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ostatnie 3 miesiące były czasem pełnym niepokoju 
i niepewności. W naszej gminie, jako pierwszej 
w Województwie Lubelskim, wykryto przypadek
zakażenia koronawirusem. Możliwość zarażenia spa-

raliżowała działalność Gminy ograniczając nasze prawa
i wolności, wymuszając dystans społeczny i rezygnację 
z bezpośrednich kontaktów międzyludzkich.

Czas ten wymógł podjęcie wielu trudnych decyzji, 
dotyczących zamknięcia szkół, przedszkoli, następnie
instytucji kultury, targu, PSZOK-u, zaprzestaniu przyjęć
interesantów  i przejścia Urzędu Gminy w tryb pracy
zdalnej, a także opracowania procedur bezpieczeństwa
przy zachowaniu wytycznych Ministra Zdrowia, 
czy służb sanitarno-epidemiologicznych. 

Rzeczywistość ta spowodowała, że zostałem 
zmuszony odwołać wydarzenia kulturalne, m.in. te 
związane z obchodami 30-lecia samorządu, czy z setną
rocznicą urodzin Jana Pawła II.

Dzisiaj Gmina wraca do pełnego funkcjonowania:
otwarte zostało targowisko (przeniesione na
ul. Bełżycką), wznowiona została działalność przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podsta-
wowych, Urząd Gminy zaczął przyjmować interesantów
w pełnym zakresie.

Okres pandemii przyniósł jednak nie tylko różnego
rodzaju ograniczenia swobód obywatelskich, 
ale też ograniczenia w handlu, gospodarce i przemyśle,
które dotknęły także  przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą na terenie naszej Gminy.  
W wyniku spadku koniunktury gospodarczej zmniejszyły
się też dochody naszego samorządu, np. w zakresie
podatku PIT - o blisko 38 % w maju w stosunku 
do analogicznego okresu w 2019 r. Obniżenia w docho-
dach wynikają przede wszystkim z mniejszego wpływu
z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
do budżetu gminy oraz z wydłużeniem terminów 
rozliczeń podatków PIT i CIT do końca maja. Niskie
wpływy do budżetu warunkują realizację inwestycji 
finansowanych z budżetu gminy. W związku z czym, 
po konsultacjach z prezydium rady gminy, podjąłem 
decyzję o  przeprowadzeniu w pierwszej kolejności 
inwestycji z dofinansowaniem unijnym i rządowym, 
tj.: termomodernizacji byłego dworca PKP w Niedrzwicy

Dużej i Urzędu Gminy, przebudowy placu przed 
GOKSiR-em, budowy żłobka, kanalizacji, dróg 
z Funduszu Dróg Samorządowych oraz rozbudowy
oczyszczalni ścieków. Dlatego też zwracam się z prośbą 
do mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża o opłacenie
podatku dochodowego w miejscu swojego zamiesz
kania. Gminy otrzymują część podatku dochodowego 
z Budżetu Państwa i środki te przeznaczamy na rozwój
inwestycji w otoczeniu, w którym Państwo mieszkacie.

Pomimo trudnego okresu nieustannie realizowaliśmy
swoje zadania pozyskując środki w kwocie 1 880 357,00
zł na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej 
nr 107092 L ul. Leśna w Niedrzwicy Dużej oraz  
przebudowę drogi gminnej nr 107070 L w miejscowości 
Marianka z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Otrzymaliśmy 70% dotacji. Przyznany został również
grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w wysokości 
69 993,00 zł na zakup sprzętu komputerowego 
z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych. Ponadto
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 
przekazał Gminie w użyczenie sprzęt komputerowy 
(tablety) o wartości 15 620,00 zł, który został przekazany
szkołom. Przyznano nam także dofinansowanie 
w kwocie 2 895 066,00 zł do projektu odnawialnych 
źródeł energii. Złożony został wniosek do Ministra 
Cyfryzacji w sprawie utworzenia w Urzędzie Gminy 
punktu potwierdzającego profil zaufany, dzięki któremu
będą mogli Państwo coraz więcej spraw urzędowych
uregulować bez wychodzenia z domu. Zakończono
także prace budowlane w nowym budynku szkoły 
w Niedrzwicy Dużej oraz złożono dokumenty 
do uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie.

Zapraszam do lektury niniejszego wydania INFO, 
w którym szerzej opisano działania władz gminy.

Bardzo dziękuję Państwu za stosowanie się 
do zaleceń dotyczących procedur sanitarno-
epidemiologicznych, dyscyplinę, wzajemną pomoc 
i zrozumienie dla wielu niedogodności, których wszyscy
doświadczamy.

Wójt Gminy Niedrzwica Duża
Ryszard Golec

Informacja Wójta

Informacje wstępne

1. Wydanie internetowe biuletynu jest do pobrania 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Niedrzwica
Duża oraz Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rek-
reacji 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/

Szanowni Państwo,
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Uaktualniony wykaz ilości uczniów w szkołach
W nawiązaniu do informacji na temat oświaty w Gmi-

nie Niedrzwica Duża zawartych w Biuletynie INFO  (wy-
danie luty 2020 r.), przedstawiamy kompletne statystyki.

- liczba uczniów w Szkołach i Przedszkolach podana do
SIO na dzień 30 września 2019 r.

Urząd Gminy Niedrzwica Duża

Lp Nazwa szkoły
Ogółem
liczba

uczniów

Liczba uczniów 
w szkole

(I-VIII)

Dzieci w oddziałach 
przedszkolnyc 

w tym:

1 SP w Czółnach 152 84 16 52

2 SP w Krężnicy Jarej 151 113 16 22

3 SP w Niedrzwicy Dużej 448 448 - -

4 SP w Niedrzwicy Kościelnej 164 164 - -

5 SP w Sobieszczanach 99 60 10 29

6 SP w Strzeszkowicach 111 84 5 22

Razem 1 125 953 47 125

7 SP Marianka 81 49 8 24

8 SP Radawczyk 44 23 6 15

9 SP Warszawiaki 41 31 3 7

Razem 166 103 17 46

10 Przedszkole w Niedrzwicy Dużej 151 - 47 104

11 Przedszkole w Niedrzwicy Kościelnej 97 - 24 73

Razem 248 - 71 177

12 Niepubliczne Przedszkole „U Pana Kleksa” 6 - - 6

Łącznie 1545 1056 135 354

Zostaw podatek w Gminie Niedrzwica Duża
Szanowni mieszkańcy, 

Gmina Niedrzwica Duża czerpie swoje dochody 
w znacznej mierze z podatku od osób fizycznych. Każda
osoba, odprowadza od uzyskanych przez siebie docho-
dów podatki, które zasilają budżet gminy, właściwy 
ze względu na miejsce zamieszkania. 

Jeżeli chcesz, aby Twoje podatki zasilały budżet
Gminy Niedrzwica Duża, umożliwiając podnoszenie
komfortu życia na jej obszarze, wskaż  w Urzędzie Skar-
bowym Gminę Niedrzwica Duża jako miejsce Twojego
zamieszkania. Jest to niezwykle ważne, ponieważ

Gmina dzięki temu zyskuje środki jako wkład własny na
realizację różnego rodzaju inwestycji dla mieszkańców.
Z każdego1000 zł zapłaconego przez podatnika podatku
dochodowego, około 380 zł trafia do gminy.

Właściwym urzędem skarbowym dla Mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża jest:
Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie

ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin

1. Jeżeli rozlicza Cię pracodawca, wystarczy, że poin-
formujesz go o zmianie adresu zamieszkania.
2. Gdy rozliczasz się z podatku dochodowego na formu-
larzu PIT należy podać adres miejsca zamieszkania 
na terenie gminy Niedrzwica Duża oraz wskazać dane
II Urzędu Skarbowego w Lublinie ul. Szeligowskiego 24,
20-883 Lublin.

3. Kiedy roczne zeznanie podatkowe zostało już 
złożone, aktualizacji adresu miejsca zamieszkania
można dokonać na formularzu ZAP-3. Jest on dostępny
na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub 
w każdym urzędzie skarbowym.

Urząd Gminy Niedrzwica Duża

Zgłoszenie miejsca zamieszkania  można zrobić na kilka sposobów:
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Rozwój przestrzenny gminy
Prezentujemy wykres wskazujący ilość wydanych

przez Urząd Gminy Niedrzwica Duża w latach 
2015-2019 zaświadczeń z informacją o przeznaczeniu
działek w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego oraz objęciu działek obszarem rewitali-
zacji, które w większości przypadków wymagane są 
do aktu notarialnego przenoszącego własność oraz 
wydanych wypisów i wyrysów z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy, które z kolei
są wymagane na potrzeby projektowania nowej zabu-
dowy, a także zatwierdzonych podziałów działek. Wska-
zane dane świadczą o tendencji wzrostowej w zakresie
rozwoju przestrzennego gminy.

Urząd Gminy
Niedrzwica Duża

Gminne Łowisko NAŁĘCZ 

Zawiadamiamy, że od 20 kwietnia 2020 r. 
zostało otwarte Gminne Łowisko NAŁĘCZ. 
Zapraszamy do wędkowania z przestrzeganiem
obowiązujących wytycznych: zachowanie 2-metro-
wej odległości w przestrzeni publicznej od innych
lub zasłanianie nosa i ust. Przypominamy, 
że w sprzedaży dostępne są jednodniowe i sezo-
nowe zezwolenia na połów ryb. Zezwolenia można
nabyć w Biurze Obsługi Klienta ul. Bełżycka 77 oraz
na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków. 
Ceny karnetów: 30 zł jednodniowy, 250 zł sezo-
nowy.

Przedsiębiorstwo Komunalne
Nałęcz Sp. z o. o.

Informacja 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz Sp. z o. o. – e-faktura

Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz Sp. z o. o. in-
formuje, że istnieje możliwość otrzymywania faktur za
wodę drogą elektroniczną. Warunkiem jest wypełnienie
oświadczenia znajdującego się na stronie internetowej
PK Nałęcz Sp. z o. o. i przesłanie go na adres
bok@pknalecz.eu lub dostarczenie do Biura 
Obsługi Klienta ul. Bełżycka 77.
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Inwestycje pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 107092 L ul. Leśna w Niedrzwicy Dużej”  
oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 107070 L w miejscowości Marianka” otrzymały 
dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
I. Dofinansowanie przebudowy ul. Leśnej w Niedrzwicy
Dużej wynosi: 1 343 657,00 zł co stanowi 70 % kosztów
kwalifikowanych inwestycji.

Zakres zadania obejmuje m.in.:
1. wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku
o dł. 620 mb;
2.  przebudowę skrzyżowania z drogą krajową nr 19;
3.  przebudowę skrzyżowania z ul. Partyzancką;
4. wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;
5. wykonanie chodnika z kostki brukowej o 2,0 m 
szerokości i dł. 547 mb .
Termin realizacji inwestycji: lata 2020- 2021.
II. Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej 
nr 107070 L w miejscowości Marianka wynosi: 536 700,00
zł, co stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej 
nawierzchni asfaltowej na odcinku o dł. 690 mb 
od istniejącej nawierzchni asfaltowej w kierunku drogi
wojewódzkiej nr 834.

Termin realizacji inwestycji: lata 2020- 2021.

Urząd Gminy Niedrzwica Duża

26 lutego Młodzieżowa Rada Gminy
Niedrzwica Duża uczestniczyła 
w obradach V sesji Młodzieżowej
Rady Miasta Lublin. Przysłuchując się

obradom Radni obserwowali jak profesjonalnie przepro-
wadzać i uczestniczyć w obradach sesji. Młodzież miała
okazję poznać m.in. panią  Ewę Dumkiewicz-Sprawkę
Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu
Miasta Lublin. Po obradach sesji młodzież udała się do
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie do Radnych
dołączył pan Ryszard Golec Wójt Gminy Niedrzwica
Duża. Radni wzięli udział w lekcji obywatelskiej, którą
poprowadziła pani Agata Grula Dyrektor Generalny Lu-
belskiego Urzędu Wojewódzkiego, która przedstawiła
organizację Urzędu. W Sali Kolumnowej Radni wysłu-
chali prezentacji nt. administracji zespolonej i zadań bę-
dących w kompetencji Wojewody. Kolejnym punktem
było spotkanie z panem Zdzisławem Antoniem Starostą
Lubelskim oraz panem Andrzejem Chrząstowskim Wice-
starostą  Starostwa Powiatowego w Lublinie. Oprócz za-
znajomienia Radnych z funkcjonowaniem urzędu Pan
Starosta przekazał Radnym lekcję o polityce jako roz-
tropnej trosce o dobro wspólne. W Starostwie Powiato-
wym Radni odwiedzili również panią Izabelę Klimkowicz
- Radną z terenu naszej gminy. Dzień zakończył się
obiadem i refleksją Radnych jak wielostronna i ciężka
jest praca osób zajmujących wysokie stanowiska urzęd-
nicze na różnych szczeblach administracji.

Dalszą działalność pracy MRG uniemożliwiła pande-
mia koronawirusa, w związku z czym nie odbyła się 
zaplanowana na 17 marca 2020 r. III Sesja MRG. 
Ze względu na ten fakt, młodzi radni włączyli się do akcji:
#zostańwdomu, zachęcając rówieśników do nauki 
i nienarażania siebie i innych w dobie ogłoszenia 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

Urząd Gminy Niedrzwica Duża

Wiadomości 
z działalności Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża
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Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych w 2020 r.

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację
zadań publicznych w 2020 r. zorganizowanych przez
Wójta Gminy Niedrzwica Duża w zakresie:

- zdrowia publicznego:
1. Klub Abstynenta ,,Alternatywa” - „Nie chcemy mieć
nic wspólnego z alkoholem” – 3 000,00 zł
2. Fundacja Między Nami - „Terapia i wypoczynek 2020”
– 7 000,00 zł
3.Towarzystwo Nowa Kuźnia - „Współczesne zagroże-
nia dzieci i młodzieży” – 20 000,00 zł

- pożytku publicznego:
1. Towarzystwo Nowa Kuźnia – „Środowiskowa profilak-
tyka uzależnień” - 25 000,00 zł,
2. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Specjalnej Troski 
w Załuczu „Daszek” – „IX Festyn rodzinny w Załuczu” –
4 000,00 zł
3. Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP z Niedrzwicy
Kościelnej – „Graj razem z nami” – 6 400,00 zł,
4. Koło Gospodyń Wiejskich Kraina Sobieszczan – 
„Kobieta z Krainy Sobieszczan” – 6 680, 00 zł
5. Fundacja „Kapela i Zespół Swojacy” – „Zaśpiewamy,
zatańczymy na ludowo II edycja” – 2870,00 zł,
6. Fundacja „Między Nami” – „30 lat minęło” – 23 00,00 zł,
7. Stowarzyszenie Społeczne CIS w Krężnicy Jarej –
„Pędzlem po płótnie i betonie” – 1 800,00 zł,
8. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Spokojna
Przystań” – „Rozśpiewana Gmina – organizacja IX Prze-
glądu Pieśni Maryjnych” – 3 000,00 zł

9. Fundacja Dziupla Edukacja i Rozwój – „Fotografia
otworkowa” – 2 000,00 zł,
10. Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP z Niedrzwicy
Kościelnej – „Jubileusz Dwudziestolecia Młodzieżowej
Orkiestry Dętej” – 4 750,00 zł,
11. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości
Strzeszkowice – „Póki w narodzie myśl swobody żyje” –
2 500,00 zł,
12. Stowarzyszenie „Mała Szkoła – Wielkie Szanse” –
„Wieczornica patriotyczna. Podróż przez historię” – 
3 000,00 zł,
13. Koło Gospodyń Wiejskich w Krężnicy Jarej „Nasza
Krężnica” – „Krężnickie tradycje dziedzictwo” – 3 600,00 zł,
14. Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota Jesień” –
„Żyjmy zdrowo – wypoczywajmy aktywnie” – 3 000,00
zł.

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
1. Ludowy Zespół Sportowy Krężnica Jara - „Nowe 
wyzwania sezon 2020” – 38 000,00 zł
2. Klub Sportowy „HEKSA” – „Sport – moja pasja’’ –
74 000,00 zł
3. Gminny Klub Sportowy „Orion” - „Prowadzenie szko-
lenia sportowego, organizacja i udział w zawodach 
sportowych” – 81 000,00 zł,
4. Stowarzyszenie Klub Sportowy Niedrzwica - „Piłka dla
wszystkich – udział w rozgrywkach, organizacja imprez
sportowo – rekreacyjnych” –    7 000,00 zł.

Urząd Gminy Niedrzwica Duża

Zmiana adresu Punktu Bezpłatnej Pomocy Prawnej
Od 1 marca 2020 r. Punkt Bezpłatnej Pomocy 

Prawnej zostaje przeniesiony na ul. Bełżycką 77, 24-220
Niedrzwica Duża (budynek dawnej szkoły rolniczej -
1 piętro).

W ramach działań Powiatu Lubelskiego również 
w bieżącym roku będą kontynuowane bezpłatne porady
prawne w naszej Gminie.

Zgodnie z harmonogramem świadczone będą 
w każdą środę i czwartek w godzinach 10.00 - 14.00 na
ul. Bełżyckiej 77, 24-220 Niedrzwica Duża (budynek
dawnej szkoły rolniczej - 1 piętro).

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną
otrzyma każda osoba fizyczna, która złoży oświadcze-
nie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej 
pomocy prawnej

Pomoc prawna będzie polegała na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym
stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku
z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, 
administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania
dotyczącego problemu prawnego;

- przygotowaniu projektu pisma w tych sprawach, 
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism 
w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów
sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalno-
ści.

Więcej informacji na:
http://www.powiat.lublin.pl/nieodplatna-pomoc-prawna1.html



Postępy w realizacji gminnych inwestycji

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

2. Termomodernizacja dawnego dworca PKP w Niedrzwicy Dużej



3. Budowa żłobka w Niedrzwicy Dużej

4. Przebudowa placu w centrum Niedrzwicy Dużej

5. Budowa szkoły w Niedrzwicy Dużej
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Uchwały Rady Gminy
W dniu 18 lutego 2020 r. podczas XVII sesji Rada

Gminy Niedrzwica Duża podjęła m.in.:
1. Uchwałę Nr XVII/95/20 w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszka-
niowym Zasobem Gminy Niedrzwica Duża na lata
2020-2025, która  porusza min. problematykę 
związaną z wielkością i stanem technicznym zasobu
mieszkaniowego gminy, analizą potrzeb i planów 
remontów, planowaną sprzedażą lokali, zasadami 
polityki czynszowej, sposobem i zasadami zarządza-
nia zasobem mieszkaniowym gminy, źródłami finan-
sowania gospodarki mieszkaniowej, wysokością
wydatków na remonty i modernizacje lokali i budyn-
ków stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, wska-
zanie działań które mogą mieć wpływ na poprawę
stanu wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
zasobem mieszkaniowym gminy;
2. Uchwałę Nr XVII/94/20 w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń-
cze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania.

W dniu 31 marca odbyła się XVIII sesja Rady Gminy
Niedrzwica Duża z zachowaniem wszelkich środków
bezpieczeństwa przeciw zakażeniu koronawirusem. 
Bez udziału publiczności, po wyposażeniu radnych 
w rękawiczki i maseczki ochronne oraz zachowaniu od-
stępu 1,5 m pomiędzy ławkami, została podjęta m.in.
uchwała Nr XVIII/99/20 w sprawie przyjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt” na terenie gminy Niedrzwica
Duża.

W dniu 5 maja odbyła się  XIX sesja Rady Gminy
Niedrzwica Duża z zachowaniem wszelkich środków
bezpieczeństwa przeciw zakażeniu koronawirusem. 
Bez udziału publiczności, po wyposażeniu radnych 
w rękawiczki i maseczki ochronne oraz zachowaniu od-
stępu 1,5 m pomiędzy ławkami, została podjęta m.in.
uchwała Nr XIX/104/20 w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

W dniu 28 maja podczas XX sesji Rada Gminy 
Niedrzwica Duża podjęła m.in.:

1. Uchwałę Nr XX/107/20 w sprawie nadania nazw
ulicom w Niedrzwicy Dużej;
2. Uchwałę Nr XX/108/20 w sprawie zwolnienia 
z podatku od nieruchomości wskazanych przedsię-
biorców, których płynność finansowa uległa pogorsze-
niu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

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

Informujemy również, że treści projektów uchwał,
nad którym obradować będą radni podczas sesji, 
publikowane są, z wyprzedzeniem, na stronie interneto-
wej BIP Urzędu Gminy w zakładce: projekty aktów
prawa lokalnego.

Urząd Gminy 
Niedrzwica Duża

W dniu 27 maja, na
pamiątkę pierwszych
d e m o k r a t y c z n y c h 
wyborów samorządo-
wych w 1990 roku, 
obchodziliśmy Dzień
Samorządu Terytorial-
nego. O ustanowieniu
tego święta zdecydo-

wał 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale 
na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorial-
nego. Zasada samorządności należy do naczelnych
zasad ustrojowych państwa polskiego. Samorządowi 
terytorialnemu jest poświęcony przede wszystkim 
rozdział VII Konstytucji RP.

Dziś wierzymy, że samorządy na trwałe wpisały się
w krajobraz Polski, a ich działania na rzecz społeczności
lokalnej są coraz lepiej oceniane przez mieszkańców.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego pragniemy
złożyć najserdeczniejsze życzenia Wszystkim Osobom
tworzącym i pracującym na rzecz samorządu terytorial-
nego w Gminie Niedrzwica Duża, którzy poprzez swoje
zaangażowanie przyczyniają się do poprawy jakości
życia w Naszej Gminie. Życzymy, aby Państwa decyzje
były jak najbardziej trafne i przyniosły wymierne efekty
naszym mieszkańcom. 

Urząd Gminy 
Niedrzwica Duża

27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego
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W marcu 2020 roku do Wójta Gminy Niedrzwica
Duża wpłynął wniosek Przewodniczącego Rady Gminy
pana Rafała Dziekanowskiego, dotyczący nadania nazw
nowym ulicom w części sołectwa Niedrzwica Duża 
między ulicami Partyzancką a Krańcową oraz 
Bychawską a Leśną. 

Dla w/w obszaru na zlecenie Gminy Niedrzwica Duża
został opracowany operat numeracji porządkowej
uwzględniający nowo powstałe ulice.

Konieczność nadania nazw nowym ulicom jest 
konsekwencją realizacji obowiązującej uchwały 
nr XXVI/189/13 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 
25 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscow-
ego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulic: Partyzanckiej, Krańcowej, Bychawskiej i Leśnej, 
w wyniku której wydzielono działki pod budownictwo
mieszkaniowe, usługi oraz drogi. Nadanie nazw

usprawni komunikację, a także umożliwi nadanie 
zgodnie z istniejącym już operatem numeracji porząd-
kowej numerów porządkowych dla budynków położo-
nych na przyległych nieruchomościach. Nowe ulice 
to tereny określone w planie jako KDD – drogi publiczne
w klasie dojazdowej. Działki wydzielone pod drogi znaj-
dują się we własności Gminy Niedrzwica Duża.

Proponowane nazwy ulic wynikają bezpośrednio 
z wniosku Sołtysa Wsi Niedrzwica Duża cz. I po konsul-
tacji z mieszkańcami na zebraniu sołeckim. Na chwilę
obecną zaniechano nadania nazwy ulicy Fiołkowej 
ze względu na brak podziałów geodezyjnych i zgody
właściciela działki, z której droga dojazdowa ma być 
docelowo wydzielona.

Urząd Gminy 
Niedrzwica Duża

Wójt Gminy Niedrzwica Duża podaje do publicznej
wiadomości, że Gmina Niedrzwica Duża posiada 
aktualnie wolne mieszkanie komunalne zlokalizowane
na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej w Czółnach,
oznaczonym numerem porządkowym Czółna 103.
Lokal mieszkalny o powierzchni 44,90 m2 składa się 
z kuchni, łazienki i dwóch pokoi. Osoby zaintereso-
wane najmem lokalu winny złożyć wniosek o jego 

przyznanie w terminie do 19 czerwca 2020 r. 
Wzór wniosku oraz innych dokumentów związanych 
z naborem dostępny jest na stronie internetowej
www.niedrzwicaduza.pl lub w pokoju nr 4 w siedzibie
Urzędu Gminy Niedrzwica Duża.

Urząd Gminy 
Niedrzwica Duża

Informacja o nadaniu nazw ulicom w Niedrzwicy Dużej
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Nowy cennik usług serwisowych na 2020 rok 
dla instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę

Urząd Gminy Niedrzwica Duża przedstawia aktualny
cennik usług serwisowych na 2020 rok świadczonych
przez firmę Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K. W przy-
padku gdy kontrola instalacji wykonana w trakcie inter-
wencji gwarancyjnej lub po jej zakończeniu wykaże, 
że naprawa nie jest konieczna lub uszkodzenie instalacji
powstało na skutek uszkodzenia mechanicznego,

uszkodzenia przypadkowego, niewynikającego z wad
instalacji, siły wyższej lub niewłaściwego, niezgodnego
z instrukcją obsługi użytkowania instalacji, zgłoszenie
zostanie uznane jako niezasadne, a użytkownik 
zostanie obciążony kwotą wynikającą z cennika usług
serwisowych:

Cennik usług serwisowych FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.
obowiązujących od 22.01.2020 r.

kolektory słoneczne i pompy ciepła

Lp. Usterki Cena brutto Typ zlecenia

1 Przeniesienie kolektorów słonecznych w inne miejsce na budynku (w ramach jednego 
przyjazdu) + cena konstrukcji, rury, armatury, w razie konieczności wymiany lub dołożenia

1 500 zł Praca dodatkowa

2 Przeniesienie kolektorów słonecznych w inne miejsce na budynku (w ramach 2 niezależnych
wizyt) + cena konstrukcji, rury, armatury, w razie konieczności wymiany lub dołożenia

2 300 zł Praca dodatkowa

3 Montaż reduktora ciśnienia 400 zł Praca dodatkowa

4 Montaż pompy obiegowej/montaż pompy na górnej wężownicy 1 000 zł Praca dodatkowa

5 Montaż UPS-u (podtrzymanie napięcia) 900 zł Praca dodatkowa

6 Czyszczenie reduktora ciśnień lub filtra siatkowego 170 zł Praca dodatkowa

7 Czyszczenie wymiennika C.W.U. wewnątrz 800 zł Praca dodatkowa

8 Wymiana rury solarnej (kol. rurowe-próżniowe - uszkodzenie mechaniczne 300 zł Praca dodatkowa

9 Powtórne uzupełnienie ciśnienia w przeponie naczynia wzbiorczego
- uszkodzenie niegwarancyjne

50 zł Praca dodatkowa

10 Przywrócenie prawidłowych ustawień w sterowniku solarnym 
- uszkodzenie niegwarancyjne na skutek ingerencji użytkownika w urządzenie

300 zł Praca dodatkowa

11 Wymiana anody tytanowej - uszkodzenie niegwarancyjne
(np. na skutek braku podpięcia zasilania do sprawnie działającej sieci elektrycznej

400 zł Praca dodatkowa

12 Wymiana dwóch luster kolektora - uszkodzenie mechaniczne 300 zł Praca dodatkowa

13 Wymiana akumulatora w systemie zasilania awaryjnego 
- uszkodzenie w wyniku głębokiego rozładowania

350 zł Praca dodatkowa

14 Wymiana sterownika solarnego - uszkodzenie niegwarancyjne 600 zł Interwencja 
niegwarancyjna

15 Wymiana czujnika T1 - uszkodzenie niegwarancyjne 200 zł Interwencja 
niegwarancyjna

16 Wymiana reduktora ciśnienia - uszkodzenie niegwarancyjne 400 zł Interwencja 
niegwarancyjna

17 Wymiana zasilacza do anody po przepięciu (zasilacz trafia do ekspertyzy) 600 zł Interwencja 
niegwarancyjna

18 Wymiana pompy solarnej - uszkodzenie niegwarancyjne 870 zł Interwencja 
niegwarancyjna

19 Wymiana pompy COCWU - uszkodzenie niegwarancyjne 750 zł Interwencja 
niegwarancyjna

20 Wezwanie niezasadne serwisu - weryfikacja oraz onowne rzeszkolenie Użytkownika; 
ewentualne wykonanie właściwych nastaw

200 zł Interwencja 
niegwarancyjna

21 Godzina pracy serwisanta (dla prac nieujętych serwisem) 250 zł Interwencja 
niegwarancyjna

22 Wymiana pompy ciepła - uszkodzenie niegwarancyjne Cena ustalana in-
dywidualnie

Interwencja 
niegwarancyjna
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Cennik usług serwisowych FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.
obowiązujących od 22.01.2020 r.

kotły na biomasę

Lp. Usterki Cena brutto Typ zlecenia

1 Wymiana rury bezpieczeństwa podajnika - uszkodzenie niegwarancyjne 500 zł Interwencja 
niegwarancyjna

2 Wymiana fotokomórki - uszkodzenie niegwarancyjne 450 zł Interwencja 
niegwarancyjna

3 Wymiana zapalarki - uszkodzenie niegwarancyjne 300 zł Interwencja 
niegwarancyjna

4 Wymiana paleniska kotła - uszkodzenie niegwarancyjne 1 500 zł Interwencja 
niegwarancyjna

5 Wymiana motoreduktora - uszkodzenie niegwarancyjne 1 000 zł Interwencja 
niegwarancyjna

6 Wymiana wentylatora - uszkodzenie niegwarancyjne 750 zł Interwencja 
niegwarancyjna

7 Wymiana ślimaka - uszkodzenie niegwarancyjne 630 zł Interwencja 
niegwarancyjna

8 Wymiana kolana paleniska - uszkodzenie niegwarancyjne 250 zł Interwencja 
niegwarancyjna

9 Wymiana zgarniacza szlaki - uszkodzenie niegwarancyjne 500 zł Praca dodatkowa

10 Wymiana komory powietrznej - uszkodzenie niegwarancyjne 600 zł Interwencja 
niegwarancyjna

11 Wymiana płyty głównej (sterownika kotła) - uszkodzenie niegwarancyjne 1 800 zł Praca dodatkowa

12 Wezwanie niezasadne serwisu - weryfikacja pracy instalacji oraz w razie konieczności:
przewezenie pelletu; optymalizacja nastaw; wykonanie czyszczenia i konserwacji należących
do czynności eksploatacyjnych Użytkownika; ponowne przeszkolenie Użytkownika

450 zł Praca dodatkowa

13 Wymiana łącznika elastycznego (do 1 metra) 500 zł Praca dodatkowa

14 Niegwarancyjne uruchomienie kotła 500 zł Praca dodatkowa

15 Przegląd gwarancyjny i pogwarancyjny kotła do 30 kW 400 zł Praca dodatkowa

16 Uruchomienie zablokowanego zgarniacza szlaki, podajnika 450 zł Praca dodatkowa

17 Usunięcie wycieków hydraulicznych i diagnoza przyczyny powstania tej usterki 450 zł Praca dodatkowa

18 Uruchomienie kotła po zadziałaniu zabezpieczenia STB i diagnoza przyczyny powstania tej usterki 450 zł Praca dodatkowa

Projekt „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 

W dniu 23 kwietnia 2020 r. Gmina Niedrzwica Duża 
zawarła umowę o powierzenie grantu, dotyczącą realizacji
projektu pn.: „Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Wniosko-
wano o kwotę 69 993,00 zł z przeznaczeniem na zakup 
laptopów dla szkół z terenu naszej gminy. Sprzęt kompute-
rowy przekazano do dziewięciu szkół. Szkoły, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina otrzymały 27 laptopów,
natomiast trzy szkoły prowadzone przez Stowarzyszenia -
15 laptopów. Otrzymany sprzęt komputerowy dyrektorzy
szkół przekazali uczniom, którzy zgłaszali problemy 
z możliwością nauki zdalnej. 

Ponadto Urząd Marszałkowski Województwa Lubel-
skiego przekazał Gminie w użyczenie sprzęt komputerowy
(tablety) o wartości 15 620,00 zł, które zostały przekazane
szkołom.

Urząd GminyNiedrzwica Duża
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
wznowił funkcjonowanie

Informujemy, że z dniem 25 kwietnia 2020 r. EKOLAND Sp. z o. o. wznowił funkcjonowanie Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Niedrzwicy Dużej, ul. Górki 43A. 

Jak pozbyć się odpadów?
Popiół – przyjmowany jest w Punkcie Selektywnej

Zbiórki Odpadów przy oczyszczalni ścieków w Nie-
drzwicy Dużej; popiołu nie wyrzucamy do kontenera na
odpady zmieszane!

Karton po mleku – zgnieciony i opróżniony wrzucamy
do żółtego worka z napisem „metale i tworzywa
sztuczne”.
Zużyte pampersy – wrzucamy do kontenera na odpady
zmieszane.
Szykujmy kompostowniki

W związku ze zmianą ustawy od odpadach, przewi-
dywane są zmiany w gminnych przepisach dotyczących
gospodarowania odpadami, w tym odpadami biodegra-
dowalnymi. Jak przewiduje ustawa, mieszkańcy, którzy
zadeklarują posiadanie kompostownika, będą mogli 
liczyć na niższą stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. O wysokości ulgi dla mieszkań-
ców posiadających kompostowniki zadecyduje Rada
Gminy, która na podjęcie stosownych uchwał ma czas
do końca roku. Natomiast o wysokości stawek za 
gospodarowanie odpadami, mieszkańcy dowiedzą się 
wypełniając nowe deklaracje, po wprowadzeniu w życie
nowych przepisów na terenie gminy.

Gmina Niedrzwica Duża, przygotowuje się obecnie
do przeprowadzenia nowej procedury przetargowej na
zagospodarowanie i odbiór odpadów od mieszkańców
gminy. 
Nabór na usuwanie azbestu

Urząd Marszałkowski w Lublinie ogłosił nabór 
wniosków ramach Projektu pt. „System gospodarowania
odpadami azbestowymi na terenie województwa lubel-
skiego”. Regulamin Projektu oraz formularze wniosków
dostępne są na stronie Urzędu Gminy w zakładce 
Ekologia –> Usuwanie wyrobów zawierających azbest,

oraz na stronie: http://www.azbest.lubelskie.pl. Informu-
jemy również, że aby uzyskać możliwość demontażu 
pokryć dachowych zawierających azbest, do wniosku
należy dołączyć kserokopię zgłoszenia zamiaru 
wymiany poszycia dachowego wraz z oświadczeniem,
iż organ lub instytucja do której zostało  dostarczone
zgłoszenie, nie złożyła sprzeciwu (zgłoszenie robót 
niewymagających pozwolenia na budowę można doko-
nać w wydziale architektoniczno-budowlanym Starostwa
Powiatowego w Lublinie). Do wniosku dotyczącego 
usunięcia wyrobów zawierających azbest, który jest już
zdjęty z dachu, należy dołączyć oświadczenie wyko-
nawcy, że prace związane z usuwaniem azbestu zostały
wykonane z zachowaniem przepisów technicznych 
i sanitarnych. Zgłoszenia lokalizacji można dokonać 
w Urzędzie Gminy do 3 lipca 2020 r.
Baza Danych Odpadowych – BDO

Przypominamy, że od 1 lipca br. przedsiębiorcy 
zarejestrowani w Bazie Danych Odpadowych mają 
obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie
elektronicznej. Dokumenty ewidencji odpadów wysta-
wione w formie papierowej do 30 czerwca br. należy
wprowadzić do Bazy Danych Odpadowych w terminie
do 31 lipca br. Więcej informacji na temat BDO można
uzyskać na stronie internetowej bdo.mos.gov.pl.

Urząd Gminy Niedrzwica Duża

Gmina Niedrzwica Duża otrzymała dofinansowanie 
do instalacji odnawialnych źródeł energii

Informujemy, że projekt pn.: ,,Odnawialne źródła
energii w Gminie Niedrzwica Duża – cz.3” oceniony 
został na maksymalna ilość 100 punktów. W związku 
z tym Gmina Niedrzwica Duża  otrzymała wsparcie 
w postaci dofinansowania na realizację w ramach, 
którego w gospodarstwach domowych zamontowane

zostaną: ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne,
kotły na biomasę i pompy ciepła. Wartość unijnego 
dofinansowania: 2 895 066,00 PLN

Projekt realizowany przy współfinansowania z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 
4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1
Wsparcie wykorzystania OZE.
Wskazanie kosztów jakie będą musieli ponieść uczest-
nicy programu uzależnione będzie i nastąpi po ogło-
szeniu postępowania przetargowego. 

Urząd Gminy Niedrzwica Duża
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Informacja dla Rolników

Informujemy, że Wójt Gminy Niedrzwica Duża
wznowił przyjmowanie zgłoszeń dotyczących urodzeń,
przemieszczania, padnięcia, uboju, przydzielenia puli
numerów kolczyków w siedzibie stada w gospodar-
stwach rolnych. Zgłoszenia zmian przyjmuje pracownik
Urzędu Gminy - pan Dariusz Szymański pod nr tel.
81 517 50 85 wew. 34,  który będzie pośredniczył 
w przesyłaniu zgłoszeń do Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie.

Urząd Gminy Niedrzwica Duża

Trwa nabór wniosków o dotacje na nawadnianie gospodarstwa
Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy

przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację 
na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Nabór
wniosków potrwa do 20 lipca 2020 r.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania
„Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-
2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo
o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha.
Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzę-
cej lub roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany 
przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany
w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złoże-
nia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy 
kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje

nawadniające; powiększające obszar nawadniania; 
jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz
ulepszające już istniejące instalacje. 

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno
gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy
czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych
na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego
rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być
wyższy niż 15 tys. zł. Planowane operacje mogą być
realizowane tylko jednoetapowo. Zakończenie realizacji
operacji i  złożenie wniosku o płatność powinno nastąpić
przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca
2023 r.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR,
można je także składać za pośrednictwem biur powia-
towych.

Źródło: www.arimr.gov.pl

Informacja dla producentów rolnych
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lub-

linie  informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym
stanem prawnym podmioty prowadzące produkcję
pierwotną , działalność w zakresie dostaw bezpośred-
nich oraz podmioty prowadzące rolniczy handel deta-
liczny żywnością pochodzenia niezwierzęcego mają
obowiązek złożyć wniosek  o wpis do Rejestru zakła-
dów podlegających urzędowej kontroli organów Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 63 ust. 2 
i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.  o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1252) w ter-
minie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia pla-
nowej działalności, w formie pisemnej, według wzorów
określonych na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 2 i 3 w/w
ustawy.

Wnioski można pobrać w siedzibie Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, 
ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin. Zgodnie z art. 103
ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
kto prowadzi działalność w zakresie produkcji 
lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis 
do rejestru zakładów (…), podlega karze pieniężnej.

Więcej informacji dostępne jest na stronie interne-
towej http://psselublin.pis.gov.pl.

Źródło: http://psselublin.pis.gov.pl.

Doradztwo dla rolników
Dyżury Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Bełżycach

W związku z możliwością uzyskania dopłat 
bezpośrednich przez rolników, informujemy, 
że w każdy poniedziałek od 1 czerwca 2020 r. 
w godzinach od 7.30 do 15.30 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Niedrzwica Duża dyżury pełnić będą
pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Bełżycach, którzy pomogą rolnikom w wypełnianiu
wniosków.

Urząd Gminy Niedrzwica Duża



INFO | nr 80 | Gmina Niedrzwica Duża16 SPOŁECZNOSĆ

Informacja
dotycząca konsultacji psychologa i terapeuty 

w punktach przy Ośrodku Pomocy Społecznej w miesiącu czerwcu 2020 r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej in-
formuje o zmianach dotyczących konsultacji udzielanych
przez psychologów i terapeutę uzależnień. W celu mini-
malizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez
ograniczanie  kontaktów osobistych konsultacje będą
udzielane z wykorzystaniem systemów telefonicznych w
ustalonych wcześniej terminach i godzinach funkcjono-
wania punktów konsultacyjnych.

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

DYŻURY PSYCHOLOGA
Porady udzielane będą telefonicznie przez:
p. Annę Chmielewską, codziennie w godz. 900 do 1200

pod numerem telefonu: 608-311-995
p. Ewę Sieńko, codziennie w godz. 1400 do 1800 , z wy-

jątkiem wtorku - w tym dniu dyżur w godz. od 1700 do
1900

pod numerem telefonu: 666-043-665

DYŻURY TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEDRZWICY
DUŻEJ dyżur w dniu: 17 czerwca w godz. 1530 –1830 pod
numerem telefonu 574-986-698.

Informacje dotyczące konsultacji można również
uzyskać telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej
pod numerem 81 517-50-69. Zmiany w/w zakresie będą
zamieszczane na stronach internetowych Ośrodka oraz
Urzędu Gminy Niedrzwica Duża.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach
Do kogo skierowany jest program? 
1. Program skierowany jest do dzieci od momentu wy-
krycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnos-
prawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat oraz ich rodzi-
ców/opiekunów zamieszkujących na terenie Powiatu Lu-
belskiego lub uczęszczających do żłobków i przedszkoli
leżących na terenie Powiatu Lubelskiego. W przypadku
wolnych miejsc do zajęć mogą być kwalifikowane rów-
nież dzieci spoza terenu Powiatu Lubelskiego.
2. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły w czasie
trwania Programu (od sierpnia 2018 r. do końca grudnia
2021r.); kolejność i zakwalifikowanie dzieci do pro-
gramu, weryfikowane jest przez Koordynatora programu
lub osobę przez niego wyznaczoną. 
3. O przyjęciu do Programu decyduje kolejność zgło-
szeń, wiek dziecka (ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci do 3 roku życia),  stopień ciężkości i trwałości za-
burzeń rozwojowych dziecka. 

Co oferujemy?
1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji doty-
czącej problemów rozwojowych dziecka w formie kon-
sultacji ze specjalistami różnych dziedzin,
2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny
form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szcze-
gólności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeu-
tycznej, psychologicznej, pedagogicznej ilogopedycznej,
3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycz-
nej pomocy dzieciom,
4. organizowanie zajęć specjalistycznych właściwych ze
względu na wykryte u dziecka zaburzenia rozwojowe.

Na podstawie jakich dokumentów kwalifikujemy do
udziały w programie?
Rodzic może nam przedstawić jeden z poniżej wymie-
nionych dokumentów:
- orzeczenie o niepełnosprawności,
opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka,
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- zaświadczenie od lekarza pediatry lub specjalisty wła-
ściwego ze względu na naturę problemów zdrowotnych
dziecka.

Jakimi specjalistami dysponujemy?
- psychologami,
- pedagogami,
- logopedami i neurologopedami,
- fizjoterapeutami,
- terapeutami SI.

Ważne!

Każdy rodzic, który jest zaniepokojony rozwojem swo-
jego dziecka w wieku 0 do 7 lat może zgłosić się na kon-
sultację do specjalistów pracujących w Wiodącym
Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym
i na podstawie ich wyniku dziecko może zostać zakwa-
lifikowane do zajęć specjalistycznych.

Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Bełżycach
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełży-
cach obejmuje swoim zasięgiem gminy: BEŁŻYCE, BO-
RZECHÓW, NIEDRZWICA DUŻA oraz WOJCIECHÓW.

Pomoc Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Bełżycach skierowana jest do dzieci (już od pierw-
szych miesięcy życia) i młodzieży z różnorodnymi 
problemami, np.:
- opóźnienie rozwoju psychoruchowego i rozwoju mowy,
- niepełnosprawność intelektualna,
- niepełnosprawność ruchowa,
- autyzm,
- Zespół Aspergera,
- niewidzenie i słabe widzenie,
- niesłyszenie i słabe słyszenie,
- niepełnosprawności sprzężone,
- zagrożenie niepełnosprawnością spowodowane wystę-
powaniem różnorodnych chorób,
- zaburzenia przetwarzania sensorycznego (zaburzenia
integracji sensorycznej),
- zaburzenia mowy i artykulacji,
- zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego (nie-
śmiałość, lęki, ADHD, zahamowanie emocjonalne, agre-
sja, zaburzenia ze spektrum autyzmu),
- trudności wychowawcze,
- trudności w nauce (obniżone możliwości intelektualne,
dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
- mutyzm dziecięcy,
- zaburzenia zachowania i zagrożenie niedostosowa-
niem społecznym,
- moczenie nocne,
- zaburzone relacje rówieśnicze, rodzinne,
- sięganie po środki psychoaktywne, uzależnienia,
- trudności w wyborze szkoły i zawodu;

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Beł-
życach wspomaga uczniów, rodziców i nauczycieli
poprzez udzielanie pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej oraz logopedycznej w niżej wymienionych
formach:
- diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logope-
dyczna,
- wydawanie opinii, orzeczeń oraz informacji,
- terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna
i neurologopedyczna,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- diagnoza i terapia SI.

W naszej pracy wykorzystujemy następujące no-
watorskie metody:
- integracja odruchów ustno-twarzowych, terapia neuro-
taktylna, integracja odruchów pierwotnych i posturalnych
wg. S. Masgutowej;
- terapia ręki;
- metoda werbotonalna
- Metoda Krakowska

- terapia manualna
- Trening Umiejętności Społecznych
- Trening Zastępowania Agresji
- Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
- Masaż Shantala
- terapia behawioralna

W naszej ofercie znajdują się:
- interwencja kryzysowa,
- porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli,
- spotkania szkoleniowe dla nauczycieli,
- warsztaty dla rodziców,
- „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
- zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w okresie ferii i wa-
kacji,
- grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze spektrum
autyzmu,
- grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z mutyzmem,
- zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne dla dzieci i
rodziców prowadzone na terenie szkół i przedszkoli,
- przesiewowe badania narządów zmysłów.

Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Bełżycach

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  W  BEŁŻYCACH
ul. Fabryczna 2b, 24-200 Bełżyce

tel. / fax (0 81) 517-27-78, mail: ppp.belzyce@powiat.lublin.pl

Znakowanie jednośladów
Przypominamy naszym rowerzystom o możliwo-

ści znakowania swoich jednośladów. Oznakowania
roweru można dokonać, po wcześniejszym umó-
wieniu terminu na Komisariacie Policji w Bełżycach.  

Celem ustalenia terminu znależy zadzwonić do
dzielnicowego  Wojciecha Sito pod numer telefonu 
695-021-801.

Funkcjonariusz wygraweruje specjalny numer 
na rowerze i zarejestruje go w policyjnej bazie.
Umożliwi to szybką identyfikację w przypadku kra-
dzieży. Dzielnicowy zaprasza osoby, które chcą
bezpłatnie oznakować swój jednoślad za okaza-
niem dowodu osobistego z kartą gwarancyjną oraz
paragonem za zakup danego roweru (jeśli po-
siada). Procedura znakowania roweru trwa tylko 
15 minut.

Komenda Policji w Lublinie
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W walce z koronawirusem – akcja szycia maseczek
W walkę z epidemią  koronawirusa zaangażowało się

wiele instytucji i organizacji. Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej również starał się
pomóc w tej trudnej sytuacji. GOKSiR włączył się m.in.
w akcję szycia maseczek dla lekarzy, pielęgniarek, 
policjantów  i przedstawicieli innych  służb. Przedsięw-
zięcie to  zainicjował ks. Mieczysław Puzewicz z Cen-
trum Wolontariatu w Lublinie.  Do działania przystąpili
mieszkańcy naszej gminy, w tym członkinie Kawiarenki
Szyciowej, działającej przy GOKSiR – łącznie 42 osoby,
które uszyły około 14  tysięcy maseczek! Trafiły one
m.in. do szpitali w Lublinie, Bełżycach i w Bychawie.

Pierwsza partia materiału na maseczki została 
przekazana przez Centrum Wolontariatu,kolejna przez
sklep  państwa Bochnów z Niedrzwicy Dużej oraz przez
Szkołę Podstawową im. ks. Dominika Maja w Zaraszo-
wie (gdzie również szyto maseczki).  Środki finansowe
na ten cel przekazała pani Czesława Juszka oraz 
anonimowi darczyńcy. Wszystkim osobom, firmom 
i instytucjom zaangażowanym w tę akcję  serdecznie
dziękujemy!

GOKSiR

Posiłek dla bezdomnych w czasie epidemii
Koło Gospodyń Wiejskich „Niedrzwiczanki”, 

w trudnym czasie epidemii  w marcu i  kwietniu,  włączyły
się w akcję pomocową dla bezdomnych, prowadzoną
przez lubelskie Centrum Wolontariatu. W swoich domo-
wych kuchniach  członkinie Koła przygotowywały 
pożywne posiłki dla bezdomnych  -  naleśniki, kopytka,
zupę.  Artykuły spożywcze na ten cel przekazane zostały
m.in. przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc
Chłopska” z Niedrzwicy Dużej, Piekarnię Mielnik, Szkołę
Podstawową w Niedrzwicy Dużej i sklep pani Grażyny
Żarnowskiej. „Niedrzwiczankom” oraz wszystkim 
darczyńcom  serdecznie dziękujemy za wielkie serca 
i udział w tej akcji!

GOKSiR

Wsparcie Wojsk Obrony Terytorialnej
Pracownicy Socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Niedrzwicy Dużej w ramach współpracy ze Stowarzy-
szeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Nie-
drzwicy Dużej, przy wsparciu 2. Lubelskiej Brygady
Obrony Terytorialnej w dniach 18-20 maja 2020 roku 
w godz. 8:00 -16:00 rozwozili artykuły spożywcze 
bezpośrednio do mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża
z kwalifikowanych do Podprogramu 2019 finansowa-
nego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Opera-
cyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Rozwieziono
432 paczki dla 174 rodzin.  

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Niedrzwicy Dużej



18 maja obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin JP 2
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Kto jeśli nie Ty, kto jeśli nie my, kto jeśli nie ja, pomagać ma...”
Takie przesłanie towarzyszyło dnia 16 lutego 2020 r.,

podczas zorganizowanej przez Przedszkole w Nie-
drzwicy Dużej  wspólnie ze SP w Mariance akcji chary-
tatywnej , która odbyła się w sali widowiskowej GOKSiR
dla podopiecznego Fundacji Sedeka "Zdążyć z Po-
mocą" P. Roberta Milewskiego, mieszkańca Krężnicy
Jarej, chorującego na Stwardnienie Rozsiane w najgor-
szej postępującej postaci. Choroba pana Roberta 
wymaga przeszczepu komórek macierzystych, które
zwiększą jego szanse na powrót do większej sprawno-
ści, ale potrzebny do jego realizacji ogromny wkład 
pieniężny jest poza zasięgiem finansowym rodziny. Stąd
też nasza inicjatywa organizacji tej akcji. W niedzielne
popołudnie, dzieci poszczególnych grup wiekowych,
wspólnie z wychowawczyniami zaprezentowały bogaty
program artystyczny zgromadzonej widowni. Przed-
szkole śpiewało, tańczyło na ludowo i współcześnie, 
wywołując gromkie brawa i pozytywne emocje wśród
publiczności – rodziców, mieszkańców, lecz przede
wszystkim samego pana Roberta i jego rodziny. Dzieci
z Marianki zaprezentowały cieszące się niezwykłym 
zainteresowaniem widowni przedstawienie pt. "Opo-
wieść wigilijna". Przez całą imprezę prowadziliśmy
zbiórkę pieniężną do puszek na  dalsze leczenie 
p. Roberta. Puszki zapełniały nam się bardzo sprawnie
m.in. dzięki możliwości zakupu za indywidualnie 
zadeklarowaną kwotę, przygotowanych wcześniej przez
rodziców i dzieci, specjalnie na ten dzień,  ciasteczek
oraz ciast. To słodkie stoisko cieszyło się olbrzymim 

zainteresowaniem. 
Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że dzięki wspól-

nemu zaangażowaniu w akcję zebraliśmy kwotę 3130
zł i 10 € ! 

Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy wsparli pie-
niężnie i organizacyjnie ten jakże szczytny cel – rodzi-
com, mieszkańcom Niedrzwicy Dużej uczestniczącym
w tym przedsięwzięciu,  GOKSiR w Niedrzwicy Dużej,
pracownikom SOSW w Załuczu, pracownikom BS 
w Niedrzwicy Dużej.     

Dyrektor Przedszkola w Niedrzwicy Dużej 
Barbara Gaska

18 maja 1920 r. urodził się Karol Wojtyła, Orędownik 
Pokoju, największy z Polaków, który zmienił oblicze
świata i Kościoła. Przypomnijmy, że 2 kwietnia obcho-
dziliśmy 15. rocznicę śmierci Świętego Jana Pawła II, 
a rok 2020 ogłoszony został rokiem Jana Pawła II. 

Urząd Gminy 
Niedrzwica Duża

Medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Izabeli Mazurek 
Minister Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego na wniosek Stowarzyszenia
Wspierania Inicjatyw Społecznych 
i pracowników GOKSiR przyznał Pani
Izabeli Mazurek, dyrektor GOKSiR, 
odznaczenie "Zasłużony dla Kultury
Polskiej"! Taką odznakę Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego nadaje 
osobom wyróżniającym się w tworze-
niu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

A Izabela Mazurek działa na tym polu od ponad 20 lat. 
I robi to bardzo skutecznie! To dzięki niej w gminie 
Niedrzwica Duża  udało się stworzyć miejsce, które tętni

życiem, pomysłami, integruje mieszkańców gminy 
i przyciąga ich do siebie, aby wspólnie tworzyć i rozwijać
lokalną kulturę.Ze względu na epidemię nie wiemy, kiedy
pojawi się możliwość, aby oficjalnie wręczyć odznacze-
nie pani Izie. Będziemy o tym informować. Nie zmienia
to jednak faktu, że nasza Izabela Mazurek jest 
"Zasłużona dla Kultury Polskiej"! Ogromnie się cieszymy
i gratulujemy!!!

Pracownicy GOKSiR
Zarząd i Członkowie SWIS
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Nauczyciele dla uczniów
W ostatnim czasie my, nauczyciele Szkoły Podsta-

wowej w Mariance przygotowaliśmy dla swoich uczniów
niespodziankę z okazji Dnia Dziecka. Święto Dzieci nie
mogło być obchodzone w tym roku tak jak zwykle, czyli
w formie wspólnej wycieczki, ogniska i zabaw. 
Już prawie 3 miesiące uczniowie nie chodzą do szkoły
z powodu epidemii, lecz uczą się w swoich domach.
Kontakty są ograniczone do wideokonferencji, rozmów
telefonicznych lub komunikatorów internetowych.

Wszystko zaczęło się od pomysłu jednej z nauczy-
cielek, pani Marioli Matlakowskiej, który został entuzja-
stycznie przyjęty i rozbudowany. Każdy nauczyciel
przygotował jedną literę i zrobił zdjęcie. Mogliśmy na
tych zdjęciach pokazać kawałek naszego prywatnego
życia, zainteresowania, ogrody, miejsca, w których pra-
cujemy w czasie edukacji zdalnej. Wszystko to, do
czego nasi uczniowie w zwykłych czasach nie mają do-

stępu. Szesnaście osób z grona pedagogicznego to
szesnaście zdjęć i szesnaście liter. Uczniowie przez
kilka dni otrzymywali te litery i ostatecznie na koniec ty-
godnia wyłoniło się całe 16-literowe przesłanie. Zdanie,
które miało stanowić przekaz skierowany do uczniów, że
nie są sami, a nauczyciele o nich pamiętają.

Chcieliśmy przypomnieć wszystkim, że nasza mała
społeczność szkolna nadal istnieje i tworzy zgrany 
zespół. W tym trudnym czasie, pełnym niepewności 
i ciągłych zmian pokazaliśmy przykład wyjątkowej
współpracy w nietypowych warunkach oraz fakt, 
że bardzo tęsknimy za naszymi wspaniałymi UCZNIAMI
i to oni są źródłem radości płynącej z naszej pracy!

Nauczyciele SP w Mariance
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KS Niedrzwica wznawia treningi
Po przerwie spowodowanej 

pandemią wirusa do zajęć powrócili
zawodnicy KS Niedrzwica. Zarówno
grupa piłki 6-osobowej jak i Oldboy-
ów po zmniejszeniu obostrzeń nałożo-
nych w tym zakresie przez rząd

wznowili swoje treningi. Na razie rozgrywki w których
występowali nasi zawodnicy nie zostały wznowione, 
ale na czerwiec planowany jest powrót zmagań Lubel-
skiej Ligi Playareny, póki co nie wiadomo czy dokoń-
czona zostanie liga futsalu. Nasze grupy zdążyły już
jednak w niewielkim stopniu zaznać smaku rywalizacji,
biorąc udział w miniturnieju rozgrywanym w Niedrzwicy
Kościelnej w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin
Jana Pawła II. Z powodu ograniczeń epidemiologicz-
nych nie mogło w nim wziąć udziału wiele drużyn, 
a składy obecnych były okrojone do minimum. Drużyna
6-tek KS Niedrzwica zwyciężyła pokonując nieznacznie
Reprezentację Pisarzy Polskich oraz lokalny zespół, 
w składzie którego pojawiło się kilku zawodników na 
co dzień występujących w naszej grupie Oldboy.

UWAGA NABORY!!
KS Niedrzwica prowadzi nabory na zajęcia piłkarskie 
w grupach:
Żak młodszy → zawodnicy urodzeni w latach 
2012-2014,
Piłka nożna 6 osobowa → wszyscy dorośli i młodzież
z rocznika minimum 2004,
Oldboy 35+ → dorośli w wieku 35 lat i starsi.

Szczegóły i kontakt:
tel.: 579 119 673, 605 187 816; 
e-mail: ksniedrzwica@gmail.com 
oraz na stronie www.ksniedrzwica.pl 

Ponadto poszukujemy wolontariuszy m.in. do prowa-
dzenia strony na portalu FB oraz robienia zdjęć z wyda-
rzeń w których bierzemy udział. Zapraszamy! Dołącz do
nas!

KS Niedrzwica

Otwarcie Boiska Orlik 
przy Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej

Wójt Gminy Niedrzwica Duża informuje, że z
dniem 1 czerwca 2020 roku nastąpi otwarcie Boiska
Orlik przy Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej.
Opiekunem i Animatorem Orlika w ramach Projektu
„Animator Orlik 2020” został Pan Artur Dobrowolski. 

Urząd Gminy Niedrzwica Duża

„Niedrzwicka historia w grze”
A dokładniej  - w czterech grach: planszowej 

z wykorzystaniem kodów QR, karcianej typu time-
line, tabu oraz terenowej. Takie gry zostaną przy-
gotowane  w ramach projektu „Niedrzwicka historia
w grze”,  który dofinansowano ze środków 
Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach
Programu „Patriotyzm Jutra". Celem tego przed-
sięwzięcia jest rozwój świadomości i budowanie
postawy patriotycznej wśród mieszkańców gminy.
Gry będą narzędziem edukacji historycznej 
i patriotycznej; pozwolą zdobyć wiedzę, ale będą
również inspirowały do jej pogłębiania. W projekcie
ujęta będzie szeroka problematyka historyczna: 
od pierwszych śladów osadnictwa, wzmianek 
o miejscowościach gminnych, po losy gminy 
i jej mieszkańców na przestrzeni kolejnych lat 

(powstania narodowowyzwoleńcze, wojny świa-
towe, sylwetki społeczników). Zestawy gotowych
gier trafią m.in. do szkół. We wrześniu rozegrana
zostanie gra terenowa, a realizacja całego zadania
potrwa do końca listopada.

GOKSiR
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Biblioteka zaprasza 
Po dwóch miesiącach nieobecności czytelników 

w naszych bibliotekach,  w maju placówki otworzyły się
dla użytkowników.

W czasie, gdy nie można nas było odwiedzać, 
bibliotekarki nie próżnowały- mogłyśmy poświęcić  czas
na  porządkowanie katalogów, czyszczenie i klejenie
naszych  księgozbiorów, a także wyszukiwanie i zama-
wianie nowości, aby mieć czym zachęcić „wyposzczo-
nych” literacko  czytelników.

Zakupiliśmy nowości z różnych dziedzin  dla różnych
odbiorców. 

Dla najmłodszych czytelników zakupiono książki ze
znanych i lubianych serii: Miś Tuliś, Tappi, Świnka
Peppa, Psi patrol, Pamiętnik cwaniaczka, Kicia Kocia,
Tupcio Chrupcio i inne.

Entuzjaści kryminału i sensacji czekają z pewnością
na kolejny- 11  tom Chyłki Remigiusza Mroza pt. „Eks-
tradycja”. Zwolenników bardzo poczytnej pisarki Camilli
Lackberg czy Stiega Larssona na pewno zachwycą
książki hiszpańskiej autorki  Eva García Sáenz de Urturi
pt.  Trylogia Białego Miasta. Nie  słabnącym zaintereso-
waniem cieszą się książki Tess Geriitsen, Stephena
Kinga, Harlana Cobena czy Charlotte Link.

Miłośnicy literatury  historycznej  mogą przeczytać
nową książkę Heather Morris, autorki „Tatuażysty 
z Auschwitz” - „Podróż Cilki”. Inne tytuły z tej dziedziny
to: „Żona nazisty”, „Położna z Auschwitz”, „Sybiraczka”,
„Wołyń zdradzony , czyli jak dowództwo AK porzuciło
Polaków na pastwę UPA” Piotra Zychowicza. Anna 
Herbich, autorka „Dziewczyn z Syberii” i „Dziewczyn 
z powstania” wydała nową książkę „Dziewczyny ocalałe”
opisującą historie kobiet, które przeżyły gehennę wojny.

Czytelników  reportaży zapraszamy po nowe  książki
„O północy w Czarnobylu” Adama Higginbothama,
„Przyszło nam tu żyć” Jeleny Kostiuczenko, Justyny 
Kopińskiej „Obłęd” i „Z nienawiści do kobiet”. Nowością

jest  książka zmuszająca do myślenia, imponujący 
reportaż, pozycja   nagrodzona  Nagrodą im. Ryszarda
Kapuścińskiego za reportaż literacki autorstwa  Martína
Caparrósa  „Głód”.

Zbiory regionalne bibliotek wzbogacone zostały 
o książkę  „Wierny Syn Ojczyzny naszej. Ksiądz Prałat
Jan Poddębniak” autorstwa  Anny  Łosowskiej. Jest to
biografia o księdzu  Janie Poddębniaku, który  był przed
wojną wikariuszem w Gościeradowie, Niedrzwicy 
Kościelnej i Chełmie. 

Lubiący książki podróżnicze znajdą także kilka 
nowości. Rzadko wydający książki Wojciech Cejrowski
napisał kolejną po „Gringo wśród dzikich plemion”, 
„Rio Anakonda”, „Wyspa na prerii” książkę pt. „Piechotą
do źródeł Orinoko”. Zakupiliśmy książkę Waldemara
Bałdy „Serce Bieszczadów” - tytuł mówi sam za siebie
o tematyce utworu. Inne nowe pozycje to pierwsza 
biografia legendarnej podróżniczki „Dzikowska” - 
Romana Warszewskiego  i „Jane Goodall - pani od
szympansów” – Danuty Tymowskiej.

Zdecydowanie najwięcej nowości znajdą miłośnicy
romansów i literatury obyczajowej- na pewno ich  
ucieszy, że wiele książek jest polskich autorek między
innymi - Blanki Lipińskiej - „365 dni”, Karoliny Wilczyń-
skiej, Agaty  Przybyłek, Ilony Gołębiewskiej, Agnieszki
Lingas-Łoniewskiej, Ałbeny  Grabowskiej, Magdaleny
Witkiewicz,  Katarzyny Michalak, Izabelli Frączyk, Hanny
Kowalewskej, Moniki Oleksy.  

Drodzy czytelnicy,  zapraszamy do naszych bibliotek
osobiście - najlepiej po uprzednim umówieniu się tele-
fonicznie (nadal nie ma wolnego dostępu do półek –
książki podaje bibliotekarz), zachęcamy także do prze-
glądania naszych katalogów na stronie: biblioteka.
niedrzwicaduza.pl

Gminna Biblioteka Publiczna
w Niedrzwicy Dużej
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Co działo się w GOKSiR  od
marca do połowy maja? Przede
wszystkim pracownikom ośrodka
bardzo brakowało kontaktu 
z mieszkańcami gminy – 
z uczestnikami zajęć, warsztatów
i wydarzeń. Kultura online?
Owszem, ale to nie to samo, 

co spotkania,  rozmowy,  wspólny śmiech,  gwar,  a cza-
sami nawet rozgardiasz. Zżerała nas tęsknota za Wami.
Nie mając innego wyjścia, przeszliśmy poprzez 
facebook i stronę internetową do świata e-kultury, 
by tam być  z Wami i dla Was. Dominika Dul i Paweł 
Borówka prowadzili zdalne zajęcia taneczne dla dzieci.
Uczestniczki zajęć zumby mogły nadal ćwiczyć 
pod okiem ulubionego instruktora – tym razem w  swoich
domach, korzystając z  zajęć online. Swoją grupę na Fa-
cebooku utworzyły artystki z warsztatów malarskich.
Co czwartek publikowaliśmy na naszym facebookowym
profilu materiały w ramach domowej grupy zabawowej
dla najmłodszych, prowadzonej przez Dominikę, Anię 
i Bernarda Lipowskich. Czas kwarantanny sprzyjał
wspominkom  - stąd inicjatywa „Kultura we wspomnie-
niach”, w ramach której prezentowaliśmy zdjęcia 
z archiwum GOKSiR,  dokumentujące działalność 
kulturalną gminy w ostatnim 20-leciu. Prezentowaliśmy
również wspomnienia z sesji fotograficznych Grupy
FOTO Niedrzwica. Z kolei  „Wirtualne zwiedzanie”
było zaproszeniem do zwiedzenia ciekawych miejsc,
muzeów  i galerii sztuki w Polsce i na świecie - dostęp-
nych online. Regularnie podrzucaliśmy poprzez internet
muzyczne upominki  - piosenki z koncertów „Niedrzwic-
kich artystów” w ramach przedsięwzięcia „Piosenka 
z dedykacją”. Zresztą ta akcja trwa nadal – jak się oka-
zało, od pierwszego koncertu „Niedrzwickich artystów”
w 2012 roku uzbierało się ponad 250 utworów! Dzięki
Wam udało nam się stworzyć fantastyczną „Wiosenną
galerię” na facebooku i stronie GOKSiR, gdzie 
z ogromną przyjemnością prezentowaliśmy Wasze
prace plastyczne – pierwszym tematem prac była
wiosna, a drugim -  owady występujące w Polsce. 
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej

akcji!  „Prosto z ogrodu” to propozycja, którą skiero-
waliśmy do wszystkich osób, które interesują się ogrod-
nictwem – daliśmy możliwość pokazania ulubionych
roślin, zakątków czy udzielenia mniej doświadczonym
ogrodnikom cennych wskazówek.  A jak obchodziliśmy
100. rocznicę urodzin Jana Pawła II? Włączyliśmy się
akcję „Cała Polska śpiewa Barkę” - 18 maja o 17.00 
z głośników z okien GOKSiR popłynęła ukochana pieśń
Papież.  Mieszkańcy, w tym dzieci i młodzież,  mieli rów-
nież możliwość podzielenia się na stronie i faceboooku
GOKSiR swoimi pracami plastycznymi prezentującymi
Ojca Świętego. Nasza instytucja włączyła się również 
w przedsięwzięcie Fundacji Wspomagania Wsi „Czas
na opowieść” - polegającym na zabieraniu i  dzieleniu
się niezwykłymi historiami ze swojego otoczenia, 
regionu. Opracowane przez Dominikę Lipowską historie
(o aptekarzu Aleksandrze Pleśniarewiczu, esperantyście
-  panu Zdzisławie Czupkałło oraz o cegielni na Zalesiu)
można znaleźć na naszej stronie oraz na stronie
wspomnianej Fundacji.

Pod koniec maja, zgodnie z rekomendacjami  
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
zaczęliśmy przywracać stacjonarne funkcjonowanie
ośrodka - z zachowaniem bezpieczeństwa i wymo-
gów sanitarnych. Orkiestry dęte rozpoczęły próby. 
Ruszyły warsztaty dla dorosłych: malarstwo, ikonopisa-
nie, Kawiarenka Szyciowa. Zespół „Prosto z pola” 
rozpoczął przygotowania  do nagrania drugiej płyty. 
W czerwcu powróciły zajęcia taneczne i baletowe dla
dzieci oraz piątkowe spotkania z grami czerwcowymi.
Wkrótce na próbach będą mogli spotykać się członkowie
pozostałych zespołów ludowych z terenu gminy.
Wszyscy przebywający w GOKSiR zobowiązani są do
mycia i dezynfekcji rąk oraz zachowania bezpiecznego
dystansu bądź noszenia maseczki.

GOKSiR

GOKSiR  w czasie epidemii

Rok bez imprez plenerowych 
Z powodu epidemii tegoroczne Dożynki Gminy 

Niedrzwica Duża nie odbędą się w  tradycyjnej formule.
Nie będzie wielkiej sceny, mszy polowej, koncertów 
i  wspólnej zabawy pod gołym niebem. Nie możemy 
jednak zapomnieć o rolnikach i ich pracy. Dlatego do-
żynki gminne  z uroczystą mszą dziękczynną  i poświę-
ceniem  wieńców dożynkowych odbędą się 24 sierpnia
(poniedziałek) podczas  odpustu  św. Bartłomieja 
w Niedrzwicy Kościelnej.

Chociaż zboże na polu dopiero wzrasta, to już teraz
zachęcamy mieszkańców gminy, by pamiętali o pięknej
tradycji wicia wieńców dożynkowych, dbali o jej podtrzy-
mywanie i  przekazywanie  młodszym pokoleniom. 

Niestety, z  powodu  epidemii covid – 19 nie odbędzie
się również zaplanowane na wrzesień inscenizacja 
historyczna w Sobieszczanach. Ten czas wykorzystu-
jemy jednak do tego, aby jeszcze lepiej przygotować 
się do przyszłorocznej inscenizacji – z pewnością będzie
to niezapomniane wydarzenie. 

GOKSiR 



Warsztaty letnie w GOKSiR

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej,
ul. Lubelska 10, 24-220 Niedrzwica Duża, tel. 81 517-51-59, 660-410-578,
e-mail: biuletyn.info@niedrzwicaduza.pl, www.goksir.niedrzwicaduza.pl

Skład i łamanie: GOKSiR
Druk i oprawa: Drukarnia Standruk, ul. Rapackiego 25, 20-150 Lublin, 

tel. 81 742-75-10,e-mail: info@standruk.com, www.standruk.com
Nakład: 2000 egzemplarzy

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów oraz do zmiany ich tytułów.
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GOKSiR latem 
Uczestnicy zajęć tanecznych

będą mogli ćwiczyć pod okiem
Dominiki Dul przez całe wakacje.
Przez lipiec i sierpień prowa-
dzone będą również zajęcia
zumby.

W okresie letnim kontynuo-
wane będą zajęcia plastyczne dla

dzieci w wieku 6-9 lat, prowadzone przez Izabelę Mazu-
rek (dokładny termin zajęć zostanie wkrótce ustalony).

Nie byłoby wakacji bez ...”Wakacji w GOKSiR”. 
Zapraszamy do nas dzieci w wieku 6 -12 lat. Zajęcia 
odbywać się będą w poniedziałki, środy i piątki, od 29
czerwca do końca lipca, a jeśli będzie taka potrzeba –
również w sierpniu. W zależności od rozwoju sytuacji
epidemicznej, zaleceń rządu oraz liczby uczestników -
zajęcia będą odbywać się w jednej lub w dwóch 
grupach. W programie „Wakacji w GOKSiR” znajdą się
m.in.  zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, muzyczne, 
kulinarne, gry i zabawy sportowo – rekreacyjne. 
Jeśli tylko pojawi się taka  możliwość, to w ramach zajęć
wakacyjnych  zorganizujemy również jednodniowe 
wycieczki. 

Prosimy śledzić naszą stronę internetową i profil na
Facebooku. 

W związku z tym, że tegoroczna inscenizacja została
odwołana, a raczej przeniesiona na następny rok, 
dla członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
Ludności Cywilnej „Irma” mamy inną propozycję. 
Zapraszamy do udziału  w przedsięwzięciu, które robo-
czo nazwaliśmy „Rekoscenki”. Chcielibyśmy sfilmować
krótkie  historie – te, które  były ujęte w scenariuszach
naszych inscenizacji,  jednak  podczas występu gdzieś
umknęły, zostały przesłonięte przez inne sceny. Chcemy
również pokazać te lokalne wydarzenia i postacie, 
które w naszych dotychczasowych scenariuszach 
nie zmieściły  się, a są piękne, ważne czy poruszające.
Jednym słowem – zapraszamy na plan filmowy! 

Osoby zainteresowane udziałem w tym przedsięw-
zięciu, prosimy o kontakt: gokniedrzwica@gmail.com,
660 410 578, Facebook.  Wspólnie zastanowimy się nad
terminami nad wyborem scenek, podziałem ról oraz 
terminami nagrań.

GOKSiR 

Możemy już spotykać się 
w niewielkich grupach, więc 
zabieramy się do pracy. Rozpocz-
niemy sezon od ogrodowych 
dekoracji. Zapraszamy też na 
wakacyjne zmagania z temtem
anielskim.
26 czerwca - Cementowe 
donice ogrodowe, 25 zł
3 lipca - Powertex z aniołem 
na desce, 50 zł
10 lipca - Transfer z aniołem 
na desce, 30 zł

Informacje i zapisy pod nume-
rem telefonu: 81 517-51-59 
lub 660 410 578, e-mailowo na
adres: gokniedrzwica@gmail.com
lub osobiście w biurze GOKSiR
przy ul. Lubelskiej 10 w Nie-
drzwicy Dużej.

GOKSiR


