŃ 2021
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Okres wakacji na dobre już przeminął, a wraz 
z nim zakończyły się prowadzone na miejscowym Orliku 
rozgrywki mini futbolu – piłki nożnej 6-osobowej. Liga 
organizowana przez Stowarzyszenie Klub Sportowy 
Niedrzwica przyciągnęła w tym roku rekordową liczbę 
drużyn (8) złożonych z piłkarzy amatorów (w liczbie 125) 
z terenu Gminy i okolic. Pomimo nie zawsze najlepszej 
pogody rozgrywki cieszyły się dużym zainteresowaniem 
i dostarczyły wielu emocji. Liga była bardzo wyrównana 
i na odpowiedź kto ją wygra trzeba było czekać aż do 
ostatniej kolejki. Najlepiej w rozgrywkach zaprezento-
wała się drużyna Kapuśniak w subwooferze która jako 
jedyna nie zaznała porażki w żadnym z meczów, tuż za 
nią znalazły się Grochówka w Bidonie (zeszłoroczni 
tryumfatorzy) oraz Golec Orkiestra (zwycięzcy I edycji). 

 
Niemniej zacięta była rywalizacja o laury indy-

widualne. Wyścig o tytuł króla strzelców także rozstrzy-
gał się w ostatnich meczach rozgrywek. W końcu to 
Miłosz Kura (Grochówka w Bidonie) okazał się być tym 
najbardziej bramkostrzelnym zdobywając łącznie 
16 goli. 

Szczegółowe wyniki i pełna klasyfikacja do-
stępne na stronie klubowej www.ksiniedrzwica.pl oraz 
w mediach społecznościowych. 

Najlepszym zawodnikiem ligi został Szymon 
Gęca (Kapuśniak w subwooferze), a najlepszym bram-
karzem Łukasz Biskup (Grochówka w Bidonie). 

Najlepsze drużyny oraz zawodnicy otrzymali pu-
chary i niewielkie nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Gminę Niedrzwica Duża. 
 
Wyrazy wdzięczności kierujemy także w stronę Pizzerii 
Jolly Joker, która ufundowała karnety dla wybieranego 
co tydzień zawodnika kolejki. 
 
Słowa podziękowania należą się także każdemu 
z uczestników, oraz osobom pomagającym w organiza-
cji Miniligi w szczególności Justynie Ufnal i Arturowi Do-
browolskiemu. 
 

W ostatnią sobotę sierpnia drużyna Oldbojów 
KS Niedrzwica rywalizowała we Frampolu w turnieju pił-
karskim organizowanym przez RWKS Sparta Biłgoraj 
oraz miejscowy Włókniarz. W wydarzeniu udział wzięło 
6 drużyn: 
OLDBOYS NISKO 
KS NIEDRZWICA 
TRAPER LUBACZÓW 
RWKS SPARTA BIŁGORAJ 
KAZIKI KOLBUSZOWA 
OLDBOYS DĄBROWICA 
Drużyny rywalizujące na boisku liczyły po 7 graczy, 
a każdy zawodnik musiał mieć ukończone 35 lat. Nasza 
drużyna odniosła 1 zwycięstwo, 2 remisy i 2 porażki, co 
pozwoliło na zajęcie 5 miejsca, ze stratą 2 punktów do 
podium. 
 

Zakończyły się rozgrywki II Ligi Lubelskiej 
Playareny (sezon 2020/21), gdzie KS Niedrzwica zajął 
5 miejsce wygrywając 16 meczów, a przegrywając 
8. Obecnie trwają przygotowania do sezonu futsalo-
wego. 

III edycja Niedrzwickiej Miniligi zakończona!
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Trwają rozgrywki lubelskiej klasy okręgowej, 
w których udział bierze drużyna Orionu Niedrzwica. 
Niedrzwicki team w kampanii 2021/22 broni tytułu wice-
mistrza V ligi, ale powtórzenie sukcesu z zeszłego se-
zonu może być zadaniem trudnym. Letnia przerwa 
między rozgrywkami była w Orionie „gorącym” okresem, 
w którym doszło do wielu zmian. Oprócz zmian w zarzą-
dzie klubu doszło też do wyboru nowego szkoleniowca, 
a także do licznych przetasowań personalnych w klubo-
wej kadrze. Nowym trenerem został Jacek Paździor, 
który pełnił już wcześniej tę funkcję w Orionie w sezonie 
2018/19. Czterdziestoczteroletni szkoleniowiec jest po-
nadto czynnym zawodnikiem i na boisku wspiera swych 
młodszych kolegów doświadczeniem zdobytym w takich 
klubach jak m. in. Lublinianka czy Avia Świdnik. 

Najbardziej istotnym wzmocnieniem kadry jest 
z kolei Erwin Sobiech. Zawodnik ten spędził wiele sezo-
nów na trzecioligowym poziomie grając w Lubliniance 
Lublin, a po przybyciu do Orionu stał się „z miejsca” 

najlepszym strzelcem w drużynie. 
Premierowym meczem sezonu było spotkanie 

z beniaminkiem klasy okręgowej KS Cisowianka 
Drzewce. Piłkarze Orionu nie byli faworytami tej potyczki 
i ponieśli minimalną porażkę 1:2, jednak mecz został 
zweryfikowany jako walkower na korzyść Orionu 
z powodu przekroczenia limitu zmian w drużynie Ciso-
wianki. Po kolejnych wygranych z Wisłą II Puławy i LKS 
Stróża Orion miał na koncie 9 punktów i liderował tabeli. 
Następnie przyszedł jednak „zimny prysznic” w postaci 
0:5 ze Stalą Poniatowa i kolejna porażka 0:1 z Garbar-
nią Kurów, tym bardziej przykra, że poniesiona na włas-
nym boisku i dzięki bramce straconej w ostatniej minucie 
meczu. W chwili oddawania tekstu do druku Orion 
zajmuje siódmą pozycję w tabeli i legitymuje się bilan-
sem 4 zwycięstw i 3 porażek przy stosunku bramkowym 
13-13. Najlepszym strzelcem zespołu jest Erwin 
Sobiech, a oprócz niego dla Orionu trafiali również 
Paweł Bielak, Jarosław Wnuk, Jakub Talarek, Przemy-
sław Puszka i Mateusz Kłyk. 

Przerwa zimowa w kla-
sie okręgowej rozpocznie się 
14 listopada, a przed Orio-
nowcami jeszcze kilka 
ciekawych meczów, m. in. 
derby z Unią Bełżyce, 
a także spotkania z Sygna-
łem Lublin i Janowianką, 
które odbędą się na boisku 
w Niedrzwicy Kościelnej. 
Sympatyków futbolu gorąco 
zapraszamy na Parafialną 
oraz do śledzenia poczynań 
Orionu w mediach społecz-
nościowych i na www.gkso-
rion.futbolowo.pl 

Kolejny sezon Orionu w „okręgówce”

Gminna Biblioteka Publiczna w Niedrzwicy 
Dużej  jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki 
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu 
jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowo-
czesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców 
miejscowości w gminach o najniższych dochodach 
podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposa-
żenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt 
komputerowy. W ramach zadania  biblioteka zakupi 
komputery, oprogramowanie i  urządzenia peryferyjne 
do GBP i placówek bibliotecznych. Całkowity  koszt 
zadania wynosi 35 000 zł, z tego 30 000 zł dofinansuje 
Instytutu Książki. 

Cecylia Słotwińska  
Dyrektor GBP 

Kraszewski. Komputery dla bibliotek.



W tym roku jesień przyszła szybciej niż ktokol-
wiek by przypuszczał. Na osłodę - kilka książkowych 
propozycji ze zbiorów naszej biblioteki. 

Zacznę od czegoś lekkiego: Olga Rudnicka na-
pisała nową książkę o przygodach Matyldy Dominiczak- 
byłej bibliotekarki, obecnie detektyw pt. Rączka rączkę 
myje. Jak przyzwyczaiła nas autorka, będzie dużo 
humoru, zagadka kryminalna i wartka akcja. Podobnie 
pisze Alek Rogoziński, którego nowa książka Złap mnie 
jeśli umiesz nie zawiedzie swoich fanów; pisarz oprócz 
humoru okrasza swoje książki dużą dozą ironii. Nową 
autorką w tym nurcie jest Marta Kisiel - autorka książek 
dla dzieci np. Małe licho, ma propozycję dla dorosłych 
- Dożywocie i Siła niższa: książki z pogranicza fanta-
styki, ale pisane z przymrużeniem oka; świetne 
na długie jesienne wieczory. Aneta Jadowska autorka 
książek dostępnych w naszej bibliotece: Trup na plaży 
i inne sekrety rodzinne i Martwy sezon, wydała trzecią 
część z tej serii pt. Denat wieczorową porą - wszystkie 
dla fanów lekkich kryminałów. 

Powieść obyczajową godnie reprezentuje 
książka Ann Patchett, autorki wcześniej wydanego 
Dziedzictwa, pt. Dom Holendrów. Jak każda z dobrych 
książek -  kiedy się zaczyna ją czytać, od razu wiadomo, 
że będzie nam zajmować każdą wolną chwilę, gdy ją 
kończymy, już zaczynamy zwalniać, żeby jej wystarczyło 
na jak najdłużej. Wspaniała powieść. 
Kwartet aleksandryjski - Lawrence Durrell: 
zachęcająco brzmi recenzja z okładki książki: „Kwartet 
aleksandryjski to legendarne już dzieło Lawrence'a 
Durrella, na które składają się cztery kolejne powieści: 
Justyna, Balthazar, Mountolive i Clea. Wszystkie uzu-
pełniają się wzajemnie, ale każda z osobna stanowi od-
rębną, samoistną całość. O randze artystycznej 
tetralogii Durrella przesądza nie tylko nowatorski zabieg 
formalny, polegający na przedstawieniu w kolejnych 
częściach Kwartetu tych samych wydarzeń i uwikłanych 
w nie ludzi z różnych punktów widzenia, ale także 
barwna fabuła, wyrazistość postaci, wzbogacane z tomu 
na tom wątki - od miłosnych po polityczne - oraz fascy-
nująca wizja Aleksandrii, z całym jej bliskowschodnim 
czarem i aurą tajemniczości.” 
Miasto z mgły - Carlosa Ruiza Zafona to ostatnia 
książka zmarłego w ubiegłym roku pisarza, która jest 
zbiorem opowiadań osadzonych w literackim świecie 
Cmentarza Zapomnianych Książek. 

Przewóz - Andrzeja Stasiuka: najnowsza 
książka laureata licznych nagród literackich, m.in. 
Nagrody Nike, autora Jadąc do Babadag, Opowieści 
galicyjskie, Biały kruk, Grochów, Dojczland. 
Księga tęsknot -  Sue Monk Kidd: najnowsza książka 
autorki Sekretnego życia pszczół, Czarnych skrzydeł 
i Opactwa świętego grzechu. 

Czas na kryminał- zaczynam od Remigiusza 
Mroza, który po Behawioryście i Iluzjoniście wydał trze-
cią książkę z tej serii Ekstremista. Pisarz kontynuuje 
opisywać losy Joanny Chyłki w czternastej książce z tej 
serii pt. Egzekucja, ponadto ukazała się jego książka 

Wybaczam ci.  Kiedy on to pisze? Ten 34-latek wydał 
dotychczas ok 50. książek, które utrzymują się na szczy-
tach list bestselerów, a sam pisarz wg tygodnika Wprost 
jest najlepiej zarabiającym literatem w Polsce.     
Max Czornyj - lubelski autor kryminałów wydał książki: 
Jestem mordercą i Krew. Podobnie piszący Marek 
Krajewski napisał Miasto szpiegów - to już dziesiąta 
część przygód Edwarda Popielskiego. 
Małgorzata Rogala kontynuuje pisanie o przygodach 
Agaty Górskiej i Sławka Tomczyka książką o tytule 
Kwestia winy, Katarzyna Puzyńska napisała kolejną 
książkę o Lipowie - Martwiec. Katarzyna Bonda firmuje 
swoim nazwiskiem powieść Nikt nie musi wiedzieć. 
Wojciech Chmielarz napisał nową książkę Wilkołak 
- autor w świetnej formie!  

Czas na książki dla pań: nową książkę wydała 
Agnieszka Krawczyk - Splątane ścieżki, Magdalena 
Witkiewicz - powieści Srebrna łyżeczka i Wizjer. 
Agnieszka Olejnik firmuje swym nazwiskiem powieść 
Wianek z lawendy, Magdalena Kordel napisała Zanim 
wyznasz mi miłość, a Edyta Świętek Czas miłości. 

Nie zapomnieliśmy o naszych najmłodszych 
czytelnikach - kupiliśmy kilka książek z serii Biuro 
detektywistyczne Lassego i Mai, a także Zaopiekuj 
się mną, dalsze części Niesamowitych przygód 
dziesięciu skarpetek Justyny Bednarek, a także  
Quidditch przez wieki J. K. Rowling. 

Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie do 
poczytania w naszych bibliotekach. 
Zapraszamy wszystkich czytających! 
 

Marzena Boryga 
Gminna Biblioteka Publiczna w Niedrzwicy Dużej 

Jesienne nowości w bibliotece
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Dwudziestego szóstego września odbył się 
w Goksir pierwszy wernisaż wystawy Klubu Papieroma-
nia. Osiem uczestniczek sprezentowało swoje prace: 
Marzena Duda,Teresa Dziekanowska, Barbara Grzegor-
czyk, Aneta Frąk-Tuziemska, Edyta Słotwińska, 
Agnieszka Socha, Agnieszka Szkutnicka i Elżbieta 
Dudzińska. Kartki okolicznościowe, albumy na zdjęcia, 
notesy i sporo galanterii użytkowej typu miniszafeczki 

czy  komódki zawitały do Goksir na jeden dzień. Kto nie 
przyszedł na wernisaż ten już nie zobaczy prac papie-
romaniaczek. Może za to obejrzeć fotorelację i poczuć 
atmosferę jaka towarzyszyła wydarzeniu. Imprezę 
uświetnił  koncert Aleksandry Kutrzepy i Michała 
Brytana. Gdyby ktoś zapragnął dołączyć do papieroma-
niaczek,  zapraszamy do Goksir w piątki na godz. 17:00.

W niedzielę 19 września miał miejsce bieg 
charytatywny na rzecz Kingi Bartoszcze i Weroniki 
Przybycień. Uczestników biegu przywitała pochmurna 
i deszczowa pogoda. Nie zważając na warunki, w trasę 
ruszyły trzydzieści cztery osoby, w tym sześciu 
rowerzystów. 

Na linii mety pierwszy był rowerzysta – Mateusz 
Bolko, który trasę pokonał z czasem 22:11. Dosłownie 
chwilę później pojawił się pierwszy biegacz – Damian 
Wójcicki (24:40). Pierwszą biegaczką na mecie była 
Małgorzata Mazurek (31:06). 

Podczas zbiórki do puszki zebrano 2 640 zł, 
co jest niebywałym sukcesem przy niewielkiej frekwen-
cji. Tym bardziej kierujemy słowo najwyższego uznania 
wszystkim darczyńcom, którzy zechcieli włączyć się 
w naszą akcję. 

Środki zgromadzone podczas biegu zostały 
przekazane na rehabilitację Kingi i Weroniki. Okazja była 
tym bardziej wyjątkowa, że Kinga dzień wcześniej skoń-
czyła 19 lat! 

Kierujemy najserdeczniejsze podziękowania 
niezastąpionym Strażakom z OSP Niedrzwica Duża za 
wsparcie w organizacji wydarzenia. 
Dziękujemy również Magdalenie i Dariuszowi Królom 
za użyczenie prądu. 

Już teraz zapraszamy na kolejny bieg, który 
odbędzie się 11 listopada. Tym razem trasa będzie 
prowadziła z Sobieszczan do Niedrzwicy Kościelnej. 

Bieg charytatywny dla Kingi i Weroniki

Koniec lata przyniósł zespołowi "Prosto z pola" 
całą garść zaproszeń na występy.  Zespół „Prosto 
z pola” wystąpił 29 sierpnia br. na XXIII Lubelskim Świę-
cie Chleba w skansenie w Lublinie, gdzie wykonał pieśni 
dożynkowe i miłosne. Kolejny występ miał miejsce 
3 września na VI Festiwalu Promocyjno-Edukacyjnym 
Kiszeniaki i Kwaszeniaki w Krzczonowie, gdzie pogoda 
jaki i publiczność dopisała. 19 września zaśpiewaliśmy 
na pikniku promującym akcję szczepień zorganizowa-
nym przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 
w Czółnach, a 25 września na zakończeniu VIII Rajdu 
Zapory na pikniku promującym akcję szczepień zorga-
nizowanym przez KGW Sosenki w Zalesiu koło Bełżyc. 
Następnego dnia zespół wziął udział w Przeglądzie 

Pieśni Ludowych zorganizowanym przez Fundację 
„Kapela i Zespół Swojacy” w Niedrzwicy Kościelnej. 

Również jesień zapowiada się koncertowo - na 
początek  występ "Prosto z pola" podczas jubileuszu 
60-lecia KGW w Strzeszkowicach oraz w Piotrowicach 
podczas finału projektu realizowanego przez Stowarzy-
szanie Miłośników Tradycji "Klepisko" pt. "Nasza trady-
cja, nasze 
bogactwo". Cze-
kamy na kolejne 
okazje do mu-
zycznych wystę-
pów.  
 

Lato zespołu „Prosto z pola” 

Wernisaż wystawy Klubu Papieromania



INFO | nr 87 | Gmina Niedrzwica Duża22 KULTURA

Sezon jesień/zima uznajemy za otwarty. Czas ten 
sprzyja koncentracji na samorozwoju. Jeśli szukają 
Państwo przestrzeni do rozwoju swoich zainteresowań, 
zdolności i pasji, zapraszamy do GOKSiR! 
 
Wciąż można dołączyć do następujących grup 
zajęciowych: 
 
Kawiarenka szyciowa 
Czwartek, godz. 16:00 – 22:00, dorośli, koszt: bezpłatne. 
Na zajęciach uczymy się sztuki szycia. Korzystamy 
z gotowych wykrojów, ale i projektujemy samodzielnie. 
Spod naszych igieł wychodzą unikatowe projekty skro-
jone na potrzeby uczestniczek zajęć. 
Informacje i zapisy: GOKSiR, tel. 660-410-578. 
 
Pisanie ikon 
Środa, godz. 16:00 – 22:00,  dorośli, koszt: 220 zł 
wpisowe na materiały lub materiały własne. 
Ikonopisanie to ponadczasowy wyraz wiary poprzez 
talenty, ale także tradycyjny warsztat w oparciu o ścisłe 
kanony. Wszystkie kolejne etapy wykonujemy korzysta-
jąc z wzorników zawierających reguły pisania ikon. 
Skończoną ikonę zabieramy do domu.  
Informacje i zapisy: GOKSiR, tel. 660-410-578. 
 
Papieromania 
Wybrane piątki, godz. 17:00 – 22:00,  młodzież i dorośli, 
koszt: zajęcia bezpłatne. 
Podstawą działań Klubu PAPIEROMANIA są takie 
dziedziny jak: scrapbooking, kartonaż, cardmaking, 
embosing, stemplowanie, monotypia i monoprinting na 
płytkach żelowych. Na zajęciach podstawą jest papier 
w najróżniejszych postaciach: kupiony i z recyklingu, 
tektura introligatorska, papier ryżowy, brystol, karton, 
czy bibuła. W efekcie powstają spersonalizowane przed-
mioty dekoracyjne oraz codziennego użytku. 
Informacje i zapisy: GOKSiR, tel. 660-410-578. 
 
Pracownia artystyczna 
Piątek, godz. 16:00 – 18:00, dzieci powyżej 10 lat 
i młodzież, koszt: bezpłatne. 
Pracownia Artystyczna to warsztaty skierowane do mło-
dzieży zainteresowanej rozwijaniem własnych predys-
pozycji plastycznych i poznawaniem nowych technik 
artystycznych. Celem zajęć jest rozwijanie zdolności 
indywidualnych dzieci i młodzieży, ich potencjału 
i myślenia twórczego. W Pracowni Artystycznej realizu-
jemy prace indywidualne, wykorzystując możliwe tech-
niki artystyczne.  
Informacje i zapisy: GOKSiR, tel. 660-410-578. 
 
Grupa zabawowa 
Czwartek, godz. 10:00 – 12:00,  dzieci 1-4 lat z dorosłym 
opiekunem, koszt: bezpłatne. 
Zajęcia te są doskonałą okazją do aktywnego spędzania 
czasu oraz nawiązywania kontaktów w grupie rówieśni-
czej lat najmłodszych. Podczas zajęć dzieci oddają się 

swobodnej zabawie na dywanie jak również zabawom 
zorganizowanym, zajęciom plastycznym i manualnym. 
W tym czasie towarzyszący im rodzice i opiekunowie 
dzielą się doświadczeniami wychowawczymi. 
Informacje i zapisy: GOKSiR, tel. 660-410-578. 
 
Elektroniczne 
Środa, godz. 14.00 do 15.00, młodzież 10-16 lat, koszt: 
bezpłatne. 
GOKSiR wraz z Pracownią Orange organizują zajęcia 
z programowania i konstruowania robotów. W ramach 
zajęć poznajemy podstawy elektroniki, uczymy się luto-
wać elementy elektroniczne, poznajemy podstawy 
programowania na BBC Micro:Bit, składamy roboty 
modelu Borsuk. Zajęcia organizowane są w ramach 
projektu MakerSpace. 
Informacje i zapisy: GOKSiR, tel. 660-410-578. 
 
Klub Małego Odkrywcy 
Wtorek, godz. 14:15-15:00, dzieci powyżej 6 lat, koszt: 
50 zł/4 kolejne spotkania. 
Na zajęciach Klubu Małego Odkrywcy dziecko poznaje 
świat, odbiera go zmysłami i uczy się konsekwencji, 
jakie przynoszą określone działania, stara się rozpozna-
wać stany skupienia czy właściwości. Zajęcia są podzie-
lone na bloki tematyczne takie jak np. blok ekologiczny, 
blok poświęcony żywiołom czy blok rozcieńczania i mie-
szania.  
Informacje i zapisy: Centrum Twórczego Rozwoju 
ARTYSTYKA, tel. 572-729-203. 
 
Robotyka 
Wtorek, godz. 15:00 – 16:00, dzieci powyżej 6 lat, koszt: 
60 zł/4 kolejne spotkania. 
Program zajęć rozwijających umiejętności informa-
tyczne i techniczne, konstrukcyjne oraz myślenie nace-
chowanie przewidywaniem skutków podjętych działań. 
Rozwijają u dzieci umiejętności pracy zespołowej 
i współpracy, logicznego myślenia, przygotowania do 
samodzielnej nauki w przyszłości, rozwijania pasji i chęci 
zwiększania wiedzy oraz zdolności wizualno – prze-
strzennych. 
Informacje i zapisy: Centrum Twórczego Rozwoju 
ARTYSTYKA, tel. 572-729-203. 
 
Planszówki 
Piątek, godz. 18:00 – 22:00, młodzież i dorośli, koszt: 
bezpłatne. 
Chcesz miło spędzić piątkowy wieczór i dobrze nastroić 
się przed weekendem? Wraz z Nieformalną Grupą 
Graczy DIUNA zapraszamy do wspólnej gry. 
Zapewniamy całą gamę gier planszowych o bardzo 
różnej tematyce. 
Informacje i zapisy: GOKSiR, tel. 660-410-578. 
 
 
 

Trwają zapisy na zajęcia
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Teatralne 
Czwartek, godz. 14:00 – 15:30,  dzieci 8-12 lat, koszt: 
bezpłatne. 
Podczas pracy nad spektaklami dzieci będą rozwijać 
swoje zdolności artystyczne, wyobraźnię, twórcze my-
ślenie oraz wybrane techniki aktorskie. Zajęcia służą 
ćwiczeniu koncentracji i pozbywaniu się tremy przed 
występami publicznymi. Uczą pracy indywidualnej i gru-
powej.  
Informacje i zapisy: GOKSiR, tel. 660-410-578. 
 
Zumba 
Poniedziałek, godz. 19:30-20:30, dorośli, koszt: 15 zł 
wejście (płatność u instruktora). 
Zumba - taniec zainspirowany połączeniem elementów 
tańców latynoamerykańskich oraz elementów fitness. 
Zawiera w sobie elementy tańca i aerobiku. Choreogra-
fia zumby łączy hip-hop, soca, samba, salsa, merengue, 
mambo, sztuki walki oraz elementy Bollywood i tańca 
brzucha. Wykorzystywane są także elementy treningu 
siłowego (squat, lunge).  
Informacje i kontakt: Studio Tańca BALANS, 
tel. 609-660-626. 
 
Taniec JAZZ 
16:15-17:00 Jazz kids (1 x w tyg.) - 60 zł/miesiąc, 
17:00-18:00 Jazz młodzież (1 x w tyg.) - 70:00 zł/mie-
siąc, 
18:00-19:30 Jazz reprezentacja (środa i czwartek) - 100 
zł/miesiąc, 
19:30 20:30 Jazz dorośli (nowy nabór). 
JAZZ obecnie jest jedną z najpopularniejszych technik 
tańca, która stanowi podstawę większości nowoczes-
nych technik tanecznych. Zawiera w sobie elementy 
tańca klasycznego i baletu, wzbogacony o elementy 
akrobatyczne. Ekspresyjne użycie rąk, ramion i nóg; 
obroty i podskoki - to wszystko odgrywa dużą rolę i po-
maga w budowaniu silnych, a jednocześnie płynnych, 
gładkich i bardzo technicznych układów. 
Informacje i kontakt: Studio Tańca BALANS, 
tel. 609-660-626. 
 
Taniec towarzyski 
Poniedziałek i środa: 
15:00-15:30 3-4 latki – 60 zł/miesiąc, 
15:30-16:10 5-6 latki – 70 zł/miesiąc, 
16:10-17:00 7-9 lat – 80 zł/miesiąc. 
Pozytywne emocje, rytmiczna muzyka, różnorodne i nie-
zwykle widowiskowe kroki – to połączenie, które Twoje 
dziecko z pewnością pokocha! Na tych zajęciach dzieci 
poznają kroki i technikę do tańca towarzyskiego (cha-
cha, rumby, samby, paso doble, jive’a, walca angiel-
skiego, quickstepa, tanga, walca wiedeńskiego) oraz 
niezwykle skoczne i pełne energii układy taneczne, które 
tańczą do najpopularniejszych utworów muzyki pop. 
Na zajęcia zapraszamy również dorosłych!  
Informacje i kontakt: Studio Tańca BALANS,  
el. 609-660-626. 
 
 

Tenis stołowy 
Wtorek w godz. 15:00-20:00, dzieci od 7 lat, młodzież 
i dorośli, koszt: 10 zł/1-godzinny trening. 
Na treningi tenisa stołowego zapraszamy wszystkie 
osoby, które chcą aktywnie spędzić wolny czas oraz 
mają ochotę na wspólną, sportową zabawę. Podczas 
treningów stosowany jest podział na grupy z uwzględ-
nieniem poziomu zaawansowania. Ćwiczymy technikę 
i taktykę gry, przygotowujemy do udziału w turniejach 
i zawodach sportowych. Tenis stołowy jest sportem 
całego życia - może grać każdy od 7 do 99 lat!  
Informacje i zapisy: trener Robert Bielecki, tel. 603-777-
441. 
 
Język angielski 
Sobota: 
8:05-8:50 grupa przedszkolna -  65zł/miesiąc, 
11:00-11:45 "zerówka" -  65zł/miesiąc, 
10:00-10:45 klasa 1 -  65zł/miesiąc, 
9:00-9:45 klasa 2 -  65zł/miesiąc, 
12:00-12:45 klasa 3 -  65zł/miesiąc, 
9:10-10:10 klasa 4 -  85zł/miesiąc, 
10:20-11:20 klasa 5 -  85zł/miesiąc, 
12:40-13:40 klasa 6 - 85zł/miesiąc, 
8:00-9:00 klasa 7 - 85zł/miesiąc, 
11:30-12:30 klasa 8 - 85zł/miesiąc. 
Szkoła Języków Obcych Ling-West to miejsce, gdzie 
spotykają się pasja do języka i chęć przekazania jej 
innym. Jeżeli chcesz nauczyć się języka obcego w przy-
stępny sposób to jesteś we właściwym miejscu :). 
Zapraszamy!  
Informacje i zapisy: Szkoła Języków Obcych Ling-West, 
tel. 788-235-522 
 
Orkiestra Dęta OSP 
Środa, godz. 19:00-21:00,dzieci, młodzież i dorośli, 
koszt: bezpłatne. 
Orkiestra Dęta funkcjonująca przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Niedrzwicy Dużej posiada bogatą tradycję. 
Pierwsze wzmianki o jej istnieniu pochodzą z lat czter-
dziestych ubiegłego wieku, a w dzisiejszej postaci 
orkiestra funkcjonuje od 1981 roku. Gra na instrumen-
tach w zespole przyciąga zarówno młodzież, jak i star-
sze pokolenia. Bezpłatne lekcje gry na instrumentach 
dętych drewnianych i blaszanych. W ofercie bezpłatna 
nauka gry na instrumencie dętym drewnianym lub bla-
szanym, bogaty repertuar, występy, przeglądy, konkursy, 
wyjazdy plenerowe. 
Informacje i zapisy: GOKSiR, tel. 660-410-578. 
 
Warsztaty malarskie 
Wtorek, godz. 17:00 - 21:00, dorośli, koszt: bezpłatne. 
Technika farb olejnych nie jest tak trudna, jak się 
powszechnie uważa. Trzeba tylko przestrzegać 
pewnych zasad. Na warsztatach wprowadzamy 
chętnych w tajniki techniki olejnej, stosowanych mate-
riałów i praktycznych rozwiązań. Jesteśmy również 
wsparciem w trakcie powstawania obrazów. 
Informacje i zapisy: GOKSiR, tel. 660-410-578.
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5 grudnia rozpoczynamy świąteczny festiwal 
zakupowy w budkach wystawienniczych na placu 
za GOKSiR. Czekać będziemy na nabywców prezentów 
świątecznych każdego dnia, aż do corocznego kierma-
szu bożonarodzeniowego w GOKSiR, który odbędzie 

się 12 grudnia. Zakupowe szaleństwo umilą nam lokalni 
artyści muzyczni. 

Budki czynne będą od 13:00. do 18:00 
w okresie od 5 do 12 grudnia codzienne. 
Serdecznie zapraszamy. 

Budki  w okresie bożonarodzeniowym

GOKSiR realizuje projekt pt. „Ścieżka dydak-
tyczno-przyrodnicza – Ptasia strefa”. Partnerem 
tej inicjatywy  jest Przedsiębiorstwo Komunalne „Nałęcz” 
z Niedrzwicy Dużej. I to właśnie na terenie podlegają-
cym przedsiębiorstwu -  przy Łowisku Gminnym 
„Nałęcz” („Stawy na Górkach”)  usytuowana  została  
ścieżka. Zamontowane zostały przy niej tablice eduka-
cyjne: prezentujące  gatunki ptaków i budki lęgowe, 
fotościankę  z gatunkami zwierząt oraz koło z informa-
cjami o warstwach  lasu. Zapraszamy zatem na spacery 
w tej pięknej okolicy!  Podążając wytyczoną ścieżką 
będzie można również przyjrzeć się domkom dla 

owadów oraz budkom lęgowym, przygotowanym przez 
uczestników projektu.  A odwiedzając GOKSiR warto  
zwrócić uwagę na wystawę ptasich piór  wyeksponowa-
nych za pomocą żywicy epoksydowej. To także jest efekt 
projektowych warsztatów.  

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie.

„Ptasia strefa” w Niedrzwicy Dużej


