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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 grudnia 2021 roku odbyła się XXXVIII Sesja 
Rady Gminy Niedrzwica Duża, podczas której podjęto: 
1. Uchwałę nr XXXVIII/209/21 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie uznania petycji za zasługującą 
na uwzględnienie;  
2. Uchwałę nr XXXVIII/210/21 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nie-
drzwica Duża Nr XII/57/19 z dnia  30 września 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bez-
przetargowym umowy najmu części nieruchomości; 
3. Uchwałę nr XXXVIII/211/21 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Uzależnieniom w Gminie Niedrzwica Duża 
na rok 2022; 
4. Uchwałę nr XXXVIII/212/21 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwią-
zywania Problemów Społecznych Gminy Niedrzwica 
Duża na lata 2021 – 2027; 
5. Uchwałę nr XXXVIII/213/21 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 
2021 rok; 
6. Uchwałę nr XXXVIII/214/21 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej; 
7. Uchwałę nr XXXVIII/215/21 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok; 
8. Uchwałę nr XXXVIII/216/21 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

18 stycznia 2022 roku podczas XXXIX Sesji, 
Rada Gminy Niedrzwica Duża podjęła:  
1. Uchwałę nr XXXIX/217/22 Rady Gminy Niedrzwica 

Duża w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników 
i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi 
oraz regulaminu tego handlu; 
2. Uchwałę nr XXXIX/218/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wyso-
kości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych sołtysów; 
3. Uchwałę nr XXXIX/219/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 
2022 rok; 
4. Uchwałę nr XXXIX/220/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej; 
5. Uchwałę nr XXXIX/221/22 Rady Gminy Niedrzwica 
Duża w sprawie zmiany nieruchomości. 

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

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

Komunikujemy również, że treści projektów 
uchwał, którymi będą obradować radni podczas sesji, 
z wyprzedzeniem publikowane są na stronie interneto-
wej BIP Urzędu Gminy w zakładce: projekty aktów 
prawa lokalnego. 
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W dniu 16 grudnia 2021 r. odbyła się III sesja 
Młodzieżowej Rady Gminy. W sesji uczestniczyło 8 rad-
nych Młodzieżowej Rady oraz  Zastępca Wójta Gminy 
Niedrzwica Duża pan Łukasz Czarnomski, który z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia złożył radnym i ich najbliż-
szym życzenia. Tematem przewodnim III sesji była 
zbiórka karmy dla Schroniska w Rachowie.  

Z kolei 17 stycznia 2022 roku odbyła się IV 
sesja Młodzieżowej Rady Gminy. W sesji uczestniczył 
pan Wójt Ryszard Golec. Podczas sesji radni MRG 
stworzyli wniosek do Rady Gminy Niedrzwica Duża 
o utworzenie skateparku. Dla młodych ludzi jest to bar-
dzo ważna inwestycja. Osoby jeżdżące na deskorol-
kach, rolkach i BMX-ach w związku  z brakiem 

specjalnie przeznaczonego i dostosowanego miejsca 
kursują po publicznych placach i ulicach, niejednokrotnie 
przyczyniając się do szybszego niszczenia ławek i na-
wierzchni. W dodatku uprawiając swój sport w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych narażają zarówno siebie jak 
i przechodniów na nieprzyjemności, a nawet niebezpie-
czeństwo, przemieszczając się w pobliżu ulic ryzykując 
potrącenie przez przejeżdżające samochody. 

Radni Młodzieżowej Rady Gminy są osobami 
z głowami pełnymi pomysłów, są chętni do działania, 
chcą pomagać i angażować się w życie Gminy Nie-
drzwica Duża. Zbiórka karmy dla schroniska czy wnio-
sek o utworzenie skateparku są tego najlepszym 
przykładem.  

Sesje Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża 

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. uległy zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. Nowe stawki zostały określone w Uchwale Nr XXXVII/204/21 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 30 
listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przedstawiają 
się następująco: 

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi w Gminie Niedrzwica Duża
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Główne wsparcie jakie otrzymała Gmina Niedrzwica Duża w 2021 roku do realizacji zadań pochodzą 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, w tym środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, czy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześ-
niej Funduszu Dróg Samorządowych).  
W 2021 roku kwota poniesionych  wydatków inwestycyjnych wyniosła  łącznie 12 533 795,62 zł. 
Wykaz przedstawia się następująco: 

Wykaz ważniejszych wydatków inwestycyjnych  
wykonanych w 2021 roku w Gminie Niedrzwica Duża  

– stan na 31.12.2021 r. 

Informacja 
Od dnia 3 stycznia 2022 r. sprawy w zakresie geodezji  

prowadzone dotychczas przez Urząd Gminy Niedrzwica 
Duża realizowane są przez Wydział Geodezji Starostwa  

Powiatowego w Lublinie – Filia w Niedrzwicy Dużej. 
 

Siedziba Filii: ul. Bełżycka 77 w Niedrzwicy Dużej, 
tel.: 81 528 67 55, e-mail: niedrzwica.geo@powiat.lublin.pl 
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Wśród 209 gmin województwa lubelskiego 
w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2021 zorganizowanym 
przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej przy part-
nerstwie Urzędu Statystycznego w Lublinie, nasza 
gmina uplasowała się na 9. miejscu zestawienia.  
 Tym samym nasza gmina osiągnęła duży suk-
ces, awansując aż o dziesięć pozycji w porównaniu do 
ubiegłorocznej edycji rankingu (wtedy gmina uplasowała 
się na 19. miejscu).  

Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowa-
nie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. 

Metodą oceny poziomu rozwoju gminy był zbior-
czy wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 
wskaźników mierzących m.in. średnioroczne dochody 
własne budżetów gmin na 1 mieszkańca, wydatki ma-
jątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca, 
wskaźnik zadłużenia budżetów gmin, wydatki bieżące 
budżetów gmin na administrację publiczną na 1 miesz-
kańca, udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 
ludności w wieku produkcyjnym czy odsetek dzieci ob-
jętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat.  

Gmina Niedrzwica Duża na 9. pozycji  
Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2021 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej będą przyjmowane w dwóch terminach 
od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. wraz z faktu-
rami (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju na-
pędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 
2021 r. do 31 stycznia 2022 r., oraz od 1 sierpnia 2022 
r. do 31 sierpnia 2022 r. wraz z fakturami (lub ich ko-
piami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do 
produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 
2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 
2022 r. Do wniosku do wglądu należy przedstawić ak-
tualne umowy dzierżawy gruntów, zawierające po-
prawne dane dotyczące właściciela/właścicieli tych 
gruntów, numerów działek oraz ich powierzchni. 

Ważne informacje:  
• limit paliwa wynosi 110 litrów  na 1 ha użytków rolnych, 

• stawka zwrotu na 1 litr oleju napędowego wynosi 1,00 
zł, 
• dla posiadaczy bydła – 40 litrów oleju napędowego na 
jedną dużą jednostkę przeliczeniową bydła DJP (ko-
nieczne jest dołączenie do wniosku informacji z ARiMR 
o liczbie DJP bydła), 
• zwrot podatku akcyzowego przysługuje na olej napę-
dowy oznaczony kodami: od  CN 2710 19 43  do  CN 
2710 19 48, a także kodami od  CN 2710 20 11  do  CN 
2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00. 

Terminy wypłaty zwrotu podatku: 
• od 1 do 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia 
wniosku w I terminie 
• od 3 do 31 października 2022 r. w przypadku złożenia 
wniosku w II terminie. 
Więcej informacji pod nr tel. 81 517 50 85 wew. 15. 

Informacja dla rolników  
dotycząca zwrotu podatku akcyzowego w 2022 roku 
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ROZKŁADY JAZDY KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ  
NA TRASIE NIEDRZWICA DUŻA – CZÓŁNA – BEŁŻYCE 

ORAZ NIEDRZWICA DUŻA – ŁĄCZKI – BEŁŻYCE 
 

 
Informujemy, że w dniu 11 stycznia 2022 r. została uruchomiona komunikacja publiczna na trasie 

Niedrzwica Duża – Czółna – Bełżyce oraz wznowiona na trasie Niedrzwica Duża – Łączki – Bełżyce. Organizatorem 
komunikacji jest Starostwo Powiatowe w Lublinie. Poniżej przedstawiamy obowiązujące rozkłady jazdy. 
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ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow 

Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)" jest realizowany 
w ramach programu „Zintegrowany system ograniczania niskiej emisji (ZONE)".

o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl

Co to jest CEEB?  

Kto musi złożyć deklarację?  

Jak złożyć deklarację?  

Do kiedy złożyć deklarację? 

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe
informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości
powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".  

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których
znajduje się źródło ciepła.

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu
na stronie www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób składania deklaracji. 
w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy. Druki
formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-
emisyjnosci-budynkow. 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
1.

2.

dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca,
deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,
deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia. 30

czerwiec
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Informujemy, że wydawaniem dodatku osłono-
wego w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej zaj-
muje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy 
Dużej. 

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej 
tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące 
ceny energii, gazu i żywności. Dodatek może otrzymać 
osoba posiadająca obywatelstwo polskie, mająca 
miejsce zamieszkania i przebywająca na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy zamieszku-
jący i przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia 
na pobyt stały, na pobyt rezydenta długoterminowego 
Unii Europejskiej, na pobyt czasowy w związku z nada-
niem mu statusu uchodźcy czy w związku z udzieleniem 
mu ochrony uzupełniającej. 

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami doda-
tek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, któ-
rego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 
2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* 
na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dla wnio-
sków złożonych do 31 lipca 2022r. brane są dochody 
z roku bazowego 2020 według zasad określonych 
w ustawie o świadczeniach rodzinnych, natomiast wnio-
ski złożone po 31 lipca z dochodami za rok 2021.  

Wysokości dopłat w skali roku w ramach 
dodatku osłonowego: 
• jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 
lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 
2100 złotych, 
• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* 
przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych 
miesięcznie na osobę, 

• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 
1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 
1500 złotych miesięcznie na osobę, 
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 
1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 
1500 złotych miesięcznie na osobę. 
*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione 
od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysłu-
guje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania 
gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, ko-
minek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pie-
cokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo 
stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, 
wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, 
o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listo-
pada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 
oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. For-
mularz deklaracji znajduje się na stronie Urzędu Gminy 
oraz w Referacie Usług Komunalnych i  Ochrony Środo-
wiska Urzędu Gminy Niedrzwica Duża (budynek B). 

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć 
elektronicznie (podpisany za pomocą kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego lub uwierzytelniony z wykorzys-
taniem profilu zaufanego) lub tradycyjnie (papierowo) - 
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy 
Dużej, ul. Kraśnicka 5. 

Wnioski można składać w terminie od stycznia 
2022 r. do 31 października 2022 r. 

Informacja dot. Dodatku osłonowego 
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W Czółnach, niedaleko budynku szkoły, znaj-
duje się figura Matki Bożej. Mieszkańcy wsi mówią, że 
postawiono ją jako dziękczynienie za szczęśliwy powrót 
z I wojny światowej. Widnieje tam jednak data 30 maja 
1946 roku. Informacje na ten temat posiada Anna Błasz-
czyk, wnuczka fundatora pomnika. Podczas spotkania 
pani Anna skromnie pyta, czy mówić tylko o kapliczce, 
czy może coś więcej o dziadku. Okazuje się, że historia 
jest bardzo ciekawa. 
 
Pierwsza wojna 
Józef Puchała urodził się w Czółnach w 1890 roku. 
Ożenił się ze Stanisławą Bartoszcze z Babina, wówczas 
szesnastoletnią dziewczyną. Zaraz po ślubie został po-
wołany do wojska. Polska w tym czasie była pod zabo-
rami, Józef znalazł się więc w wojsku carskim. Przez 
jakiś czas był na froncie, a później dostał się do niewoli. 
W domu nie było go łącznie przez sześć lat. 
Podczas swojej tułaczki nauczył się języka rosyjskiego, 
niemieckiego i czeskiego – jakiś czas spędził między in-
nymi na terenie obecnych Czech. Opowiadał, że tam 
właściciel jednej z karczm bardzo chciał, żeby Józef zos-
tał jego zięciem. Ten jednak wolał wrócić do domu, do 
Polski i do żony, którą zostawił na tyle lat. 
Był człowiekiem wierzącym i przez cały czas modlił się, 
prosząc o szczęśliwy powrót do domu. Obiecał, że jeśli 
mu się to uda – ufunduje figurkę Matki Bożej. 
 
Spełnione marzenie o powrocie 
Wrócił najprawdopodobniej w 1918 roku, cały i zdrowy. 
W Niedrzwicy przybłąkał się do niego piesek, który 
razem z nim doszedł do domu w Czółnach. Okazało się, 
że piesek należał do jego żony, Stanisławy. Czekał na 
gospodarza? 
Józefowi nie udało się postawić figury Matki Bożej od 
razu po powrocie. Idąc do wojska zostawił prawie 20-
hektarowe gospodarstwo pod opieką szesnastoletniej 
dziewczyny oraz swojej matki, która była już w pode-
szłym wieku (Józef był ósmym, najmłodszym jej dziec-
kiem). Gdy wrócił, zastał pole prawie leżące odłogiem. 
Oprócz pracy w swoim gospodarstwie, chodził też na 
zarobek do sąsiadów, żeby w początkowym okresie móc 
z czegoś żyć. 
Był niezmiernie szczęśliwy, że udało mu się wrócić. Póź-
niej całe swoje życie poświęcił na pomaganie innym. 
Chciał być dobrym człowiekiem. Mówił, że gdyby nie na-

potkał na swojej drodze – na froncie i w niewoli – 
dobrych ludzi, którzy mu pomagali, nie wróciłby do 
domu. 
Do pomocy w uprawie swojej ziemi zatrudnił parobków. 
Jednak w niedługim czasie znów został zabrany do Lub-
lina, na kolejne ćwiczenia wojskowe. Puchałowie mieli 
już maleńką córeczkę Feliksę. Żeby móc zobaczyć się 
ze swoją rodziną Józef dostawał tylko krótkie przepustki. 
Umawiał się z żoną w konopnickim lesie – on szedł na 
piechotę z Lublina, a ona z Czółen, niosąc na plecach 
swoją córeczkę. Podobno Stanisława nieraz usłyszała 
od sąsiadek, że jest głuptasem. 
Po zakończonych ćwiczeniach wojskowych w końcu 
mógł pracować na swoim gospodarstwie, które dzięki 
temu zaczęło kwitnąć. Pojawiły się też kolejne dzieci – 
Józefa i Stanisław. 

 

Druga wojna 
Podczas II wojny światowej, w różnych okresach, w gos-
podarstwie Józefa stacjonowali żołnierze wojsk niemiec-
kich i rosyjskich oraz polscy partyzanci. Zatrzymywali się 
w stodole, która do dzisiaj stoi w tym samym miejscu. 
Wrota zostały zachowane jeszcze z tamtych czasów. 
Józef pomagał żołnierzom jako tłumacz i bardzo mu się 
to podobało. Mógł dzięki temu nie tylko utrwalać znajo-
mość języków obcych, ale też sporo się dowiedzieć. 
Wszystkim chciał pomóc – nie patrzył, czy był to praw-
dziwy partyzant, czy partyzant-złodziej. Co miał, to od-
dawał – odzież, zboże, mleko, mięso. Jego żona nieraz 
załamywała ręce mówiąc, że nie ma z czego ugotować. 
Na to Józef odpowiadał, że w domu jakoś sobie pora-
dzą, a on musi te rzeczy oddać. Jest to dłużny ludziom, 
którzy jemu pomogli w czasie poprzedniej wojny. Tak to 
sobie tłumaczył. 

“Muszę pomagać ludziom. Jestem im to winny”

Józef Puchała w wojsku

Józef i Stanisława oraz dzieci: Feliksa, Józefa i Stanisław, 
po lewej stronie stoi jeden z ich parobków
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Okres okupacji to oczywiście bardzo brutalne czasy, 
kiedy ludzie nie byli pewni jutra. Gdy w gospodarstwie 
Puchałów stacjonowały wojska, właściciele mieli nie-
przespane noce. Wspominali, że ledwie człowiek położył 
się do łóżka, to już psy szczekały – a to Niemcy, a to 
partyzanci, a to partyzanci-oszuści… 
Któregoś dnia Józef spacerował i przechodził obok 
domu, w którym przebywali właśnie ci pseudopartyzanci. 
Uznali oni, że Józef przyszedł ich szpiegować. Przyje-
chali więc za nim do jego domu, położyli na stole i bili 
pasami, na oczach między innymi przerażonych dzieci. 
Zdarzały się jednak nietypowe sytuacje w kontaktach na 
przykład z Niemcami. Rolnicy starali się chować zboże, 
gdzie się da – na strychu, albo w oborze, gdzie przykry-
wano je obornikiem. Niemcy przychodzili odebrać za-
pasy na kontyngent. Nierzadko zdarzało się, że 
zabierano wszystko. Gospodarze wtedy nie tylko nie 
mieli jak przeżyć, ale też nie było czym obsiać pola 
w kolejnym roku. W takiej sytuacji znalazła się rodzina 
Puchałów: któregoś dnia przyjechali Niemcy i załadowali 
cały wóz zboża. Józef wyszedł do nich i zaczął płakać – 
czym ja obsieję na wiosnę? Przecież wszystko zabrali-
ście! Niemiecki żołnierz popatrzył na niego, po czym 
kazał wszystko wyładować i zostawić. 
W gospodarstwie Puchałów stacjonował ze swoim od-
działem między innymi major Hieronim Dekutowski ”Za-
pora”. Żołnierze przebywali przez kilka dni w budynkach 
gospodarczych. Józefa Puchała wspominała później, że 
major podobał się wszystkim dziewczynom, miał jednak 
swoją narzeczoną. 
Między zabudowaniami gospodarczymi w Czółnach 
a drogą prowadzącą do Bełżyc polscy partyzanci sto-
czyli bitwę. Po tym wydarzeniu ludzie we wsi mówili, że 
w polu jeszcze leżą jakieś ciała. Córka Józefa – jak to 
młody człowiek – z dwiema koleżankami pobiegła zoba-
czyć, czy to prawda. Rzeczywiście leżał tam ranny z roz-
prutym brzuchem. Miał wnętrzności na wierzchu i prosił, 
żeby go ktoś dobił. Inny leżał nakryty sianem, odważ-
niejsza koleżanka odgarnęła siano… Ten żołonierz już 
nie żył, a widok był tak okropny, że dziewczyny stamtąd 
uciekły. 

W latach czterdziestych nauczycielkami w szkole 
w Czółnach były siostry Moniakówny – Helena i Broni-
sława. One uczyły dzieci, ale prowadziły też spotkania 
dla kobiet, podczas których udzielały porad z różnych 
dziedzin życia, a także uczyły czynności przydatnych 
w gospodarstwie domowym. Organizowały również 
życie kulturalne wsi. 
W budynku szkolnym przechowywały ponadto partyzan-
tów. Tylko zaufane osoby mogły na przykład opatrywać 
rannych. Prawie nikt na wsi wiedział, że szkoła w ten 
sposób funkcjonuje. Józef cały czas współpracował 
z nimi, na przykład dostarczając żywność. Zdarzyło się, 
że jeden z mieszkańców Czółen pomylił się i wszedł do 
szkolnej sali, w której przebywali ranni. Szybko się stam-
tąd wycofał, przyrzekając jednej z sanitariuszek, że nic 
nie widział. Nie wydał nikogo. 
 
Przyjaźń z wikarym 
Ksiądz Jan Poddębniak (w tamtych latach wikary w pa-
rafii w Niedrzwicy Kościelnej, uhonorowany tytułem 
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata) zawsze powta-
rzał: "Z dziadkiem Puchałą to można konie kraść!" Taka 
przyjaźń musiała pociągnąć za sobą szereg niesamowi-
tych przeżyć. Gdy trzeba było – ksiądz pomagał rodzinie 
Puchałów, ale działało to także w drugą stronę. 
Józef miał duże gospodarstwo. Ksiądz ufał mu i podsyłał 
do niego potrzebujących ludzi, na przykład więźniów, 
którzy wyszli z Majdanka. Jedni przebywali w Czółnach 
dłużej, inni krócej. Cel był taki, żeby te osoby przecho-
wać i nakarmić. 
Były to na przykład dziewczynki z jakiegoś sierocińca, 
które po latach wracały odwiedzić gospodarzy. Zdarzali 
się ludzie samodzielni, ale też niegdyś bogate kobiety 
z miasta, które nie potrafiły sobie nawet herbaty zrobić. 
Któregoś dnia została przysłana kobieta, która opowia-
dała o swoim mężu – żołnierzu, prawdopodobnie gos-
podarze wiedzieli jak się nazywała. Kilka dni po jej 
odejściu u Puchałów zatrzymali się polscy żołnierze. 
Jeden z nich okazał się mężem tej kobiety. Wszyscy ża-
łowali, że para się nie spotkała, nie wiadomo było dokąd 
poszła kobieta, a telefonów nie było. 

Przebywała u nich też rodzina z obozu, 
skrajnie wycieńczona. Byli to rodzice 
z dwojgiem małych chłopców. Młodszy wy-
glądał w miarę normalnie, natomiast starszy 
był jak szkielet obleczony skórą. Nie mógł 
chodzić, nie mógł nawet mówić – po prostu 
leżał i płakał. Stanisława wspominała, że 
głos tego dziecka nie był normalny, ten 
chłopczyk tylko dziwnie skrzeczał. W domu 
było dużo ludzi, więc temu chłopcu poło-
żono trochę siana pod stołem, żeby miał jak 
najspokojniej. Jego matka wodą rozcień-
czała mu odrobinę mleka. Bała się, że gdy 
syn naje się do syta, to umrze. Błagała żeby 
go nie karmić i nie jeść przy nim. Przez jakiś 
czas mieszkali u Puchałów, ale potem po-
szli dalej. 

Stodoła, w której stacjonowali żołnierze
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W czasie wojny zatrzymał się również Stanisław Bojar-
ski, którego Józef przyjął w swoim gospodarstwie jako 
parobka. Nikt w rodzinie nie wiedział kim jest, ani skąd 
się wziął. Wiedzieli tylko, że ma na imię Stanisław i bę-
dzie pomagał w pracy. W 1962 roku Stanisław Bojarski 
przyjechał do Czółen, aby odszukać rodzinę Puchałów. 
Józef Puchała niestety już nie żył, Stanisław spotkał się 
więc z rodzicami pani Anny - Józefą i Józefem Gola-
nami. Zapytał Józefę, czy go pamięta. Odpowiedziała, 
że tak. Czy wiedzieliście, kim ja byłem, kim jestem? No 
nie, nic nie wiedzieliśmy na ten temat. A on mówi 
– o mnie wiedział tylko pan Józef Puchała i ksiądz Pod-
dębniak. Byłem poszukiwany listem gończym. Gdyby 
Niemcy dowiedzieli się kim jestem, to zginąłbym – ja 
i cała wasza rodzina. Później na wszystkie okazje, takie 
jak święta czy imieniny, wysyłał rodzinie pani Anny po-
cztówki i starał się utrzymywać kontakt. Któregoś dnia 
napisał, że miał zawał serca, potem korespondencja się 
urwała. Był z Krotoszyna Wielkopolskiego. 
 
Żydzi 
Pewnego dnia Niemcy gonili dużą grupę Żydów z getta 
bełżyckiego do Niedrzwicy. Tam zapędzali ich do wago-
nów i wywozili do obozu. Żołnierze z karabinami, 
z psami pilnowali więźniów. Puchałowie z daleka 
wszystko widzieli. U Józefa na polu stały sterty ze 
słomą. Nagle z jednej z tych stert wychodzi Żyd ze 
swoim synem. Prosi gospodarza o ukrycie ich. Jednak… 
Józef tego akurat nie zrobił. Bał się o swoją rodzinę. Była 
to bardzo rozsądna decyzja – przez jego gospodarstwo 
przewijało się dużo różnych ludzi – osób potrzebują-
cych, żołnierzy, nawet bandytów. Istniało bardzo duże 
ryzyko, że Żydzi zostaliby przez kogoś zauważeni 
i wtedy nikt by nie przeżył. Józef obiecał, że zrobi dla 
nich wszystko, odda im wszystko co ma, ale przecho-
wać ich naprawdę nie mógł. 
 
Figurka Matki Bożej 
Pobyt na froncie mocno nadwyrężył zdrowie Józefa. 
Często chorował na zapalenie płuc, zdarzało się że 
i kilka razu w roku. Po wojnie jego zdrowie znacznie się 

pogorszyło, a badania wykazały, że ma nowotwór płuc. 
Zaczął myśleć o złożonej przed laty obietnicy: „przysięg-
łem Matce Bożej, że ufunduję pomnik i w końcu umrę 
nie dotrzymując tego słowa”. 
Ksiądz Poddębniak pomógł zorganizować całe przed-
sięwzięcie. Gotową figurę przywieziono wozem. Jeden 
z mieszkańców Czółen zobaczył figurę leżącą jeszcze 
na wozie, zaraz po przywiezieniu, i opowiadał: „u Pu-
chałów to jest taka Matka Boska, jak ja na wielkość!” 
 
Józef Puchała na ostatnią wizytę lekarską pojechał 
w świetnym nastroju razem ze swoją córką Józefą. Po-
wiedział lekarzowi, że teraz czuje się naprawdę dobrze. 
Lekarz, wyjmując zdjęcie z prześwietlenia powiedział 
jednak, że martwi go guz na lewym płucu. Józef od tego 
momentu bardzo posmutniał i w drodze powrotnej pra-
wie się nie odzywał. W niedługim czasie odwiedził go 
ksiądz Poddębniak, który zawsze wyszukiwał najlep-
szych lekarzy dla całej rodziny, zawsze znajdował jakąś 
radę. Józef zwierzył mu się, że chyba jest z nim już go-
rzej. A ksiądz odpowiedział, że jak się pogoda zmieni to 
wszyscy będą czuć się lepiej. Po odjeździe przyjaciela 
pan Puchała stracił wszelką nadzieję na zdrowie. Zmarł 
23 stycznia 1952 roku. 
 

według relacji Anny Błaszczyk  
Dominika Lipowska

Na odwrocie zdjęcia znajduje się napis: „Na pamiątkę rodzinie 
Puchałów ofiarował swoje zdjęcie ślubne w dowód przyjaźni  

z lat okupacji – Stanisław Bojarski. Krotoszyn 7. 7. 62.”

Poświęcenie figury Matki 
Bożej przez księdza Jana 

Poddębniaka w 1946 roku.

Figura Matki Bożej  
w Czółnach obecnie.



INFO | nr 89 | Gmina Niedrzwica Duża 13SPOŁECZNOŚĆ

To wspomnienie jest moim szczególnej miary 
hołdem Pamięci Adama Wawrzyszaka, którego miałam 
szczęście poznać, podziwiać i uczyć się z Jego życiowej 
mądrości. Zauroczył mnie swoją niepoprawną pasją 
młynarstwa, którą rozwijał przez całe życie. 

O takich osobach, jak Śp. Pan Adam, zwykło się 
mówić, że są i Chlebem, i Solą Ziemi Krężnickiej. Tak. 
Urokliwej, bohaterskiej i pracowitej ziemi. 

Legendarny Mistrz Młynarstwa został zapamię-
tany jako Człowiek o złotych rękach i o złotym sercu… 

Dzięki wielkiej sile charakteru, mądrości i pra-
cowitości oraz życzliwości dla ludzi młynarz Adam Waw-
rzyszak stał wysoko w społecznej hierarchii Krężnicy 
Jarej. W związku z tym cieszył się dużym poważaniem 
społeczeństwa. Miał mir i autorytet, na który pracował 

latami. 
W ważnych sprawach życiowych i wiejskich mieszkańcy 
prosili go o pomoc. W stosunku do wszystkich ludzi był 
uprzejmy, zwyczajnie - grzeczny i przyjazny, dyskretny. 

Adam Wawrzyszak urodził się 18 lutego 1922 
roku w Lublinie, w dzielnicy Rury Jezuickie. Jego rodzi-
cami byli: Łucja z domu Siemarowska i Stefan Wawrzy-
szak. Miał troje rodzeństwa: siostrę Janinę i dwóch braci 
- Bogdana i Ryszarda. Adam ukończył szkołę podsta-
wową i gimnazjum ogólnokształcące. Mieszkał z rodzi-
cami i rodzeństwem w Lublinie przy 
ul. Nadbystrzyckiej. 

W latach 40-tych przebywał u swoich dziadków 
Siemarowskich w Krężnicy Jarej. Tutaj zaczął praktykę 
młynarską we młynie Adolfa Niedźwiedzkiego (1910-
1950), syna Antoniego (1866-1940). 

W sierpniu 1944 roku został powołany do służby 
w Wojsku Polskim, w Dywizjonie Szkolnym I Warszaw-
skiej Dywizji Kawalerii (jednostka zmotoryzowana). 

Adam Wawrzyszak jako żołnierz brał czynny 
udział w walkach o Warszawę. Przeszedł szlak bojowy 
Wojska Polskiego do Berlina i brał udział w Wiktorii Ber-
lińskiej. Za udział w działaniach wojennych odznaczony: 
Medalem za Warszawę, Medalem za Odrę, Nysę i Bał-
tyk, Medalem za zdobycie Berlina i Odznakę Grun-
waldzką. 

Po zakończeniu II wojny światowej, dziewięt-
nastego maja 1945 roku, Adam Wawrzyszak wrócił w ro-
dzinne strony i zaczął pracę w młynie rodzinnym 
swojego ojca przy ul. Nadbystrzyckej w Lublinie. 

W 1951 roku zawarł związek małżeński z Marią 
Kazimierą z domu Janczak. Małżeństwu urodziły się 
dwie córki - Ewa i Barbara. Rodzice zadbali w przyszło-
ści o ich staranne wykształcenie. 

Po zawarciu związku małżeńskiego Adam Waw-
rzyszak zapragnął urzeczywistnić swoje młodzieńcze 
marzenia o posiadaniu własnego młyna. W przeoranej 
wojną, zwaśnionej i pogubionej Krężnicy Jarej, 

Nieodżałowany Młynarz 
Śp. Adam Wawrzyszak 
w Pamięci Potomnych 

pozostał i Chlebem, i Solą 
Ziemi Krężnickiej… 

E.B. 
 

Pamięci 
Wielkiego Nieobecnego w Krężnicy Jarej 

Adama Wawrzyszaka 
- Zasłużonego Mistrza Młynarstwa, 

Prezesa Straży i Zacnego Krężniczanina 
(18.02.1922-02.04.1996) 

Wspomnienie
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wielkim wysiłkiem, przez prawie pięć lat, budował młyn 
elektryczny. W 1956 roku młyn, twardo usadowiony 
w centrum wsi, został uruchomiony. Przez czterdzieści 
lat dzielny młynarz cierpliwie i ofiarnie służył w nim klien-
tom okolicznych i odległych miejscowości. Młyn stał się 
ośrodkiem życia mieszkańców, wymiany informacji, ko-
mentowania wydarzeń itp. 
Po uruchomieniu młyna Adam Wawrzyszak sprowadził 
do Krężnicy Jarej swoją rodzinę z Lublina. 

Młyn na owe czasy był wyposażony bardzo no-
wocześnie. Posiadał dwa stoły walców produkcji szwaj-
carskiej, odsiewacz pozwalający na dokładne i sprawne 
czyszczenie mąki; żuber maszynę czyszczącą pszenicę 
do przemiału. Funkcjonowało mechaniczne przenosze-
nie pszenicy i mlewa taśmociągiem kubełkowym.  

Młynarstwo było wielką pasją Pana Adama, 
który znał swoją wartość i naturalnie osiągał powodze-
nie. Był ambitny i pewny siebie. Skromny, inteligentny 
i krytyczny. Doskonale znał krężnicke środowisko...Ce-
chowało Go poczucie własnej godności. Aktywność 
związana z prowadzeniem młyna pochłaniała Go bez-
granicznie. 
Pragnął uznania i słusznej oceny swojej pracy. 

Była to, poniekąd, natura królewska. Lubił Pan 
Adam spotkania z ludźmi, występy publiczne i spełnienie 
dobrych uczynków - charytatywnie. Miał gest, znał się 
na ludziach, odróżniał komu można i należy pomagać. 
Wśród najstarszych mieszkańców krążą jeszcze 
wspomnienia, że „Pan młynarz był miłosierny i hojną 
ręką wspierał wielodzietne i biedne matki”. Gdy spotkał 
w pobliżu młyna którąś z takich matek, miał zwyczaj 
mówić: „Podejdź tu, weź sobie mąki, napiecz chłopakom 
placków, niech się najedzą…!” 
Na taki gest stać ludzi dobrych i o wielkim sercu! 
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We młynie spędził Pan Adam całe swoje zawo-
dowe życie. Pracował razem, ze swoją małżonką Kazi-
mierą, która zawsze była przy Nim, pomagała 
i zastępowała przy walcach. 

Młyn świadczył wzorowo swoje usługi i cieszył 
się zasłużoną, nienaganną opinią w całej okolicy. 
Ten młyn miał renomę i taką powinien nosić nazwę 
(warto zauważyć, że nazwę “Renoma’ nosił inny młyn -
należący do Szyji Erlichmana w Strzeszkowicach, aż do 
chwili spalenia 24.05.1944 r.). 

W związku ze swoim zawodem Adam Wawrzy-
szak należał do Cechu Rzemiosł w Lublinie. 
W wieku 49 lat, 15 listopada 1971 roku otrzymał tytuł 
mistrza w zawodzie młynarza. 
Od 1991 roku był Przewodniczącym Komisji Egzamina-
cyjnej przy Izbie Rzemiosła - dla rzemiosła młynarstwo. 
Wyróżniony został Srebrnym Medalem im. Jana Kiliń-
skiego za zasługi dla rzemiosła polskiego. Był też bieg-
łym sądowym ds. spraw młynarstwa. 

Droga życiowa Adama Wawrzyszaka była wień-
czona wieloma sukcesami. 
Dużo czasu poświęcał pracom społecznym w swojej 
miejscowości. Był prezesem Ochotniczej Straży Poża-
rnej. To min. dzięki Jego inicjatywie wybudowano remizę 
strażacką, a później świetlicę wiejską. 
 
 
W kadencji 1978-1982 był radnym Gminnej Rady Naro-
dowej w Niedrzwicy Dużej. Pracował, jako przewodni-
czący w Komisji „Ład i porządek publiczny” (w tym 
okresie Autorka wspomnień, jako radna GRN kadencji 
1973-1978 i 1978-1982 - Komisja Oświaty i Wychowania 
ściśle współpracowała z radnym Adamem). 

Pan Adam był również aktywnym członkiem Ko-
mitetu Budowy Szosy na terenie swojej wsi oraz budowy 
Pomnika Poległych z rąk hitlerowców w 1944 roku. 

Zmarł drugiego kwietnia 1996 roku w Szpitalu 
przy ul. Jaczewskiego w Lublinie. Rodzina zapamiętała 

tajemnicze zdarzenie, jakie wydarzyło się w chwili Odej-
ścia Wielkiego Młynarza na Wieczną Wartę: wymarzony 
młyn, pracujący wtedy na pełnych obrotach, bez fizycz-
nego powodu, nagle zatrzymał się i żałośnie zamilkł… 

Pożegnanie zmarłego miało najpierw miejsce 
przed młynem, w otwartym karawanie, później w Ko-
ściele pw. Św. Floriana i na parafialnym cmentarzu. 

Od tamtego Pożegnania Śp. Adama Wawrzy-
szaka upływa 26 lat. Pamięć o Zasłużonym Młynarzu 
jest wciąż żywa wśród tych, którzy Go znali i zawdzię-
czali wiele dobra. 

Drogi Panie Adamie, dobry jak Chleb i niezastą-
piony jak Sól! 
Mistrzu nad Mistrzami Młynarzami! 
Rozsławiłeś Zasłużoną Ziemię Krężnicką daleko i sze-
roko! Nie szczędziłeś sił i środków, aby urzeczywistnić 
swoje marzenia i pasje dla pożytku ludzi. 

Dziękuję za każdą, nawet najdrobniejszą Pana 
pomoc, za wsparcie, za słowa otuchy. 

Dziękuję, że nasze dzieci, które tyle razy pilno-
wały swoich grudniowych kolejek z workami pszenicy na 
wozie przed Pańskim młynem uczyły się cierpliwości, co 
zaowocowało w ich dalszym życiu. 

 
Z wierną pamięcią 

i szczerą wdzięcznością 
Elżbieta Baran 

kustosz Pamięci Wielkich Nieobecnych 
 
 
PS 
Serdecznie dziękuję Państwu Ewie i Wojtkowi Golińskim 
za udostępnienie informacji biograficznych o swoim Ojcu 
i zapewnienie mnie, że należy i warto sobie pomagać  

Ela 
Strzeszkowice, dn 2 lutego 2022 roku 

 

Pan Adam Wawrzyszak (szósty od lewej) na otwarciu remizy strażackiej w Krężnicy Jarej
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Już od 7 lat Stowarzyszenie Wspierania Inicja-
tyw Społecznych współpracuje z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Niedrzwicy Dużej i Fundacją Bank Żyw-
ności w Lublinie, wspólnie realizując Program Opera-
cyjny Pomoc Żywnościowa. W ramach wspólnych 
działań co roku na terenie Gminy Niedrzwica Duża prze-
kazywane są paczki żywnościowe najbardziej potrzebu-
jącym mieszkańcom. 

W ubiegłym roku z pomocy żywnościowej sko-
rzystało 340 osób. 

W 2022 roku Stowarzyszenie WIS po raz ko-
lejny przystąpiło to programu Pomoc Żywnościowa.  
W związku z tym rozpoczął się nabór mieszkańców z te-
renu Gminy Niedrzwica Duża, którzy chcieliby skorzys-
tać z pomocy żywnościowej w postaci paczek produktów 
takich jak: cukier, olej, fasola konserwowa, szynka kon-
serwowa itp. 

Pomocą żywnościową w Programie mogą być 
objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji 
życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej, i których dochód nie przekracza: 
-1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 
- 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie. 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie 
prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Niedrzwicy Dużej, który wystawia odpowiednie 
skierowania. Liczba miejsc w Programie jest ograni-
czona. 
 

Marcin Pastuszak 
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych 

Kolejna edycja Programu Pomoc Żywnościowa

Zespół „Prosto  z pola” zajął II miejsce  w kate-
gorii zespołów folklorystycznych  podczas  XXVII Ogól-
nopolskiego Festiwalu Kolęd Puławy 2022, 
organizowanego przez  Puławski Ośrodek Kultury „Dom 
Chemika” oraz  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
„Miłość”.   Do konkursu wpłynęło łącznie   458 prezen-
tacji (tj. 1915 wykonawców)  w 5 kategoriach wiekowych 
i 8 artystycznych, w tym: solistów wokalistów, solistów 
instrumentalistów, zespołów wokalnych i wokalno-instru-
mentalnych, chórów, zespołów instrumentalnych, ro-
dzinnych oraz folklorystycznych.  Z uwagi na sytuację 
epidemiczną festiwal  odbył się w formule online. Zada-

niem uczestników było wykonanie jednego utworu  za-
wierającego treści dotyczące Tajemnicy Bożego Naro-
dzenia. Zespół „Prosto z pola” zaprezentował kolędę 
„Bóg w Trójcy Świętej”. W skład zespołu wchodzą: Bart-
łomiej Bednarz, Dorota Bielecka, Agnieszka Deptuła, 
Roman Deptuła, Paulina Drążyk, Marek Dziekanowski, 
Izabela Giza, Magdalena Jaroszuk, Dominika Lipowska, 
Mariola Matlakowska, Izabela Mazurek, Paweł Moskwa, 
Marcin Pastuszak, Sławomir Pyc, Weronika Pylak, Ber-
nadetta Węglińska-Korzan, Urszula Wierzchowska, Ka-
tarzyna Wiśniewska, Wioletta Woźnica. 

GOKSiR

„Prosto z pola” na XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd 
Puławy 2022
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Kiedy słowa: dystans, pandemia, maseczki, izo-
lacja stały się codziennością, trzeba nauczyć się na 
nowo definiować relacje człowieka z drugim człowie-
kiem. Kiedyś twarzą w twarz, z wyciągnięta dłonią, ser-
decznym uściskiem, teraz … tak samo, choć na 
odległość. Bo tęsknota za bliskością, uśmiechem, pa-
mięcią o kimś, nie zmieniła się, tylko formę trzeba do-
stosować. Człowiek potrzebuje człowieka. To się nie 
zmieniło. 

Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej tra-
dycyjnie już włączyła się w obchody Ogólnopolskiego 
Dnia Seniora. Wolontariusze z klas 8a i 8b nagrali kon-
cert piosenek z lat młodości dedykowany naszym Se-
niorom. Natomiast uczniowie z klasy 8b, 8c i 7a 
przygotowali przepyszne, kolorowe muffinki z pięknymi 
dedykacjami. Przygotowane prezenty dostarczyliśmy do 
DPS ,,Betania” w Lublinie i Dziennego Domu Pomocy 
,,Bezpieczny Ogród” w Niedrzwicy Kościelnej. Podczas 
przygotowania koncertu i słodkości mieliśmy poczucie, 
iż tylko tak możemy dać znać naszym przyjaciołom, że 
o nich myślimy, są nam bliscy. Wszyscy mieliśmy świa-
domość, jak wiele taka pamięć dla nich znaczy…
Uczniom w tej akcji towarzyszyli wychowawcy i pani pe-
dagog. 

„Niebo ziemi, niebu ziemia/ wszyscy wszystkim 
ślą życzenia!” 

My również naszym przyjaciołom z Domu Po-
mocy Społecznej „Betania” w Lublinie i z Dziennego 
Domu Pomocy w Niedrzwicy Kościelnej pragnęliśmy 
przesłać najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia. Uczniowie naszej szkoły przygotowali 
zatem własnoręcznie wykonane upominki, które były 
wyrazem serdeczności i pamięci o ludziach starszych 
czy chorych, podtrzymaniem nawiązanych już miłych re-
lacji z mieszkańcami tych ośrodków.  

Klasy 8a, 8b oraz 7c wraz z wychowawczyniami 

i panią pedagog wyczarowały ze skarpetek, włóczki i fu-
terka urocze skrzaty – mikołajki. Klasa 7b natomiast do-
dała do tych prezencików bajecznie udekorowane 
pierniczki - wszak Święta  bez ich smaku i aromatu obyć 
się nie mogą! Te upominki (a było ich 130!) pojechały do 
Betanii. W drugą stronę – do Niedrzwicy Kościelnej wy-
ruszyły natomiast misternie wyplatane przez klasę 7a 
urocze choineczki z papierowej wikliny.  

Wierzymy, że nasz gest stał się powodem do 
uśmiechu i pamięci o nas – nie tylko w czasie Bożego 
Narodzenia! 

A ponadto po raz kolejny społeczność naszej 
szkoły włączyła się w kampanię Pomóż Dzieciom Prze-
trwać Zimę. Jest to ogólnopolska akcja charytatywna, 
prowadzona z myślą o dzieciach znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej oraz podopiecznych 
Domów Dziecka i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.  
Każdy z nas, czując potrzebę dzielenia się z drugim 
człowiekiem, mógł ofiarować coś od siebie. Wolontariu-
sze, działający w Szkolnym  Klubie Wolontariusza  przez 
okres dwóch tygodni zebrali 415 kg darów. W tym:  
trwałe artykuły żywnościowe, słodycze, artykuły szkolne, 
zabawki oraz środki czystości. Wszystkie zebrane arty-
kuły zostały przekazane do Domu Dziecka ,,Oficyna ” w 
Woli Gałęzowskiej. Szkolnym sztabem akcji nr 23 opie-
kowały się panie: Dorota Rusek i Katarzyna Bartnik. 
Z serca dziękujemy za ofiarność i dobre myśli skiero-
wane do drugiego człowieka oraz umiejętność podzie-
lenia się nawet tym, co najmniejsze…. Przecież – jak 
powiedział Jan Paweł II: 
 

„Bogatym jest nie ten, kto posiada,  
lecz ten, kto daje” 

 
Szkolny Klub Wolontariusza 

„Człowiek potrzebuje człowieka, żeby być człowiekiem”  
Johannes Robert Becher
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Wraz z początkiem roku wszystkie nasze dru-
żyny młodzieżowe powróciły do treningów piłkarskich, 
które odbywają się w sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Niedrzwicy Kościelnej. Od 12 stycznia 
ponad 80 zawodników trenuje w czterech grupach wie-
kowych: Trampkarz młodszy, Młodzik młodszy, Orlik 
młodszy (środa i piątek), oraz Żak młodszy (poniedzia-
łek i czwartek), celem jak najlepszego przygotowania się 
do zbliżających się wiosennych rozgrywek piłkarskich 
prowadzonych przez LZPN. Oprócz treningów nasze 
drużyny biorą również udział w turniejach i sparingach. 
W ostatnim czasie trzy nasze drużyny dziecięce wzięły 
udział w organizowanych przez klub sportowy Unia Beł-
życe cotygodniowych turniejach z cyklu o Puchar Bur-
mistrza Bełżyc UNIA BEŁŻYCE CUP 2021 dla różnych 
kategorii wiekowych.  

W kategorii Trampkarza rocznik 2008 i młodsi 
dwie zgłoszone drużyny trenera Siergieja Michajłowa 
uplasowały się odpowiednio na 6. i 7. miejscu a nasz za-
wodnik Kacper Mikuła został wybrany najlepszym 
bramkarzem tego turnieju. W następny weekend do ry-
walizacji przystąpiły kolejne dwie nasze drużyny w ka-
tegorii Orlika. Tym razem zawodnicy trenera Siergieja 
zakończyli turniej na miejscach 3. oraz 4., natomiast na-
grodę MVP otrzymał Kacper Hyz, którego uznano za 
najlepszego zawodnika całego turnieju. Ostatnimi zawo-
dami z cyklu UNIA BEŁŻYCE CUP 2021, w którym wzię-
liśmy udział były rozgrywki w kategorii Młodzika, gdzie 
dwie drużyny trenera Radosława Steca wywalczyły 2. 
i 5. miejsce i byliśmy najbliżej wygrania turnieju w ostat-
nich minutach przegrywając w finale 1:2 z drużyną Za-
wiszy Garbów. 

Po przerwie noworocznej w dniu 15 stycznia 
drużyna Młodzika ponownie wzięła udział w miniturnieju 
tym razem udając się do Zakrzówka, gdzie zawodnicy 
Radka Steca spotkali się z drużynami Tęczy Kraśnik 
oraz Stoku Zakrzówek, zajmując w nim 2. miejsce. Na-
tomiast 27 stycznia podczas wyjazdowego spotkania 
swój pierwszy miniturniej - sparing rozegrali najmłodsi 
zawodnicy naszego klubu. Drużyna żaków trenera Hu-
berta Śpiewaka na sali gimnastycznej w Wilkołazie 
spotkała się z drużynami gospodarzy Unii Wilkołaz oraz 
Granitu Bychawa, zbierając pierwsze szlify piłkarskie 
i strzelając pierwsze bramki. W najbliższym czasie pla-
nowane są kolejne sparingi i turnieje w najmłodszej ka-
tegorii wiekowej, jak również w pozostałych grupach 
trenujących w naszym klubie. 

Również wśród seniorów powoli zbliża się ko-
niec przerwy między rundami a nasi piłkarze z począt-
kiem lutego rozpoczęli przygotowania do rundy 
wiosennej. W ich ramach rozegramy kilka sparingów 
z rywalami takimi jak GLKS Polichna, KS Stacja Nałę-
czów, KS Ciecierzyn, Legion Tomaszowice czy Wawel 
Wąwolnica. Oprócz tego w planach są treningi na boisku 
i Orliku w Niedrzwicy Dużej oraz na siłowni. Początek 
wiosennych rozgrywek piłkarskich w klasie B został za-
planowany w dniach 19/20 marca a naszym pierwszym 
przeciwnikiem będzie drużyna Sparty Lublin, natomiast 
rozgrywki młodzieżowe rozpoczną się wraz z począt-
kiem kwietnia. 
 
 
                                           Ze sportowym pozdrowieniem 
                                                Zarząd LZS Krężnica Jara 

Zima 2022 w wykonaniu drużyn LZS Krężnica Jara
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Koniec stycznia oznacza, że jesteśmy już po 
półmetku rozgrywek futsalowych. W 2. Lubelskiej Lidze 
Futsalu całkiem nieźle radzą sobie gracze KS Nie-
drzwica, którzy zajmują 5. miejsce ze stratą 3 punktów 
do lidera i jednym meczem rozegranym mniej. W sze-
ściu przeprowadzonych dotąd kolejkach futsaliści z Nie-
drzwicy odnieśli 4 zwycięstwa i 2 porażki. Indywidualnie 
wyróżnili się tacy zawodnicy, jak Mateusz Trynkiewicz 
czy Rafał Szewczyk, których organizatorzy ligi wybierali 
do grona najlepszych graczy w poszczególnych kolej-
kach. Najwięcej bramek w rozgrywkach dla KS-u zdobył 
Mateusz Stopa (3 gole). Do końca sezonu pozostało 
4 kolejki, a nasza drużyna ciągle ma realne szanse na 
awans do 1 ligi. Mecze rozgrywane są w każdą niedzielę 
na hali Politechniki Lubelskiej. 

Drużyna Oldbojów także ma za sobą już 
znaczną część sezonu w ramach Powiatowej Amator-
skiej Ligi Futsalu w Świdniku. Gracze w wieku 35+ 

reprezentujący naszą gminę zakończyli fazę zasadniczą 
w dolnych rejonach tabeli i będą grali o miejsca 5-8. 
W drugim etapie rozgrywek udało im się już odnieść 
pierwsze zwycięstwo (3:2 z JP Team), po 2 golach 
Marka Bednarza i jednej bramce Tomasza Pasierbowi-
cza. Do końca sezonu pozostał do rozegrania już tylko 
1 mecz i niezależnie od jego wyniku Oldboje KS Nie-
drzwica zakończą rozgrywki na 7 pozycji. Zakończenie 
Ligi planowane jest na sobotę 5 lutego w hali I Liceum 
Ogólnokształcącego w Świdniku przy ul. Okulickiego 13. 
Zachęcamy do dołączenia do drużyny Oldbojów, gdzie 
ciągle jest jeszcze sporo miejsc. Wszystkich chętnych 
prosimy o kontakt z kierownikiem -  tel. 516 029 909 
(Tomasz) lub pod adresem mailowym: 
ksniedrzwica@gmail.com 
Drużyna planuje udział w wielu turniejach i ligach piłkar-
skich w bieżącym roku. 

KS Niedrzwica Niedrzwica 

KS Niedrzwica w rozgrywkach Lubelskiej  
2 Ligi Futsalu i Olimp Lidze Oldbojów
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Środek zimy, o słońcu możemy tylko pomarzyć, 
do lata daleko, pocieszające jest, że niezależnie od aury 
zawsze można sięgnąć po dobrą książkę, a takich w na-
szej bibliotece nie brakuje. 
Ann Patchett autorka Domu Holendrów i Dziedzictwa, 
w swojej kolejnej książce Stan zdumienia zabiera nas 
do amazońskiej dżungli. Dzikie plemiona, dziewicza ro-
ślinność, a w tle grupa naukowców szukających cudow-
nego leku. Tu nic nie jest oczywiste - dobro i zło jest 
relatywne, etyka koliduje z mniejszym złem, dylemat 
moralny kontra walka o życie. W zasadzie w książkach 
tej autorki ważna jest fabuła, która przenosi nas do in-
nego świata, ale istotny jest też język powieści wartko 
niosący nas w głąb fikcyjnego, ale jakżeż fascynującego 
świata Ann Patchett. 
Olga Rudnicka, autorka Natalii 5, kusi nas nową powie-
ścią o losach detektyw Matyldy Dominiczak pt. Dwie 
lewe ręce. Matylda wynajmuje lokal na swoją agencję 
i dostaje pierwsze zlecenie od swojej byłej szefowej Sa-
lomei Gwint. Remont lokalu, w którym pomaga jej ode-
rwany od rzeczywistości mąż informatyk o tytułowych 

dwóch lewych rękach, komplikacje w śledztwie, 
a wszystko okraszone humorem charakterystycznym 
dla Rudnickiej - polecam. 
Richard Paul Evans - nasi czytelnicy znają tego autora 
z powieści Stokrotki w śniegu, Obietnica pod jemiołą, 
Zegarek z różowego złota, Najcenniejszy dar. Kupiliśmy  
kolejną książkę z cyklu Noel: Dziennik Noel; pozostałe 
z serii - Świąteczny nieznajomy i Ulica Noel - czekają na 
czytelników w bibliotece. Powieści Evansa są ciepłe 
i wzruszające, pisane pięknym językiem nie zawiodą na-
szych czytelników. 
Nasza biblioteka wzbogaciła się o serię książek krymi-
nalnych polskiej autorki Hanny Greń o byłej policjantce 
Dionizie Remańskiej. Na tę serię składają się tytuły: 
Wioska kłamców, Więzy krwi, Piąte przykazanie, Miasto 
głupców, Śmiertelna dawka. 
W tym samym nurcie literackim utrzymuje się Mieczy-
sław Gorzka - autor książek Martwy sad, Iluzja, Toten-
tanz oraz Polowanie na psy. Pisarz wydał drugą cześć 
tej ostatniej pt. Dziewięć, która tak jak każda z poprzed-
nich świetnie się czyta i trzyma w napięciu do samego 

końca. 
Coś lżejszego - Ewelina Maria Mantycka 
wydała trzytomową serię Saga rodziny 
z Ogrodowej, a Magdalena Kawka cykl pt. 
Lwowska odyseja, natomiast Magdalena 
Kordel, tak lubiana w naszej bibliotece za 
serię Malownicze, proponuje nowy tytuł: 
A ja na ciebie zaczekam.  
Z polskich autorów proponujemy książki 
Marcina Margielewskiego, autora zna-
nego z wcześniejszych tytułów: Zaginione 
arabskie księżniczki, Była arabską stewar-
desą. Dokupiliśmy tytuły: Tajemnice hoteli 
Dubaju, Koszmar arabskich służących, 
Jak podrywają szejkowie. Autor książki 
Urodziłam dziecko szejka pisze - jak wy-
nika z samych tytułów - o realiach świata 
arabskiego. 
Dla najmłodszych także mamy nową 
ofertę: komu się podobała książka Walde-
mara Cichonia Cukierku, ty łobuzie!, bę-
dzie pewnie zadowolony z naszych 
nowych nabytków tego autora Nie martw 
się, Cukierku i Popraw się, Cukierku!.  
W zimie można czytać monumentalne 
sagi literackie, książki podróżnicze, bio-
grafie, ale także książki z dreszczykiem, 
romansem czy humorem. Wszystko za-
leży od naszego nastroju i gustu literac-
kiego. Wystarczy wybrać się do biblioteki, 
a na pewno każdy znajdzie coś dla siebie 
do poczytania. 
Zapraszamy do naszych bibliotek wszyst-
kich czytających! 

Marzena Boryga 
Gminna Biblioteka Publiczna  

w Niedrzwicy Dużej  

Zimowe opowieści
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W piątkowy wieczór 28 stycznia 2022 r. w GO-
KSiR odbył się wernisaż wystawy malarstwa olejnego 
„Horyzonty malarskie”. Prezentowane obrazy namalo-
wane zostały na warsztatach malarskich w GOKSiR pod 
kierunkiem niedrzwickiej malarki – Honoraty Świder-
skiej. 

Imprezę rozpoczął koncert duetu muzycznego: 
Aleksandra Kutrzepa – skrzypce, Michał Brytan – gitara, 
rozbudzając percepcję artystyczną. 

Prezentowany zbiór dzieł to dorobek twórczy 
powstały w ciągu minionych dwóch lat. Okres ten obej-
muje ostatnie miesiące przed początkiem pandemii, za-
jęcia prowadzone zdalnie oraz spotkania warsztatowe 
towarzyszące „powrotowi do normalności”. Tytuł wy-
stawy nawiązuje do różnorodnych celów twórczych, 
jakie w tym czasie obierały niedrzwickie malarki. W ob-
razach można dopatrzeć się kadrów, jakie w ostatnim 
czasie dopełniały twórczą wrażliwość każdej z pań: 

Haliny Antoń, Grażyny Boczkowskiej-Śpiewak, Barbary 
Dubielis, Teresy Dziekanowskiej, Agnieszki Janczak, 
Marzanny Janczak, Magdaleny Król, Anety Łabigi, Te-
resy Nieoczym, Anny Pasierbowicz, Renaty Pastuszak, 
Ewy Nowakowskiej, Magdaleny Wiechnik oraz Małgo-
rzaty Winiarskiej. Malownicze przestrzenie, nostalgiczne 
pejzaże, barwne kompozycje – wszystko to w pełni wpi-
suje się w „Horyzonty malarskie”, jakie prezentowane są 
na wystawie dostępnej do dnia 28 lutego w sali kolum-
nowej na piętrze GOKSiR. 

Warsztaty malarskie od 2005 roku wpisane są 
w harmonogram zajęć stałych w GOKSiR. Każdego, kto 
chciałby dołączyć do grupy i rozpocząć przygodę z ma-
larstwem zapraszamy we wtorki w godzinach 18:00-
22:00. Więcej informacji znajduje się na stronie 
internetowej: www.goksir.niedrzwicaduza.pl. 
 

GOKSiR

Wernisaż wystawy malarstwa „Horyzonty malarskie”
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30 stycznia w Niedrzwicy Dużej zakończyliśmy 
zbiórkę pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. GOKSiR wspierał działalność bełżyckiego 
sztabu WOŚP, któremu - według danych na dzień 
01.02.2022 r. - udało się zebrać 28 457,45 złotych, 
30 funtów i 7 euro! 

Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na 
zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci, 
m.in.: angiografu dwupłaszczyznowego do leczenia siat-
kówczaka - najczęstszego nowotworu złośliwego gałki 
ocznej u dzieci, oftalmoskopów do badania dna oka, 
lamp szczelinowych do diagnostyki przedniego odcinka 
oka, tonometrów do pomiaru ciśnienia śródgałkowego 
(rogówki i soczewki), synoptoforów do pomiaru kąta 
zeza, urządzeń OCT do bezinwazyjnej diagnostyki scho-

rzeń, tomografii dna oka, mikroskopów oraz stołów ope-
racyjnych. 

30. finał WOŚP

Na początku grudnia  (05-12.12.2021) przy na-
szym ośrodku kultury odbył się pierwszy „Jarmark ręko-
dzielniczy” na świeżym powietrzu. Twórcy wystawiali 
swoje prace, a mieszkańcy mogli zakupić ozdoby świą-
teczne wykonane z wielką starannością i pasją. Można  
było nabyć  prezenty mikołajkowe, czy pod choinkę. 
Otwarcie Jarmarku umilił występ zespołu „Prosto 
z pola”. Wydarzenie zakończyło się tradycyjnym kierma-
szem w budynku GOKSiR. Dołączyli do niego nowi wy-

stawcy i występujący. Ogłoszone zostały wyniki kon-
kursu plastycznego ”Ozdoba choinkowa - dzwoneczek”. 

Już teraz zapraszamy na podobną formę kier-
maszu wielkanocnego. Od 26.03-03.04.2022 „Jarmark 
rękodzielniczy” w budkach na placu za GOKSiR oraz 
finał w dniu trzciego kwietnia w sali widowiskowej. Za-
praszamy! 

GOKSiR 
 

Kiermasze świąteczne

9 stycznia 2022 r w sali widowiskowej GOKSiR 
odbył się noworoczny koncert pt. „Zula, Bodo i przyja-
ciele.”  Jak za dawnych lat, dzięki przebojom takim jak 
"Lata dwudzieste, lata trzydzieste, wrócą piosenką, 
sukni szelestem..." i wielu innym zespół Standard 
Brass Band wprowadził widzów w barwny świat przed-
wojennych teatrów rewiowych stolicy, w niepowtarzalną 
atmosferę dawnej piosenki. Mimo tak dużego upływu 
czasu, wiele piosenek z tamtego okresu nadal jest dziś 
rozpoznawalna. Absolutny fenomen popularności świad-
czy o chwytliwości oraz oryginalności każdej z tych pio-
senek. Nic więc dziwnego, że w dzisiejszych czasach 

tak wiele osób nuci tamte utwory. Muzycy oraz wokaliści 
zespołu - Agnieszka Dobrowolska i Mariusz Wrona - po-
przez pełen elegancji koncert oddali hołd gwiazdom kina 
przedwojennego przypominając Eugeniusza Bodo, Ale-
ksandra Żabczyńskiego, Zulę Pogorzelską, Hankę Or-
donówną i wielu innych. To niepowtarzalne wydarzenie 
przeniosło niedrzwicką publiczność w klimat okresu mię-
dzywojennego oddając radosnego ducha tamtych cza-
sów. 

GOKSiR

Koncert Standard Brass Band w Niedrzwicy Dużej
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KINO w KULTURZE to nowa inicjatywa Gmin-
nego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy 
Dużej, która powstała specjalnie dla naszych lokalnych 
kinomaniaków. Salę widowiskową wyposażyliśmy w pro-
fesjonalny ekran projekcyjny oraz projektor przystoso-
wany do wyświetlania filmów w jakości 4K. Posiadamy 
licencję, która umożliwia publiczne odtwarzanie utworów 
audiowizualnych (np. filmów, bajek, seriali, programów 
itp.) przy użyciu dowolnych środków, między innymi do 
DVD, streamingu, pobierania czy nadań. Jednym z wa-
runków licencji jest niepublikowanie tytułów filmów 
w mediach społecznościowych oraz miejscach publicz-
nych poza siedzibą GOKSiR. Danego dnia będzie 
można zazwyczaj obejrzeć dwa filmy: dla dzieci i dla do-
rosłych. Planujemy również projekcję filmową w plene-
rze raz w miesiącu w okresie letnim. 
 
Szczegółowe informację o prezentowanych filmach do-
stępne będą na tablicy informacyjnej w naszej placówce. 
 
Planowane seanse: 
– 25 lutego 2022 r. - godz. 16:00 – dla dzieci 
Witamy w świecie pszczół! Barry B. Benson, po zakoń-
czeniu pszczelego college'u załamuje się trochę, bo-
wiem czeka go jedyna z możliwych karier - w miodowym 
biznesie. W poszukiwaniu wolności ucieka z ula, gdzie 
jego życie ratuje w pewnym momencie Vanessa, kwia-
ciarka z Nowego Jorku. W międzyczasie bohaterowie 
spostrzegają, że ludzie spożywają bardzo dużo miodu. 
W związku z tym postanawiają pozwać rasę ludzką do 
sądu za kradzież pszczelego bogactwa. 
 
 
– 4 marca 2022 r. 
godz. 17:00 – dla dzieci 
Film opowiada o młodej czarnoskórej dziewczynie, 
księżniczce Tianie, która żyje wśród śmietanki elegancji 
francuskiej Nowego Orleanu w czasach narodzin muzyki 
jazzowej. Pewnego wieczoru podczas przyjęcia poznaje 
ona rozgadaną żabę, która twierdzi, że w rzeczywistości 
jest księciem Naveen, zaklętym w płaza przez złego 
doktora Faciliera. Prosi on dziewczynę, by go pocało-
wała, co sprawi, że zły czar pryśnie i na nowo stanie się 
człowiekiem. Tiana ciekawa tego postanawia spełnić tę 
prośbę. Lecz ku wszelkiemu zdziwieniu po pocałunku 
i ona sama staje się żabą. 
godz. 20.00 – dla dorosłych 
Opowieść o człowieku, który rzucił wyzwanie naturze, 
władzy i własnym ograniczeniom. To film o pierwszym 
udanym polskim przeszczepie serca dokonanym przez 
prof. Religę w Zabrzu. Dramat nieudanych operacji, 
walka o każde uderzenie serca, wielkie ambicje i bo-
lesne porażki, samotność geniusza, który stanął sam 
przeciwko swoim mentorom i rozpoczął rewolucję w pol-
skiej medycynie. Jaką cenę musiał zapłacić za sukces? 
 
 
 

– 25 marca 2022r.: 
godz. 17.00 – dla dzieci 
Bohaterem filmu jest mieszkający w górskiej okolicy 
chłopiec o imieniu Lukas, który znajduje w lesie ranne 
pisklę orła. Lukas postanawia wyleczyć jego złamane 
skrzydło i nauczyć życia w dzikich ostępach. Zadanie 
jest bardzo trudne, bo ojciec chłopca nie pochwala jego 
planów, a sam orzeł jest na początku bardzo nieufny. 
Z czasem jednak relacja Lukasa z dzikim zwierzęciem 
zmienia się w niezwykłą przyjaźń i prowadzi do fascy-
nujących przygód. Wielkim wsparciem dla Lukasa jest 
tajemniczy Danzer, który jak nikt inny zna się na oby-
czajach dzikich zwierząt i otwiera przed chłopcem ich 
niezwykły świat. 
godz. 20.00 - dla dorosłych 
Opowieść o człowieku, który ze skromnego chłopaka 
z podlaskiej wsi stał się duchowym przewodnikiem na-
rodu oraz symbolem odwagi w walce o wolność 
i prawdę. 
Obraz przedstawia życie księdza Jerzego od lat dzieciń-
stwa na polskiej prowincji, poprzez okres kształtowania 
się jego powołania w wojsku, proces rodzenia się jego 
legendy w czasie ciężkiej próby stanu wojennego, aż 
po bestialski mord i gromadzący blisko pół miliona ludzi 
pogrzeb. 
 
– 8 kwietnia 2022r.: 
godz. 17:00 – dla dzieci 
Max – mały zając z wielkiego miasta – marzy o tym, by 
zdobyć sławę i dołączyć do lokalnego gangu. Chcąc za-
imponować kolegom, postanawia wykonać trudną kas-
kaderską sztuczkę. Niestety podczas podniebnych 
ewolucji samolotem coś idzie nie tak i pojazd Maxa roz-
bija się w Wielkanocnej Krainie – niezwykłym miejscu, 
w którym zatrzymał się czas. W jego centrum znajduje 
się Zajęcza Szkoła – starodawny gmach, zarządzany 
przez tajemniczą Madam Hermionę. To właśnie tu ukryto 
Złotą Pisankę – przedmiot dający zajączkom magiczną 
moc. Wspierany przez grupę nowych przyjaciół Max po-
stanawia znaleźć sposób na powrót do domu. Zanim to 
nastąpi, będzie musiał stawić czoła klanowi podstęp-
nych lisów-złodziei. A w trakcie zdumiewających przygód 
odkryje wielką tajemnicę Zająca Wielkanocnego. 
godz. 20.00 – dla dorosłych 
Jest to wstrząsający opis ostatnich 12 godzin życia Je-
zusa Chrystusa. To zdecydowanie najmocniejsze przed-
stawienie pasji, z jakim spotkaliśmy się do tej pory 
w kinie. Film jest wierny przekazom historycznym, bib-
lijnym oraz teologicznym. Aby podkreślić autentyczność 
historii, aktorzy posługują się dwoma wymarłymi języ-
kami: aramejskim i łaciną. 
 
Wstęp bezpłatny. 
Jeśli masz pomysł na film, skontaktuj się z nami!!! 

KINO w KULTURZE 
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W dniach 28-29 grudnia część ekipy  „Kawia-
renki szyciowej“ szkoliła się w gdańskim FABLAB-ie. Do-
skonaliliśmy umiejętności z zakresu krawiectwa i już 
niedługo zapraszamy na warsztaty. Zaczynamy od pro-
stych rzeczy przydatnych do codziennego funkcjonowa-
nia. Torba, workoplecak, fartuch czy poszewka na 
poduszkę w zasięgu ręki każdego, nawet początkują-
cego, ale chętnego do pracy. Dysponujemy maszynami 
wieloczynnościowymi oraz niezbędnymi akcesoriałami 
i materiałami do powstania wyżej wymienionych prac.  
Zapraszamy szczególnie osoby pragnące rozpocząć 
swoją przygodę z szyciem zarówno dzieci, jak i osoby 
dorosłe. 
Plan warsztatów kawiarenki szyciowej: 
17.02.2022 - poszewka na jasiek 
24.02.2022 - torba na zakupy 
03.03.2022 - fartuch kuchenny 
10.03.2022 - worko- plecak 
17.03.2022 - piórnik 
24.03.2022 - kosmetyczka. 

Pracownia krawiecka Makerspace jest czynna 

w każdy czwartek od 13:00 do 21:00 w pomieszcze-
niach Dworca PKP. Prosimy o wcześniejszą informację 
o planowanym przyjściu.  
Telefon kontaktowy 660 410 578. 

GOKSiR

Pracownia krawiecka w niedrzwickim Makerspace

Warsztaty wiosenno-świąteczne 
 

GOKSiR zaprasza na warsztaty wiosenno-świąteczne.  
Odbędą się trzy spotkania: 

1. „Latarnia-lampion z tektury” - 11.03.2022, godz. 17:00 
2. „Jajko decoupage i masy” - 18.03.2022, godz.17:00 

3. „Anioł drzwiowy techniką transferu” - 25.03.2022,  
godz. 17:00. 
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24 października grupa FOTO Niedrzwica wy-
brała się na jesienny plener fotograficzny. Wczesnym 
rankiem, z nadzieją na malowniczy wschód słońca, wy-
ruszyliśmy do Mięćmierza. Rezerwat Przyrody Krowia 
Wyspa nie przyniósł nam słonecznego poranka i uda-
liśmy się do Kazimierza Dolnego. Tam, ciągle w poszu-
kiwaniu wyjątkowych kadrów, weszliśmy na Górę Trzech 
Krzyży i zwiedziliśmy zespół zamkowy. Mieliśmy także 
okazję obejrzeć wystawę fotografii Tomka Sikory. Ostat-
nim punktem programu był Zamek w Janowcu, który 
choć na krótką chwilę przyniósł nam wyczekiwane pro-
mienie słońca! 

GOKSiR

Plener fotograficzny

Nasza fotograficzna grupa nieprzerwanie 
działa, a jej członkowie stale się rozwijają. Miło nam, gdy 
co chwilę dowiadujemy się o kolejnych sukcesach na-
szych zdolnych fotografek. Przedstawiamy kilka z ostat-
nic osiągnięć: 
- Anna Rumińska – wyróżnienie w jubileuszowym kon-
kursie fotograficznym „Zainspirowani Hartwigiem” orga-
nizowanym przez Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne 
im. Edwarda Hartwiga; wystawę prac pokonkursowych 
można było oglądać w Centrum Spotkania Kultur w Lub-
linie do 16 stycznia 2022 r.; 
- Renata Pastuszak – III miejsce w V edycji ogólnopol-
skiego konkursu fotograficznego #LublinTravel 2021 or-
ganizowanego przez Lubelską Regionalną Organizację 
Turystyczną; wystawę pokonkursową można oglądać 
w siedzibie Informacji Turystycznej w Lublinie; wyróżnie-
nie w konkursie fotograficznym ,,Tradycja w Obiektywie' 
organizowanym przez Stowarzyszenie Animatorów 
Ruchu Folkowego przy XXXI Międzynarodowym Festi-
walu Muzyki Ludowej ,,Mikołajki Folkowe"; 
- Wioletta Mazur – udział w zbiorowej wystawie między-
narodowego konkursu „No Borders – Photo Award” or-
ganizowanego przez Fundację Centrum Fotografii; 
wystawę można było oglądać w 2021 roku w Bielsku-
Białej, z kolei w 2022 roku będzie ona dostępna na Sło-
wacji, Węgrzech i w Czechach. 
 

GOKSiR  

Sukcesy fotograficzne członkiń grupy FOTO Niedrzwica 
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Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji „Akcji 
1%”, którą cztery lata temu  temu zainicjowała pani Do-
rota Różyło z Niedrzwicy Dużej. I to właśnie  ona będzie 
rozliczać Państwa PIT-y za darmo – w zamian za prze-
kazanie 1% podatku na jedną z potrzebujących osób 
z naszej gminy. 
Akcja trwa od 15 lutego do 30 kwietnia 2022. 
Uwaga! W tym roku, ze względu na sytuację epide-
miczną, prosimy o zostawienie dokumentów (wraz z nu-
merem telefonu) w biurze  GOKSiR, skąd pani Dorota 
je odbierze i skontaktuje się z Państwem. 
Kontakt do GOKSiR: 
tel. 81 517 51 52 
tel. kom. 660 410 578 
gokniedrzwica@gmail.com 
 

Lista osób, którym można pomóc poprzez 
wpłatę 1%: 
- Kinga Bartoszcze („1260 pomoc dla Kingi Bartoszcze”, 
KRS 0000382243, Fundacja Pomocy Dzieciom i Oso-

bom Chorym „Kawałek Nieba”), 
- Martyna Kurek („dla Martyny Kurek”, KRS 
0000097900, „MATIO” Fundacja Pomocy Rodzinom 
i Chorym na Mukowiscydozę), 
- Weronika Przybycień („649 pomoc dla Weroniki Przy-
bycień”, KRS 0000382243, Fundacja Pomocy Dzieciom 
i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”), 
 Mateusza Mianowany („ZC 6940 Mateusz Mianowany, 
KRS 0000266644, Fundacja „Serce Dziecka”), 
- Piotr Łyjak („15047 Łyjak Piotr”, KRS 0000037904, 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”), 
- Robert Milewski(KRS 0000318050,  Robert Milewski, 
Towarzystwo Chorych na SM), 
- Zuzanna Płonka ("Pomoc dla Zuzi"; KRS 0000367755; 
Fundacja  "Wstań"), 
- Bartłomiej Fac („24399 Bartłomiej Fac”, KRS: 
0000037904, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”). 
 

GOKSiR

Oddaj 1 % na potrzebujących z naszej gminy,  
a rozliczymy Cię za darmo!

Jak atrakcyjnie  spędzić ostatnie dni karnawału? 
A w jaki niebanalny sposób obchodzić Dzień Kobiet? 
A może połączyć te dwa wydarzania i... zasiąść przed 
telewizorem?  
„O, większej nudy to chyba nie da się wymyślić” – powie 
jakiś malkontent. I tu się myli!  Bo wspólne oglądanie te-
lewizji w GOKSiR nie może być nudne. Zwłaszcza jeśli  
pilota od telewizora będziemy trzymać my – organizato-
rzy spotkania. Z  pewnością wybierzemy coś, co spo-
doba się wszystkim widzom. Seriale, filmy 
pełnometrażowe, bajki, programy rozrywkowe, no                        
i najważniejsze - dobra muzyka.... „Wy tak na serio z tą 
telewizją?” - zapyta ktoś z niedowierzaniem. No niezu-
pełnie (tu mrugamy okiem).  Tak naprawdę zaprezentu-
jemy to formie koncertu w wykonaniu „Niedrzwickich 
artystów”. Kiedy?  27 lutego, godz. 18.00, w sali wido-
wiskowej w GOKSiR. Wstęp wolny! Zapraszamy! 
 
Wydarzenie organizowane jest z zachowaniem wymo-
gów sanitarnych.  
 

Koncert w GOKSiR
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W GOKSiR rozpoczynają się warsztaty 
w ramach projektu „Metalomania”. To pomysł, którego 
celem jest zachęcenie mieszkańców naszej gminy 
do kształtowania postaw proekologicznych oraz uświa-
domienie korzyści płynących z takiego postępowania. 
Kreatywny recykling stanowi ponadto możliwość wyko-
nania niepowtarzalnych rzeczy. 

Warsztaty poprowadzi Krzysztof Karczmarczyk, 
który od lat zajmuje się tworzeniem spersonalizowanych 
gadżetów. Do ich wykonania bardzo często wykorzys-
tuje materiały pochodzące z recyklingu. Jak sam za-
uważa, ze względu na postępujący konsumpcjonizm jest 
w stanie zebrać nawet sto procent potrzebnych surow-
ców odwiedzając składy selektywnej zbiórki odpadów. 
Uczestnicy warsztatów będą pracować w dwóch gru-
pach – młodzież oraz dorośli z dziećmi. Każdy może 
znaleźć materiały podczas wyprawy na złomowisko. 
Część osób użyje również starych przedmiotów, które 
w domu stały się już bezużyteczne. Podczas warsztatów 

uczestnicy nadadzą im nową formę, a przez to również 
i nową funkcję. 

Na etapie projektowania każdy będzie miał 
okazję zapoznać się z programem komputerowym nie-
zbędnym do obsługi drukarki 3D. 
Efekty pracy zobaczymy podczas wernisażu, który od-
będzie się 8 maja w GOKSiR. 
Partnerem GOKSiR w projekcie jest firma Bartoszcze 
Recykling Sp. J. 
Projekt "Metalomania" jest realizowany w ramach Pro-
gramu Pracownie Orange, współfinansowany ze środ-
ków Fundacji “5Medium”. 

Kreatywny recykling w GOKSiR

“Drabina do nieba” 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Niedrzwica Duża  

na wieczór poezji, prozy i pieśni wielkopostnej „Drabina do nieba”,  
który odbędzie się w sali widowiskowej w GOKSiR 27 marca o godzinie 18:00.  
Podczas wieczoru zostanie zaprezentowana twórczość naszych mieszkańców, 

a tematem przewodnim będzie przemijanie.  
Całości dopełnią pieśni w wykonaniu zespołów Krajka, Prosto z pola, Zespołu Śpiewaczego ze Strzeszkowic, 

chóru Gaudete oraz chóru kościelnego pod kierunkiem Grzegorza Konecznego.  
Czas postu ma nam pomóc w uświadomieniu kim jesteśmy, dokąd zmierzamy,  

ma przypomnieć o świecie i ludziach żyjących obok nas  
i czy w tym pośpiechu nie mijamy po drodze tego, co najistotniejsze. 
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