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Otwarcie nowego skrzydła budynku SP w Niedrzwicy Dużej

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy

Utworzenie Żłobka ,,Niedźwiadek”



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

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

www.facebook.com/GminaNiedrzwicaDuza/

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją epi-
demiczną wywołaną przez COVID-19 bardzo proszę
interesantów Urzędu Gminy Niedrzwica Duża o stoso-
wanie się do poniższych zasad:
1. Interesanci mogą składać wnioski oraz koresponden-
cję drogą pocztową i mailową, za
pośrednictwem ePUAP. Wniosek o wydanie dowodu
osobistego, odpisu aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu
urodzenia, a także wnioski meldunkowe można złożyć
za pośrednictwem strony https://obywatel.gov.pl/, 
2. Sprawy pilne można zgłaszać telefonicznie. 
3. Konieczne wizyty w urzędzie należy umawiać ze sto-
sownym wyprzedzeniem. 

Prosimy także mieszkańców o stosowanie się
do zaleceń władz i ograniczenie kontaktów oraz zbioro-
wego gromadzenia się w miejscach publicznych.
Wszystkie powyższe działania podejmujemy w celu
ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, który
obecnie stanowi dla nas wszystkich ogromne zagroże-
nie. Troszczmy się o siebie, swoich bliskich oraz człon-
ków rodziny! 
Zachęcam do korzystania z alternatywnych form komu-
nikacji z Urzędem. Pisma, wnioski, podania i inne można
składać poprzez:
1. tradycyjną drogę pocztową za pośrednictwem Poczty
Polskiej;

2. skrzynkę podawczą umieszczoną przy drzwiach wej-
ściowych Urzędu;
3. drogę elektroniczną na e-mail: info@niedrzwica-
duza.pl 
4. wykorzystanie platformy ePUAP – adres skrytki do-
stępnyna głównej stronie BIP: https://ugniedrzwica-
duza.bip.lubelskie.pl.
Oryginały dokumentów muszą być dostarczone do
czasu upływu terminu na załatwienie sprawy.

Jednocześnie przypominamy o zaleceniach
Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie stosowa-
nia zasad higieny osobistej tj., m.in. o zakrywaniu ust
i nosa, zachowaniu odpowiedniego odstępu oraz dezyn-
fekcji rąk.

Komunikat Wójta Gminy Niedrzwica Duża w sprawie 
organizacji pracy Urzędu Gminy Niedrzwica Duża 

Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża
wotum zaufania i absolutorium

W dniu 26 sierpnia 2020 r. podczas XXII Sesji
Rady Gminy Niedrzwica Duża Radni pozytywnie ocenili
wykonanie ubiegłorocznego budżetu i jednogłośnie, przy
nieobecności jednego z radnych, udzielili wójtowi Gminy
Niedrzwica Duża Ryszardowi Golcowi absolutorium z ty-
tułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

Głosowanie nad absolutorium poprzedzone
zostało zapoznaniem się Radnych:
- ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za
2019 rok;
- ze sprawozdaniem finansowym za 2019 rok;
- z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Niedrzwica
Duża za 2019 rok oraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Niedrzwica Duża w sprawie absolutorium;
- z informacją o stanie mienia jednostki samorządu te-
rytorialnego;
- ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nie-
drzwica Duża.

Udzielono wotum zaufania Wójtowi Gminy Niedrzwica
Duża po przeprowadzeniu debaty nad Raportem o sta-
nie Gminy Niedrzwica Duża za rok 2019.
Tuż po najważniejszym głosowaniu głos zabrał wójt Ry-
szard Golec dziękując radnym, sołtysom, pracownikom
urzędu i jednostek podległych oraz mieszkańcom i sto-
warzyszeniom społecznym, za konstruktywną współ-
pracę przy realizacji wszystkich przedsięwzięć
dedykowanych społeczności naszej gminy.
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Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2020/2021 w Szkole Podstawowej w Niedrzwicy
Dużej związane było z oddaniem do użytkowania no-
wego skrzydła szkoły podstawowej. Z tej okazji
w uroczystości uczestniczyli m.in. Wojewoda Lubel-
ski Pan Lech Sprawka, Ks. Biskup Adam Bab,
Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk, Sta-
rosta Lubelski Pan Zdzisław Antoń, Pan Marcin
Jakóbczyk przedstawiciel Posła na Sejm RP
Przemysława Czarnka, Proboszcz ks. Marek Hawry-
lak, Proboszcz Senior ks. Marian Kaczmara, sołtysi
i Radni Rady Gminy Niedrzwica Duża oraz dyrekto-
rzy szkół i społeczność lokalna.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św.
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Niedrzwicy Dużej pod przewodnictwem Ks. Biskupa
Adama Baba. Po zakończonej mszy głos zabrali kolejno:
Wojewoda Lubelski, Lubelski Kurator Oświaty, Starosta
Lubelski oraz Wójt Gminy Niedrzwica Duża.
W swoich wypowiedziach zwrócili uwagę uczniów na
aspekt odpowiedzialności w zakresie podejścia do nauki
i nowych zasad związanych z pandemią COVID – 19, a
także życzyli bezpiecznej i owocnej nauki. W trakcie
swojego przemówienia pan Lech Sprawka, Wojewoda
Lubelski, wręczył dyplom uznania Wójtowi Gminy Nie-
drzwica Duża. Podkreślił jego zaangażowanie w rze-
telne budowanie międzyludzkiej i samorządowej

wspólnoty, a także umiejętne pozyskiwanie środków na
inwestycje. Następnie uczniowie z nauczycielami oraz
zebrani goście udali się na dziedziniec przed nowo wy-
budowanym skrzydłem szkoły, gdzie oficjalnie wszyst-
kich gości przywitał Dyrektor Szkoły – pan Andrzej
Pastuszak. Minutą ciszy uczczono wszystkich poległych
w obronie Ojczyzny podczas II Wojny Światowej. Pod
pomnikiem Patrona szkoły złożo kwiaty. Po uroczystym
przecięciu wstęgi nastąpiło poświęcenie nowego obiektu
szkolnego przez Ks. Biskupa.

W Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej,
w roku szkolnym 2020/2021, klasę I rozpoczęło
51 uczniów, łącznie szkoła w 23 oddziałach liczy
462 uczniów. Zatrudnia, w przeliczeniu na etaty:
45,68 etatów nauczycieli i 15,75 etatów obsługi i admi-
nistracji. Koszt budowy nowego skrzydła szkoły wyniósł
9,4 milionów złotych i był sfinansowany w całości ze
środków własnych gminy. Gmina złożyła wniosek
o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z re-
zerwy tej części subwencji w roku 2020 z tytułu dofinan-
sowania w zakresie pierwszego wyposażenia w sprzęt
szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanym
obiekcie oświatowym na kwotę 583 160 zł.
Kubatura nowo wybudowanej szkoły to ok. 10 tys. m3 i
ok. 2,5 tys. m2 powierzchni użytkowej. W budynku mie-
ści się m.in. 14 sal lekcyjnych oraz biblioteka z salą mul-
timedialną i cichą czytelnią.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 
w Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej



Wszystkim, którzy przyczyniają się do tworzenia i rozwoju Organizacji Pozarządowych 
działających dla naszej gminy składamy wyrazy uznania i podziękowania.

Życzymy przedstawicielom Organizacji Pozarządowych 
energii do realizacji działań na rzecz niedrzwickiego samorządu i dziękujemy za Waszą pracę,

ciekawe projekty, spotkania, ogromne zaangażowanie, podejmowanie różnych inicjatyw dla mieszkańców, za dzielenie się z nami swoją
wiedzą i doświadczeniem.

Wiemy jak dużo serca wkładacie w swoją pracę, ile pasji i dobra wnosicie każdym swoim działaniem. 
Gmina Niedrzwica Duża bez Organizacji Pozarządowych nie byłoby tym samym miejscem. 

To między innymi dzięki Wam udaje się budować aktywną, obywatelską gminę. 
Dziękujemy Wam za wytrwałość, wielkie serca i mądrość jaką wnosicie w życie tak wielu ludzi. 

Życzymy determinacji, satysfakcji z wykonywanej pracy, a także wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Rafał Dziekanowski Ryszard Golec
Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy 

Niedrzwica Duża Niedrzwica Duża
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W dniu 8 września 2020 r. podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Niedrzwica Duża dotychczasowy
Skarbnik Gminy Pani Bożena Niezgoda została odwołana ze stanowiska. Odwołanie nastąpiło na wniosek Pani
Niezgody. Pani Bożena Niezgoda pracowała w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża 13,5 roku. Nowym Skarbnikiem
Gminy został Pan Janusz Dumin, były pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie oraz wieloletni Skarb-
nik miasta Świdnik.

Zmiana na stanowisku Skarbnika Gminy

Dzień Organizacji Pozarządowych gminy Niedrzwica Duża
Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/272/18 Rady

Gminy Niedrzwica Duża z dnia 26 czerwca 2018 roku
„Dzień Organizacji Pozarządowych gminy Niedrzwica
Duża” obchodzony jest każdego roku w trzecią sobotę
miesiąca września. W tym roku z powodu pandemii
COVID - 19 Wójt Gminy Niedrzwica Duża odwołał ob-
chody niniejszego święta.

Współpracę samorządu i organizacji reguluje
corocznie uchwalany „Program współpracy Gminy Nie-
drzwica Duża z organizacjami pozarządowymi oraz

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pub-
licznego”. 

Przypominamy również,
że 27 lutego każdego roku obcho-
dzimy Światowy Dzień Organizacji
Pozarządowych  - ustanowiony
przez brytyjską organizację humanitarną Marcis Liors
Skadmanis i oficjalnie uznany przez Forum Organizacji
Pozarządowych Morza Bałtyckiego Rady Państw Morza
Bałtyckiego 17 kwietnia 2010r.
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W związku z przypadającymi w dniach 1 i 20 października oraz 14 listopada: 
Międzynarodowym Dniem Osób Starszych 

oraz Europejskim i Ogólnopolskim Dniem Seniora 
składamy wszystkim Seniorom najserdeczniejsze życzenia z okazji Ich święta. 

Życzymy Państwu 
długich lat życia w dobrym zdrowiu, pełnych rodzinnego ciepła, pogody ducha, satysfakcji oraz zdrowia 
pozwalającego na aktywne życie i realizację swoich pasji, wszelkiej pomyślności, optymizmu życiowego

oraz szczęścia w gronie najbliższych. 
Niech omijają Państwa troski i smutki dnia codziennego, 

jesień życia będzie najlepszym czasem do spełnienia rzeczy niespełnionych, 
a każdy dzień niech dostarcza Państwu wielu radości i uśmiechu na twarzy.

Rafał Dziekanowski Ryszard Golec
Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy 

Niedrzwica Duża Niedrzwica Duża

Uchwały Rady Gminy Niedrzwica Duża VIII kadencji
Podczas XXII sesji Rady Gminy Niedrzwica

Duża w dniu 26 sierpnia 2020 r. przy zachowaniu nie-
zbędnych środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w zw. z pandemią COVID - 19, podjęto następujące
uchwały:
1) Uchwałę Nr XXIII/116/20 w sprawie utworzenia
Żłobka ,,Niedźwiadek” w Niedrzwicy Dużej;
2) Uchwałę Nr XXIII/117/20 w sprawie zaliczenia drogi
do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
– do kategorii drogi gminnej zaliczono drogę położoną
w miejscowości Niedrzwica Kościelna ul. Stefanów, na
odcinku od drogi krajowej Nr 19 do drogi wewnętrznej
oznaczonej nr ewid.10179;
3) Uchwałę Nr XXIII/118/20 w sprawie wstępnej lokali-
zacji przystanków komunikacji na terenie gminy Nie-
drzwica Duża - dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
Gminy Niedrzwica Duża wskazano wstępną lokalizację
przystanków autobusowych przy drodze powiatowej
Nr 2290 L w miejscowości Załucze;
4) Uchwałę Nr XXIII/119/20 w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej powiatowi Lubelskiemu – dotacja ce-
lowa w wysokości 34 104,00 zł z przeznaczeniem na
utrzymanie w Niedrzwicy Dużej Filii Wydziału Komuni-
kacji, Transportu i Drogownictwa;
5) Uchwałę Nr XXIII/120/20 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy na 2020 rok;
6) Uchwałę Nr XXIII/121/20 w sprawie zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej;

7) Uchwałę Nr XXIII/122/20 w sprawie udzielenia wotum
zaufania Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża;
8) Uchwałę Nr XXIII/123/20 w sprawie rozpatrzenia i za-
twierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze spra-
wozdaniem Wójta Gminy Niedrzwica Duża z wykonania
budżetu za 2019 rok;
9) Uchwałę Nr XXIII/124/20 w sprawie udzielenia abso-
lutorium Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża z tytułu wyko-
nania budżetu za 2019 rok.
Podczas XXIII sesji Rady Gminy Niedrzwica Duża
w dniu 8 września 2020 r. przy zachowaniu niezbędnych
środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zw. z pan-
demią COVID - 19, podjęto następujące uchwały:
10) Uchwałę Nr XXIII/125/20 w sprawie odwołania
Skarbnika Gminy Niedrzwica Duża
11) Uchwałę Nr XXIII/126/20 w sprawie powołania
Skarbnika Gminy Niedrzwica Duża

Podczas XXIV sesji Rady Gminy Niedrzwica
Duża w dniu 29 września 2020 r. przy zachowaniu nie-
zbędnych środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w
zw. z pandemią COVID - 19, podjęto następujące
uchwały:
1) Uchwałę Nr XXIII/127/20 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy na 2020 rok;
2) Uchwałę Nr XXIII/128/20 w sprawie zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej;
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W dniu 26 sierpnia 2020 r. Rada Gminy przyjęła
raport o stanie gminy za 2019 rok. Konieczność sporzą-
dzenia raportu o stanie gminy wynika z Ustawy o samo-
rządzie gminnym. Raport stanowi podsumowanie
działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady
gminy i funduszu sołeckiego. Zawiera szereg informacji
z każdej sfery funkcjonowania samorządu – od informa-
cji statystycznych i działalności Urzędu Stanu Cywil-
nego, poprzez budżet i podatki, do realizowanych
inwestycji i zadań z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego, gospodarki komunalnej, kultury, zdrowia,
sportu, współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami
oraz ochrony przeciwpożarowej. W raporcie przedstawia
się również dane z zakresu oświaty, pomocy społecznej
i kultury będące domeną funkcjonowania gminnych jed-
nostek organizacyjnych – szkół, Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej. Raport stanowi
podstawę do szerszej dyskusji na temat stanu i kierun-
ków rozwoju Gminy Niedrzwica Duża. Treść raportu do-
stępna jest na stronie BIP Urzędu Gminy Niedrzwica
Duża w zakładce: Raport o stanie gminy.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na
której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia
lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpat-

rywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym
raportem przeprowadza się debatę, w której mogą za-
brać głos również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który
chciałby zabrać głos w trybie określonym w ustawie,
składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie,
poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie
składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na
który zwołana zostaje sesja, podczas której ma być
przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są do-
puszczani do głosu według kolejności otrzymania przez
Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkań-
ców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba
że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakoń-
czeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy
przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi
wotum zaufania. 

Raport o stanie gminy za 2019 rok

Żłobek ,,Niedźwiadek” w Niedrzwicy Dużej
W dniu 26 sierpnia 2020 r. Rada Gminy Nie-

drzwica Duża podjęła uchwałę w sprawie utworzenia
Żłobka ,,Niedźwiadek” w Niedrzwicy Dużej z siedzibą
w Niedrzwicy Dużej, adres: ul. Kraśnicka 51, 24-220
Niedrzwica Duża.

Rozpoczęcie działalności statutowej żłobka na-
stąpi z dniem 1 stycznia 2021 roku. Organem prowa-
dzącym żłobek jest Gmina Niedrzwica Duża.
Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do żłobka określi
regulamin rekrutacji ustalany przez Dyrektora Żłobka. 

Wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz
maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie określi
Rada Gminy Niedrzwica Duża.

Zasady funkcjonowania żłobka określa jego

statut, który dostępny jest na stronie BIP Urzędu Gminy
w zakładce: Prawo lokalne/Uchwały Rady Gminy – sier-
pień 2020.

Projekt Zdalna Szkoła Plus w Gminie Niedrzwica Duża 
W dniu 30 lipca 2020 r. Gmina zawarła umowę,

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Nr I „Powszechny do-
stęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1:”Wyelimino-
wanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowo-
ściach” dotyczącą realizacji projektu grantowego
pn. Zdalna szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edu-
kacyjnej. W ramach umowy Gmina zakupiła i odebrała
2 września 2020 r. 30 laptopów wyposażonych w pakiet
MS Office 2019 wraz z torbami do przenoszenia,

za kwotę 94 980,60 zł, z przeznaczeniem dla uczniów
i nauczycieli szkół z naszej Gminy, nieposiadających wa-
runków technicznych do uczestnictwa w kształceniu
zdalnym. Zakupione laptopy zostały przekazane do sze-
ściu szkół. 



INFO | nr 82 | Gmina Niedrzwica Duża 7URZĄD GMINY

Liczba uczniów w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Niedrzwica Duża - stan na dzień 30.09.2020 roku

Program Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- edycja 2020 r.

Gmina Niedrzwica Duża informuje, że rozpoczyna rea-
lizację resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa"- edycja
2020 r., który jest finansowany ze środków Funduszu
Solidarnościowego.
ODBIORCAMI PROGRAMU są członkowie rodzin lub
opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad: 
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności
lub orzeczeniem równoważnym. 
Szczegóły na stronie internetowej Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niedrzwicy Dużej. 
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Wstępna lokalizacja przystanków autobusowych 
przy drodze powiatowej Nr 2290 L w miejscowości Załucze

W dniu 26 sierpnia 2020 r. została podjęta uchwała Rady Gminy w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków
komunikacji przy drodze powiatowej Nr 2290 L w miejscowości Załucze. O ostatecznej lokalizacji przystanków zde-
cyduje zarządca drogi, uwzględniając jej charakter oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wskazana
w uchwale lokalizacja wynika z wniosku mieszkańców Załucza - nowe przystanki skróciłyby mieszkańcom czas
i dystans do swoich zabudowań, który muszą pokonywać, aby korzystać z komunikacji. Zapewniłyby także bez-
pieczeństwo, skracając odległość komunikacji pieszej po drodze powiatowej.

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych

W dniu 1 października 2020 r. nastąpiło pub-
liczne otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
gminy Niedrzwica Duża oraz na odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jedyną ofertę złożyło

przedsiębiorstwo EKOLAND sp. z o.o. z Kraśnika. Cena
oferty brutto: 2 495 480,00 zł. Kwota poprzedniego prze-
targu – z 2019 r. wyniosła 2 059 451,73 zł brutto. Na
sesji Rady Gminy Niedrzwica Duża w październiku radni
podejmą decyzję o wysokości stawek za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Jak pozbyć się odpadów?
Zużyte maseczki i rękawiczki – wrzucamy do odpadów zmieszanych.
Śmieci z odkurzacza – wrzucamy do odpadów zmieszanych.
Ubrania – jeżeli nadają się do użytku, możemy je oddać potrzebującym, np. poprzez kontenery
PCK zlokalizowane w wielu miejscach naszej gminy; jeżeli nie nadają się do użytku – wrzucamy
do odpadów zmieszanych.
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Nowoczesna scena przenośna 
i nowe nagłośnienie sceniczne

Nowoczesna scena przenośna z dachem dwu-
spadowym o wymiarach 12,5m x 10,5m x 9,15m za
kwotę 156 790,56 zł oraz nagłośnienie sceniczne za
kwotę 292 061,93 zł wykorzystywane będą przy realiza-
cji wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Gminę
i jest częścią dużego zamówienia obejmującego oprócz
tego dostawę: oświetlenia scenicznego, namiotu nad
scenę Foh oraz zestawów piknikowych (stół + ławka) –
30 kompletów i ławek piknikowych – 60 sztuk, a także
namiotu cateringowego. 

Dostawy realizowane są w ramach projektu pn.:
,,Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturo-
wej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez re-
witalizację”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13
Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.8 Rewitalizacja
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych.

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża
Radnymi Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża
VI kadencji zostali:
W okręgu wyborczym nr 1 – Szkoła Podstawowa im. Bo-
haterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy
Dużej: 
1. Olszak Adrian 
2. Kolaszyńska Iga 
3. Szuster Kacper
4. Toporowski Aleksander 

W okręgu wyborczym nr 2 – Szkoła Podstawowa im. Ks.
Stanisława Konarskiego w Niedrzwicy Kościelnej:
1. Pioś Mateusz
2. Koper Mateusz Stefan

W okręgu wyborczym nr 3 – Szkoła Podstawowa im.
Żołnierzy – Bohaterów Armii Krajowej w Krężnicy Jarej:
1. Komada Adrian
2. Gieroba Wojciech

W okręgu wyborczym nr 4 – Szkoła Podstawowa im. Ks.
Jana Twardowskiego w Strzeszkowicach Dużych:
Wierzchowski Jan

W okręgu wyborczym nr 5 – Szkoła Podstawowa im.
Orła Białego w Czółnach:
Sapiński Konrad 

W okręgu wyborczym nr 6 – Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Sobieszczanach: 
Gołaś Martyna 

W okręgu wyborczym nr 7 –  Szkoła Podstawowa w Ma-
riance:
nie wyłoniono kandydata na radnego do MRG.

W okręgu wyborczym nr 8 –  Szkoła Podstawowa w Ra-
dawczyku:
Sobieraj Jakub 

W okręgu wyborczym nr 9 – Szkoła Podstawowa
w Warszawiakach:
Plewik Arkadiusz 

Nowy Sołtys w sołectwie Niedrzwica Kościelna II
W dniu 15 września 2020 roku wolą zebrania wiejskiego sołectwa Niedrzwica Kościelna II na nowego sołtysa
została wybrana Pani Grażyna Kępowicz. Z tej okazji Wójt Gminy Niedrzwica Duża Ryszard Golec składa
Pani Sołtys gratulacje i życzy owocnej pracy na rzecz sołectwa.
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Komunikacja publiczna 
na trasie Niedrzwica Duża – Łączki – Bełżyce
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Przegląd inwestycji gminnych
1. Wykonanie części piłkochwytów na boisku w Szkole
Podstawowej w  Czółnach – inwestycja zrealizowana w
ramach funduszu sołeckiego wsi Czółna.

3. Budowa żłobka ,,Niedźwiadek” w Niedrzwicy Dużej.

2. Budowa drogi dojazdowej do żłobka od ul. Polnej.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 107090L w m. Radaw-
czyk Kol. Pierwsza- trwają prace wykończeniowe.

5. Montaż krzyży na  cmentarzu wojennym w So-
bieszczanach.
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6. Teren wokół budynku dworca PKP w Niedrzwicy Dużej 
– wykonano parkingi, zjazdy na drogę gminną, nasadzenia, ławeczki.

7. Przebudowa placu przy GOKSiR w Niedrzwicy Dużej.



10. Urząd Gminy – remont dachu i montaż paneli fotowoltaicznych.

11. Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Urzę-
dzie Gminy Niedrzwica Duża.

12. Wykonanie pochylni wraz z poręczami po obu
stronach wejścia do Urzędu Gminy.

8. Droga i parking przy cmentarzu parafialnym
w Niedrzwicy Kościelnej – wykonano w ramach 
funduszy sołeckich sołectw: Niedrzwica Kościelna I,
Załucze, Majdan Sobieszczański, Sobieszczany,
Sobieszczany Kolonia, Warszawiaki, Borkowizna,  które
przeznaczyły środki finansowe z funduszy sołeckich
w kwocie 7 898,64 zł.

9. Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole
Podstawowej w Strzeszkowicach Dużych – koszt cał-
kowity 24 231,00 zł, w tym wkład z funduszy sołeckich
12 000,00 zł, pozostałe koszty organ prowadzący.
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Cześć poległym żołnierzom Wojska Polskiego
W 81. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej Wójt Gminy Niedrzwica Duża Ryszard Golec złożył wieniec na grobie
poległych żołnierzy Wojska Polskiego z kampanii wrześniowej, zamordowanych przez hitlerowców w 1939 r.
Grób znajduje się na cmentarzu parafialnym w Niedrzwicy Kościelnej.

15. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej.

13. Droga Sobieszczany o dł. ok. 550 m 
- inwestycja sfinansowana ze środków FOGR.

14. Przebudowa drogi gminnej nr 107089L 
w m. Strzeszkowice.
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Przeznaczenia Funduszy Sołeckich na 2021 rok 
– na podstawie podjętych uchwał zebrań sołeckich 

do 30 września 2020 r.
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Program Moja Woda
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie prowadzi  nabór wniosków o

dotacje dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy Moja Woda na lata 2020-2024.
Szczegółowe warunki dofinansowania dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składamy najlepsze życzenia wszystkim Nauczycielom

i Pracownikom Oświaty z Gminy Niedrzwica Duża.
Dziękujemy za trud podejmowanej na co dzień pracy.

Życzymy, aby aktywna i twórcza postawa
znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców

oraz była źródłem osobistej satysfakcji.

Rafał Dziekanowski Ryszard Golec
Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy 

Niedrzwica Duża Niedrzwica Duża



Przypominamy, że Powszechny Spis Rolny pro-
wadzony jest w całej Polsce od 1 września do 30 listo-
pada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r.
do 1 czerwca 2020 r. włącznie.

Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodar-
stwach rolnych poprzez:
- samospis internetowy przeprowadzony za pośrednic-
twem interaktywnej aplikacji, która jest dostępna na
stronie internetowej GUS;
- telefonicznie– dzwoniąc na infolinię spisową pod
numer 22 279 99 99.
Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą
się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spi-
sowi:
- telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywia-
dzie telefonicznym,
- bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wy-
wiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użyt-
kownika gospodarstwa rolnego.

Rolniku, Twoje dane są u nas
bezpieczne! Osoby wykonujące prace spisowe są

obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycz-
nej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są
pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach
za jej niedotrzymanie.
Informacja o numerach telefonów, jakie wyświetlają się
rolnikom, kiedy dzwonią do nich rachmistrze:
- numer 22 666 66 62 wyświetla się, kiedy dzwonią rach-
mistrze z gminy;
-numery 22 279 99 99 oraz 572 33x xxx wyświetlają się,
kiedy dzwonią rachmistrze z urzędu statystycznego.
Lista nr tel.572 33x xxx dostępna jest na stronie inter-
netowej GUS w Lublinie pod linkiem:
https://lublin.stat.gov.pl/ w zakładce „Aktualności”.

Powszechny Spis Rolny
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Gala wręczenia statuetek 
Lubelskiego Lidera Bezpieczeństwa

W dniu 20 sierpnia 2020 r. w Lubelskim Cen-
trum Konferencyjnym odbyła się uroczysta Gala wręcze-
nia statuetek Lubelskiego Lidera Bezpieczeństwa,
w której uczestniczył Pan Ryszard Golec – Wójt Gminy
Niedrzwica Duża. Laureatem w kategorii „Bezpieczny
samorząd” została Gmina Niedrzwica Duża otrzymując
statuetkę Lidera Bezpieczeństwa 2019. Gmina Nie-
drzwica Duża została wyróżniona za realizację zadań
w zakresie poprawy bezpieczeństwa swoich mieszkań-
ców poprzez: współpracę z organizacjami pozarządo-
wymi – w zakresie poprawy życia oraz bezpieczeństwa
mieszkańców poprzez wspieranie zadań publicznych,

współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi – w za-
kresie wyszkolenia, wyposażenia jednostek OSP oraz
akcji prewencyjnych wśród mieszkańców w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, współpracę z Po-
licją w zakresie prewencji i promocji Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym – w zakresie między innymi udziału
szkół z terenu Gminy Niedrzwica Duża w zawodach
BRD, współpracę z gminnymi jednostkami organizacyj-
nymi np. Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Bib-
lioteką Publiczną oraz szkołami w zakresie profilaktyki
i promocji bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 



Zapraszamy na POLSKI E-BAZAREK 

Platforma internetowa POLSKI E-BAZAREK (www.polskiebazarek.pl) umożliwia rolnikom, producentom rękodzieła
czy gospodarstwom agroturystycznym bezpłatne zamieszczanie informacji o oferowanych produktach i usługach.
Oferta dostępna jest dla rolników i konsumentów z całego kraju, z każdej z polskich gmin.
Platforma powstała z inicjatywy jednostek doradztwa rolniczego podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Udana akcja poboru krwi
W dniu 6 września 2020 r. na placu przed

GOKSiR w Niedrzwicy Dużej odbyła się zbiórka krwi.
Krew można było oddawać w godzinach 8:00 – 12:00
w specjalnie do tego przeznaczonym mobilnym punkcie
poboru krwi. Zarejestrowanych 26 dawców oddało łącz-
nie 11,70 litrów krwi. To bardzo dobry wynik. Kolejna
taka możliwość będzie 15 listopada, również na placu
przed GOKSiR. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom,
które wzięły udział w akcji. 



Projekt „Pod biało-czerwoną”
Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinanso-

wanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu
masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której miesz-
kańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu
i flagi zależeć będzie od mieszkańców. 
Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać 100 głosów po-
parcia online za pomocą niniejszego serwisu (https://bia-
loczerwona.www.gov.pl/). Głos poparcia dla inicjatywy
zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie
dumnie eksponowana w centralnym miejscu gminy,
mogą oddawać jej mieszkańcy. 
Zaproponowany sposób zbiórki głosów poparcia on-
line zakłada połączenie tradycji z nowoczesnością. Jest
jednocześnie całkowicie bezpieczny dla chcących się
zaangażować w zbiórkę, co w dobie pandemii ma klu-
czowe znaczenie.
„Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć
nasz kraj i jego mieszkańców. Nie tylko uhonoruje po-
ległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale
także zachęci do patriotycznych postaw i dumy z bycia
Polakami. 

Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana pod honorowym
patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Mora-
wieckiego, będzie się opierała o zapał i działanie miesz-
kańców naszych Małych Ojczyzn. Celem projektu jest
także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczy-
pospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej
1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątko-
wym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole na-
rodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce
o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie. 

Kino Letnie
W związku z zakończeniem wakacji Wójt Gminy

Niedrzwica Duża zaprosił wszystkich chętnych na letnie
kino plenerowe, na ekranizację międzynarodowego best-
sellera, który wzruszył i rozbawił miliony czytelników na
całym świecie. ,,Cudowny chłopak” to amerykański ko-
mediodramat w reżyserii Stephena Chbosky’ego stwo-
rzony w oparciu o książkę „Cudowny Chłopak” R. J.
Palaciego. Wspólne oglądanie odbyło się 29 sierpnia
2020 roku o godz. 20.00 na boisku przy ul. Partyzanckiej
w Niedrzwicy Dużej przy zachowaniu reżimu sanitarnego
związanego z pandemią COVID - 19. 
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Informacja dotycząca konsultacji psychologa i terapeuty 
w punktach przy Ośrodku Pomocy Społecznej 

w miesiącach październik - grudzień 2020 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej infor-
muje o zmianach dotyczących konsultacji udzielanych
przez psychologów i terapeutę uzależnień.

DYŻURY PSYCHOLOGA
Porady udzielane będą przez:
- p. Annę Chmielewską,  telefonicznie w każdy ponie-
działek w godz. 9:00 do 12:00 pod numerem telefonu:
608 311 995 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej
w godz. 9:00-13:00 w dniach 10 i 24 października,
14 i 28 listopada, 12 grudnia po rezerwacji terminu wi-
zyty;
- p. Ewę Sieńko,  telefonicznie w każdy poniedziałek
w godz. 15:00 do 18:00 pod numerem telefonu: 666
043 665 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w godz.
9:00-13:00 w dniach 3 i 17 października,  7 i 21 listo-
pada, 5 i 19 grudnia po rezerwacji terminu wizyty.
Prosimy o bezpośredni kontakt ze specjalistami pod
wskazanym numerem telefonu w godzinach pełnionego
dyżuru.

DYŻURY TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ
1. PUNKT KONSULTACYJNY W NIEDRZWICY
KOŚCIELNEJ- ul. Kwiatowa, dyżur w punkcie w dniu:
7 października, 4 listopada, 2 grudnia w godz.
15:00 – 18:00 (ewentualne konsultacje telefoniczne pod
numerem telefonu 574 986 698 w godz. pracy punktu)
2. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIE-
DRZWICY DUŻEJ- ul. Kraśnicka 51, dyżur w punkcie
w dniu: 21 października, 18 listopada, 16 grudnia
w godz. 15:30 –18:30 (ewentualne konsultacje telefo-
niczne pod numerem telefonu 574 986 698 w godz.
pracy punktu).
Informacje dotyczące konsultacji można również uzys-
kać telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej pod
numerem 81 5175069. Zmiany w/w zakresie będą za-
mieszczane na stronach internetowych Ośrodka oraz
Urzędu Gminy Niedrzwica Duża.

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji
COViD-19 prosimy o przestrzeganie określonych zasad
bezpieczeństwa podczas konsultacji.
Zastrzega się możliwość zmiany formy konsultacji na te-
leporady.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam
wszystkim Państwu: dyrektorom,  nauczycielom oraz
pracownikom administracji i obsługi  szkół na terenie
Gminy Niedrzwica Duża, podziękowania za codzienny
trud i oddanie w pracy nad kształtowaniem postaw przy-
szłych obywateli, za starania o jakość edukacji  i jej wy-
mierne  efekty, za dbałość i starania o dobrą atmosferę
w tworzeniu środowisk edukacyjnych, a także o wizeru-
nek obiektów i otoczenia wokół nich, za piękno tworze-
nia historii i kultury oraz  pielęgnowanie tradycji
narodowych i regionalnych, za patriotyzm, ale także za
codzienność, a  w niej za wyrozumiałość, dobroć i cier-
pliwość, przyjaźń i troskę, za każdy uśmiech, za pozdro-
wienia i gesty pozwalające cieszyć się sobą wzajemnie
i miejscem wspólnego przebywania.

Życzenia natomiast niech będą pięknym bukie-
tem słów, ogarniających Was wszystkich razem i każ-

dego indywidualnie. Niech nigdy, Kochani, nie zabraknie
Wam wiary w Was samych i siebie nawzajem, bądźcie
szczęśliwi chwilą, otrzymujcie dary zwykłej ludzkiej
dobroci i serdeczności, a sami bądźcie darem dla in-
nych. Niech nie opuszcza Was zdrowie i optymizm. Suk-
cesem niech będą dobre wspomnienia tych , którzy Was
spotkali na swojej drodze i mogli iść dalej dzięki światłu
zapalonemu przez Was w ich umysłach. Bądźcie szczę-
śliwi w swoich rodzinach i prywatnych działaniach.

Drodzy nasi emerytowani  pracownicy oświaty,
pamiętamy także o Was, życząc Wam równie wszel-
kiego dobra, przede wszystkim zdrowia i odpoczynku
w życzliwej atmosferze bliskich, przyjaciół i znajomych.

W imieniu Zarządu Oddziału ZNP w Niedrzwicy Dużej
Prezes Oddziału Urszula Michalewska                                                                              

Najserdeczniejsze życzenia

Tradycyjnie, na początku listopada, spotykamy
się z najstarszymi mieszkańcami naszej gminy podczas
Gminnego Dnia Seniora. W tym roku, ze względu na sy-
tuację epidemiczną, uroczystość ta nie odbędzie się.
Mamy ogromną nadzieję, że spotkamy się w niedalekiej
przyszłości. Pragniemy jednocześnie złożyć wszystkim
Seniorom życzenia zdrowia, pomyślności,  miłości oraz

szacunku najbliższych. Życzymy również, aby każdy
dzień przynosił Państwu wiele radości, ludzkiej życzli-
wości i wdzięczności. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Niedrzwicy Dużej 

Dla Seniorów



„Mistrz i uczeń”
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Pomnik został rozebrany na cztery części : pod-
stawa, cokół dolny, cokolik w kształcie graniastosłupa,
oraz krzyż z form okrągłych z fakturą kory drewna.
W czasie rozbiórki został odkopany cokół dolny z pod-
stawą.
Wymiary pomnika: 
- podstawa - 73cm x 58cm x 6cm
- cokół dolny - 58cm x 44cm x 26cm
- cokolik - 35cm x 65cm x 44cm
- krzyż z podstawą - wys. 67 cm o przekroju 12 cm.

Miejsce spoczynku dzieci Jurkowskich zostało
podniesione o 0,5m wraz z granitową płytą nagrobną.
Pomnik został złożony - krzyż sklejony, ubytki usunięte,
oczyszczony z grzybów, mchu oraz zaimpregnowany.
W czasie rozbiórki zauważono, że pomnik nie jest kuty
z kamienia, lecz składany z kolumnowych trzyczęścio-
wych pustaków oraz cokołu  dolnego.

Opis pomnika podany jest w książce pt. ,,Tam gdzie
serce i pamięć żywych” z 2005r. i sporządzony został na
podstawie oględzin na zewnątrz nagrobka. 
Całość powyższych prac wykonał Andrzej Pastusiak -
członek Towarzystwa Przyjaciół Niedrzwicy Kościelnej.

Marta Pietrzak
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Niedrzwicy Kościelnej

Renowacja pomnika dzieci Jurkowskich
Wrzesień 2020 r. 

W 54.  Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpie-
waków Ludowych, który odbył się tego roku w dniach
28 - 29 VIII w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą II miejsce
w kategorii "Mistrz i uczeń" wyśpiewała sobie Kalina
Różycka z Krężnicy Jarej, prowadzona przez mistrzy-
nię p. Reginę Wróbel z Osmolic.

Choć w obecnym pandemicznym czasie wiele
wydarzeń kulturalnych zostało odwołanych, jednak ar-
tyści nie pozostają bierni. Dwoje mieszkańców naszej
gminy przez ostatnie kilka miesięcy realizowało projekty
w ramach programu Stypendialnego Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego "Kultura w sieci". Piotr Zió-
łek opracował oryginalne aranżacje i nagrania pieśni
z okresu I wojny światowej i wojny bolszewickiej.
Można ich posłuchać na kanale YouTube oraz pobrać
ze strony: fb.me/legionyna102.

Z kolei Anna Różycka opracowała archiwum
muzyki tradycyjnej Lubelszczyzny, a zwłaszcza okolic
naszej gminy, nagrywając śpiewaków, pamiętających
dawne pieśni. Powstał kanał YT "Muzyka Krainy wokół
Lublina" oraz strona https://www.facebook.com/mu-
zycznakraina, gdzie
można posłuchać pieśni.
Archiwum cieszy się
dużym zainteresowa-
niem i prace nad jego
poszerzeniem będą kon-
tynuowane także po za-
kończeniu projektu.

„Kultura w sieci”
z Krężnicy Jarej
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Stopniowe poluzowywanie obostrzeń sanitar-
nych pozwoliło rozpocząć treningi w miesiącu lipcu i od
tej pory Orionowcy pod okiem szkoleniowca Radosława
Muszyńskiego mieli możliwość przygotowywania się do
nowego sezonu. Niedrzwiczanie rozegrali także serię
meczów sparingowych, w których odnieśli 2 zwycięstwa,
2 remisy i jedną porażkę z Lublinianką Lublin. Przetar-
ciem przed kampanią 2020/21 były również występy
w okręgowym Pucharze Polski, jednak tutaj Orion nie
zaszedł zbyt daleko, ponieważ zakończył je już na dru-
giej rundzie, pokonany przez A-klasowy Błękit Cyców.

W kadrze niedrzwickiego zespołu nie doszło do
poważniejszych zmian, poza odejściem z klubu wielo-
letniego członka niedrzwickiej kadry – Andrzeja Gutka.
Solidnym wzmocnieniem środka pola jest rozgrywający
Paweł Kośka z czwartoligowej Lublinianki, a ponadto
szansę debiutu w „okręgówce” dostali mło-
dzi zawodnicy m. in. z terenu gminy Nie-
drzwica Duża, czyli Dominik Pioś, Jakub
Talarek i Michał Machaj. 

Inauguracja rundy, po długiej, bo aż
dziewięciomiesięcznej przerwie miała
miejsce 8. sierpnia, kiedy Orion mierzył się
z zespołem Sokoła Konopnica. To spotka-
nie zakończyło się remisem, natomiast już
w drugiej kolejce na stadion przy Parafialnej
przybyła drużyna lokalnego rywala, czyli
Tęcza Bełżyce. Tym razem międzygminne
derby okazały się zwycięskie dla Orionu,
który zwyciężył 2:0. Aktualnie do końca
rundy jesiennej pozostało nam już tylko
kilka serii gier, ponieważ zakończy się ona
8. listopada. W momencie oddawania tek-
stu do druku, po 9 kolejkach piłkarze Rado-
sława Muszyńskiego zajmowali miejsce na

najniższym stopniu podium, legitymując się bilansem
6 zwycięstw, 1 remisu i 2 porażek. Daje to w efekcie
19 punktów, jest to więc bardzo wyraźna poprawa, w od-
niesieniu do poprzedniego, przedwcześnie zakończo-
nego sezonu. Przypomnijmy: Orion zdobył wtedy tyle
samo - 19 punktów - we wszystkich szesnastu meczach.
O wiele lepiej prezentuje się też niedrzwicki klub w in-
nych statystykach, czyli bramkach strzelonych – jest ich
22 oraz bramkach straconych – 11. Szkoleniowiec
GKS-u postawił na otwarty i efektowny futbol, przyjemny
dla oka kibica, przez co na meczach w Niedrzwicy
Kościelnej pojawia się regularnie niemała rzesza fanów
piłki nożnej. Nie jest przeszkodą nawet to, że na boisku
i na trybunach, zresztą tak jak wszędzie, obowiązują
obostrzenia sanitarne, których zawodnicy oraz kibice po-
winni przestrzegać.

Orion z powrotem na boiskach okręgówki

Getbol to nazwa gry i jednej z najmłodszych
dyscyplin sportowych.  To gra indywidualna, co  ozna-
cza, że w meczu bierze udział tylko dwóch zawodników,
którzy grają przeciwko sobie. Rozgrywany jest on na
małym boisku, na minibramki. 

W sobotę 12 września w Świdniku odbyły się
I Mistrzostwa Powiatu Świdnickiego w getbolu. Głów-
nym organizatorem tego wydarzania  była „Manufaktura
Futbolu”. Zawody cieszyły się ogromnym zainteresowa-
niem. Mecze okazały się zacięte i bardzo emocjonujące.
Organizatorzy podkreślali wysoki poziom gry  zawodni-
ków, wśród których znalazł  się również mieszkaniec
gminy Niedrzwica Duża – pan Czesław Rak. Niedrzwicki
zawodnik zajął trzecie miejsce w kategorii mężczyzn
powyżej 50 lat. Panu Czesławowi serdecznie gratulu-
jemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

Informujemy również, że pan Czesław przygo-
towuje Papieski Turniej Piłki Nożnej zaplanowany na
2021 r., na który już teraz serdecznie zapraszamy.

Mieszkaniec gminy Niedrzwica Duża 
w I Mistrzostwach w Getbolu w Świdniku 
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Sporo zamieszania w sporcie, w tym w piłce
nożnej, zrobiła pandemia COVID-19. Na szczęście
w maju nasze drużyny mogły wrócić do treningów i roz-
począć przygotowania do kolejnego sezonu w klasie B
i rozgrywkach młodzieżowych. Również i tu nie obeszło
się bez zmian. Z rozgrywek, czy to przez awans do
klasy A, czy przez wycofanie - ubyło więcej drużyn niż
się zgłosiło, a to zmusiło LZPN do zlikwidowania jednej
z czterech grup. Jednak dzięki temu czeka nas w tym
sezonie więcej spotkań niż w poprzednim, bo plano-
wane są łącznie 22 mecze przy 18 zaplanowanych
w sezonie 2019/20. Co też cenne, wśród rywali mamy
kilka zespołów, z którymi nie graliśmy nigdy lub bardzo
dawno: Czarni Pliszczyn, GKS Niedźwiada, KS Nasu-
tów, KS Serniki, Lewart II Lubartów, Wodnik Uścimów.
Stawkę uzupełniają starzy znajomi z Huraganu Siostrzy-
tów, KS Ciecierzyn, KS Uniszowice, LKP Turka i Viru
Dorohucza.

Zanim jednak ruszył sezon drużyna Siergieja
Michajłowa przygotowywała się, trenując na boisku
w Niedrzwicy Dużej i grając sparingi z drużyną KS Nie-
drzwica Duża. Na koniec przygotowań udaliśmy się do
Puszna Godowskiego, żeby zagrać mecz towarzyski
z Czarnymi Puszno. Spotkanie to miało uatrakcyjnić uro-
czystości odpustowe w tamtejszej parafii, a zostało zor-
ganizowane dzięki ks. Janowi Karasiowi, który po wielu
latach posługi w parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła
w Niedrzwicy Kościelnej trafił do parafii pw. Św. Maksy-
miliana Kolbego w Pusznie.

Nowy sezon rozgrywkowy w klasie B grupy 3.
zaczęliśmy od wyjazdu do Niedźwiady, z którego wróci-
liśmy z porażką 2:4. Kolejne mecze przyniosły nam zwy-
cięstwa 2:0 nad Wodnikiem Uścimów i cenne
wyjazdowe 3:0 nad Huraganem Siostrzytów. Po nich na-
stąpiły dwie porażki: 3:4 z KS Nasutów i 1:4 z KS Cie-
cierzyn. Po 5 kolejkach zdobyliśmy 6 punktów i daje
nam to miejsce w środku tabeli. W tym roku stawka jest

bardzo wyrównana i liczymy na poprawę pozycji na za-
kończenie rundy jesiennej wśród 12 zespołów w grupie.

Druga nasza drużyna, zgłoszona do rozgrywek
piłkarskich organizowanych przez Lubelski Związek Piłki
Nożnej, to zespół młodzieżowy prowadzony przez tre-
nera Huberta Śpiewaka występujący w grupie 2 Mło-
dzika Starszego. Okres przygotowawczy przed
początkiem rozgrywek w tym roku, z uwagi na pandemię
koronawirusa, wyglądał trochę inaczej, a to przez poza-
mykane przyszkolne boiska. Mimo wszystko drużyna
trenowała, gdzie tylko znalazła wolne miejsce m.in. ko-
rzystając z naturalnego boiska w Niedrzwicy Dużej,  ro-
zegrała również kilkanaście meczów sparingowych
z rówieśnikami z zespołów KS „Heksa” Niedrzwica Duża
oraz GKS Jastków.

W obecnej naszej grupie rozgrywkowej wystę-
puje 10 zespołów. Na ten moment nasz zespół rozegrał
5 meczów m.in. wygrywając 5:2 z UKS Dys, remisując
5:5 z Piotrcovią Piotrków, oraz przegrywając trzy mecze:
2:5 z Zawiszą Garbów, 0:3 ze Sławinem Lublin oraz 1:3
z Tajfunem Ostrów Lubelski, jednak młodzi zawodnicy z
meczu na mecz prezentują coraz to lepszą formę.

Warto również wspomnieć, że już po raz kolejny
klub LZS Krężnica Jara wziął udział w organizowanym
przez Ministerstwo Sportu „Programie Klub 2020” prze-
znaczonym dla stowarzyszeń zajmujących się szkole-
niem młodzieży. Wśród kilku tysięcy zgłoszeń klubów
sportowych z całej Polski nasz Klub został wsparty
kwotą 10 tys. złotych z przeznaczeniem na zakup
sprzętu sportowego oraz wynagrodzeniem dla trenera.

Ze sportowym pozdrowieniem
LZS Krężnica Jara

LZS Krężnica Jara runda jesienna 2020
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Z powodu panującej epidemii z opóźnieniem ro-
zegrano Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w teni-
sie stołowym. Nasza ośmioosobowa kadra osiągnęła
imponujące wyniki na tle całego województwa.
Zawodnicy KS Heksa Niedrzwica rywalizowali z klubami
z Lublina, Zamościa, Chełma, Biłgoraja, Lubartowa,
Kraśnika oraz wielu innych miejscowości.
Oto wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych:
SKRZACI (rocznik 2011/2012)
III miejsce gra pojedyncza- Cyrankiewicz Olaf
IX miejsce gra pojedyncza- Bielecki Szymon
ŻACY (2009/2010)
I miejsce gra pojedyncza- Łakoma Maja
I miejsce gra podwójna- Łakoma Maja/Karczmarz Maria
(Lubartów)
MŁODZIK MŁODSZY (2008)
I miejsce gra pojedyncza-Bielecki Maciej
III miejsce gra pojedyncza -Kowalczyk Antoni
I miejsce gra podwójna-Bielecki Maciej/Kowalczyk An-
toni
MŁODZICY (2007/2008)
I miejsce gra pojedyncza-Łakoma Maja (awans na Mist-
rzostwa Polski)
II miejsce gra podwójna- Łakoma Maja/ Warowna
Maja(Gózd)
I miejsce gra podwójna mieszana- Łakoma Maja/ Bie-
lecki Maciej
III miejsce gra podwójna mieszana- Kowalczyk
Antoni/Warowna Maja
II miejsce gra pojedyncza- Bielecki Maciej (awans na
Mistrzostwa Polski)
V miejsce gra pojedyncza- Kowalczyk Antoni
II miejsce gra podwójna- Kowalczyk Antoni/Bielecki Ma-
ciej
II miejsce drużynowo Kowalczyk Antoni/Bielecki Maciej
KADECI(2005/2006)
I miejsce gra pojedyncza- Słomka Artur (awans do Mist-
rzostw Polski)
V miejsce gra pojedyncza- Goszczyński Piotr
II miejsce gra podwójna- Słomka Artur/Pawłowski Rafał
(Lubartów)
III miejsce gra podwójna-Goszczyński Piotr/Karczmarz
Maks (Lubartów)

II miejsce gra podwójna mieszana- Słomka Artur/Borek
Zuzanna (Sygnał Lublin)
III miejsce gra podwójna mieszana- Goszczyński
Piotr/Agata Lipska (Lubartów)
I miejsce drużyna- Słomka Artur/Goszczyński Piotr
(awans do Mistrzostw Polski).
JUNIORZY(2002-2004)
III miejsce gra pojedyncza- Maciąg Dominik
I miejsce gra podwójna- Maciąg Dominik/Plewik Miłosz
(Bełżyce)
III miejsce gra podwójna mieszana- Maciąg Dominik/
Puzio Wiktoria (Zamość)

W ostatni weekend września w Kraśniku odbyły
się Mistrzostwa Polski Kadetów. Najlepiej z całego wo-
jewództwa lubelskiego - w grze pojedynczej chłopców 
- wypadł nasz zawodnik Słomka Artur plasując się na
miejscu IX.

Na początku października odbędą się Mistrzo-
stwa Polski Młodzików (Krosno), gdzie reprezentować
nas będą Maja Łakoma i  Maciej Bielecki oraz Mistrzo-
stwa Polski Żaków (Grodzisk Mazowiecki), gdzie zagra
Maja Łakoma.
Cieszymy się, że zdobywamy tak wysokie lokaty, co
świadczy  o wysokim poziomie wyszkolenia naszych za-
wodników. Dzięki temu promujemy naszą gminę na te-
renie województwa i kraju.

KS HEKSA Niedrzwica Duża

Worek medali tenisistów stołowych 
KS Heksa Niedrzwica Duża

w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego za sezon 2019/2020

Chłopcy z rocznika 2010 i młodsi trenują trzy
razy w tygodniu i wzięli udział w pierwszych swoich tur-
niejach, które odbywają się na Orlikach w 7-osobowych
składach. Pierwszy turniej był rozegrany w Kraśniku,
drugi w Trzydniku, a kolejne, niestety zostały wstrzy-
mane przez pandemię. W turniejach brały udział 4 dru-
żyny ze wspomnianych miejscowości: Kraśnik, Trzydnik,
a także Kiełczewice i nasza drużyna. Było dużo emocji,
spektakularnych akcji i pięknych bramek. Kolejny turniej

ma się odbyć na naszym obiekcie, jak tylko będzie to
bezpieczne. 
Skład: Jaś Talarek, Jaś Kańczugowski, Kacper Kozak,
Antek Jakubowski, Antek Toporowski, Mikołaj Brzezina,
Adaś Brzezina, Szymon Bielecki,Dawid Nosowski,
Jeremiasz Boruch, Grześ Drewniak, Michał Kępowicz,
Karol Zagalski. 

KS HEKSA Niedrzwica Duża

ORLICY HEKSY
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Poznaliśmy zwycięzców 
II edycji Niedrzwickiej Miniligi 2020!

3 września na Orliku w Niedrzwicy Dużej zakoń-
czyła się II edycja Miniligi w piłkę nożną 6-osobową.
W rozgrywkach organizowanych przez KS Niedrzwica
brały udział zespoły amatorskie z terenu naszej gminy,
które przez okres wakacji rywalizowały o miano tego naj-
lepszego. W tym roku do ligi zgłosiło się rekordowe
7 drużyn, mecze grano w systemie „każdy z każdym”.
Zwycięzcą II edycji została  Grochówka w Bidonie, która
jako jedyna nie doznała porażki w całych rozgrywkach.
Na 2. miejscu uplasowała się drużyna Szubidubi,
a ostatnie miejsce na podium zajęli broniący tytułu z po-
przedniego roku zawodnicy Golec Orkiestry.
Szczegółowe wyniki oraz klasyfikację strzelców można
znaleźć na stronie www.ksniedrzwica.pl.

Nagrody indywidualne w tym roku przedstawiały
się następująco:

- Najlepszy strzelec: Denis Garbaty (Oldboy „Piątek”)
17 bramek,
- Najlepszy zawodnik ligi: Dawid Gęca (Grochówka
w Bidonie),
- Najlepszy bramkarz: Mateusz Trynkiewicz (KS Nie-
drzwica).
Najstarszym zawodnikiem ligi był Czesław Rak (Oldboy
„Piątek”).

Rozgrywki w tym roku były bardzo wyrównane,
a o ostatecznym wyniku w meczu często decydowała
1 bramka. Łącznie w tej edycji ligi wzięło udział 104 za-
wodników, strzelono 185 bramek - średnia 8,8 gola na
mecz.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i osobom pomaga-
jącym w organizacji ligi, szczególnie Panom: A. Dobro-
wolskiemu, K. Bogucie, a także kapitanom zespołów. 

KS Niedrzwica

Dnia 12.09.2020r w Radomiu odbyły się 74. PZLA Mistrzo-
stwa Polski U20. Mieszkaniec gminy Niedrzwica Duża, osiemnasto-
letni sprinter Bartosz Kasiborski wystąpił na mistrzostwach jako
reprezentant AZS UMCS Lublin. Bartosz, wraz z trzema innymi za-
wodnikami klubu, startował w sztafecie mężczyzn 4 * 100m. Dru-
żyna zdobyła srebro z czasem 42.25 s., szybszy okazał się tylko
skład z MKS MOS Wrocław. Całej drużynie szczerze gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów, a Bartoszowi dziękujemy za godne
reprezentowanie naszej gminy w zawodach ogólnopolskich. 

Z. K.

Srebrny Medal 
z Mistrzostw Polski U20 

w lekkoatletyce 
przywieziony z Radomia 

do Niedrzwicy

Ostatecznie na 6 miejscu wśród 14 drużyn za-
kończyli rozgrywki Playareny piłkarze KS Niedrzwica.
Sezon przerwany przez pandemię COVID został
nareszcie dokończony i pomimo kilku porażek w koń-
cówce, KS utrzymał wypracowaną wcześniej pozycję
w lidze.

Zawodnicy KS Niedrzwica zainaugurowali
także nowy sezon Playareny wygrywając 5:3 z benia-
minkiem 2. ligi drużyną Luigiana Lublin. Zawodnikiem
tego spotkania wybrano Kamila Sokołowskiego.

UWAGA NABORY!!!
Trwają nabory do KS Niedrzwica na zajęcia piłkarskie
w grupach:
- Żak młodszy → zawodnicy urodzeni w latach 2012-
2013;

- Skrzat starszy → zawodnicy urodzeni w latach 2014-
2015;
- Oldboy 35+.
Szczegóły i kontakt tel: 579 119 673, 605 187 816; 
e-mail: ksniedrzwica@gmail.com oraz 
www.ksniedrzwica.pl 

KS Niedrzwica w rozgrywkach 
2A ligi Lubelskiej Playareny – aktualności
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Nieubłaganie nadeszła jesień- zrobiło się zim-
niej, ciemniej, smutniej. Na jesienne smuteczki najlep-
sza jest dobra książka, a takich w naszej bibliotece nie
brakuje.
Małgorzata Kursa- pisarka z Kraśnika, znana miłośni-
kom komedii i kryminałów z humorem, wydała książki
Wiedźmy w opałach i Wszystko przez krasnala- obie na-
wiązują do poznanych w poprzednich powieściach au-
torki bohaterek (Wiedźmy na gigancie, Wiedźmy na
wakacjach, Szczęśliwa nieboszczka). 
Olga Rudnicka jest kolejną z autorek, które poprawią
nam humor. Ostatnio zakupiliśmy jej dwie nowe książki
z cyklu Matylda Dominiczak (bibliotekarka z detektywis-
tycznym hobby)- Oddaj albo giń i To nie jest mój mąż. 
Kto zna te dwie autorki może sięgnąć także po książki
Alka Rogozińskiego. Jego kryminały pisane z przymru-
żeniem oka wydane ostatnio to: Miłość ci nie wybaczy,
Teściowe muszą zniknąć, Babka z zakalcem, nie za-
grzeją z pewnością długo miejsca na półce w bibliotece. 
Zupełnie inną dawkę humoru dostarczy nam Andrzej
Pilipiuk- twórca postaci Jakuba Wędrowycza, wydał
książkę Upiór w ruderze. Pałac w Liszkowie, trzy poku-
tujące dusze złośliwych panienek, Niemcy, Rosjanie,
a potem realny socjalizm- to wszystko tworzy mieszankę
wybuchową z absurdalnym humorem Pilipiuka w tle.
Moim ostatnim odkryciem jest cykl książek Arystokratka
czeskiego autora-  Evžen Boček , na które składają się
tytuły: Ostatnia arystokratka, Arystokratka w ukropie,
Arystokratka na koniu, Arystokratka i fala przestępstw
na zamku Kostka. Tytułowa arystokratka- Maria z ro-
dziny Kostków,   dziedziczy w Czechach tytuł szlachecki
oraz zamek. Zderzenie świata współczesnego z po-
przednim ustrojem, stara służba zamkowa kontra zwie-
dzający przybytek turyści, Helenka Vondraczkowa, która
brała na zamku ślub kontra księżna Diana, która jest ulu-
bienicą matki Marii, wreszcie tytułowa bohaterka,  która
wraz z rodzicami przybyła z USA do nieznanej im
wcześniej  ojczyzny- Czech. Przy Arystokratce uśmie-

jemy się do łez.
Niejako dla kontrastu proponują kilka horrorów.

Artur Urbanowicz, autor Inkuba, napisał nową książkę
- Gałęziste. Inny autor z tej dziedziny Josef Karika
wydał książki- Ciemność, Strach, Szczelina, uwaga:
same tytuły mówią, że będzie strasznie! Stefan Darda-
twórca cyklu książek Dom na Wyrębach i Czarny
Wygon, napisał horror osadzony w Bieszczadach:
Jedna krew, a we współpracy z Magdaleną Witkiewicz
książkę Cymanowski chłód, nawiązującą do ich po-
przedniej książki Cymanowski Młyn. 

Dla tych, którzy lubią dobrą książkę obyczajową
mamy takie propozycje:
- Dorata Milli- Wyspa wspomnień, Dom na wyspie, Se-
kret wyspy,
- Agata Przybyłek- Nie zmienił się tylko blond, Nie-
szczęścia chodzą stadami, Grzechu warta,
- Gabriela Gargaś- Kiedyś się odnajdziemy, Zawsze bę-
dziemy razem,
- Nora Roberts- Beztroski książę, Szklana wyspa, Za-
toka westchnień, Księżniczka i tajny agent,
- Monika Oleksa- Spotkajmy się nad morzem,
- Krystyna Mirek- Inni mają lepiej.

Miłośnicy kryminału znajdą u nas kilka nowości:
- Remigiusz Mróz- Osiedle RZNIW, Lot 202
- Jo Nesbo- Królestwo,
- Adrian Bednarek- Pasażer na gapę, Skazany na zło,
- Harlan Coben- O krok za daleko, Nie odpuszczaj, W
domu,
- Tess Gerritsen- Z zimną krwią, Umrzeć po raz drugi,
Śladem zbrodni, Telefon o północy.

Lubiącym historię polecamy: 
- Max Czornyj- Córka nazisty,
- Jack Fairweather- Ochotnik. Prawdziwa historia tajnej
misji Witolda Pileckiego,
- Sylwia Winnik- Dzieci z Pawiaka,
- Marcin Zaborski- Jeszcze żyjemy. Lato '39,
- Sławomir Koper- Ostatnie lata polskiego Lwowa,

Ostatnie lata polskiego Wilna,
- Nina Majewska-Brown- Anioł
życia z Auschwitz,
- Wiktor Hajdenrajch- Elbing-El-
bląg. Na zakręcie historii,
- Katarzyna Droga- Doktor Irka,
- Mateusz Madejski- Zosia z
Wołynia. Prawdziwa historia
dziewczynki, która ocaliła żydow-
skie dziecko.

Czytajmy!
Zapraszamy do biblioteki.

Marzena Boryga
GBP w Niedrzwicy Dużej

Książki na jesienny splin
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Uroczystości tegorocznych dożynek miały
miejsce w Parafii pw. św. Bartłomieja w Niedrzwicy
Kościelnej w dniu 24 sierpnia. Starostami Dożynek byli:
pani Elżbieta Plewik z Niedrzwicy Kościelnej i pan
Wiesław Plewik z Borkowizny. Mimo trudnego dla
wszystkich czasu pandemii licznie stawiły się delegacje
z wieńcami dożynkowymi: sołectwo Borkowizna, sołec-
two Krężnica Jara, sołectwo Niedrzwica Duża cz. I,
sołectwo Niedrzwica Duża - KGW "Niedrzwiczanki",
sołectwo Radawczyk i Radawczyk Kol. I, KGW Strzesz-
kowice, Zespół Śpiewaczy ze Strzeszkowic, sołectwo
Niedrzwica Kościelna cz. I, sołectwo Niedrzwica
Kościelna cz. II.  

Pragniemy poinformować, że w konkursie na
najpiękniejszy wieniec tradycyjny zwyciężyło sołectwo
Borkowizna. W kategorii wieńców współczesnych zwy-
ciężył wieniec w kształcie pszczoły wykonany przez so-
łectwo Niedrzwica Duża cz. I., który to potem zdobył
pierwsze miejsce na dożynkach wojewódzkich. 

Słowa wdzięczności kierujemy do Stowarzysze-
nia "Złota Jesień" za trud i pracę jaką włożyli w przygo-
towanie tej uroczystości. Dziękujemy również jednostce

OSP Niedrzwica Kościelna, Przedsiębiorstwu Komunal-
nemu "Nałęcz", jurorom: Marcie Dekondy i Henryce Kot
oraz Agacie Pietrzak, Maciejowi Pietrasiowi i Mateu-
szowi Płesze. Dziękujemy artystom: Młodzieżowej
Orkiestrze Dętej z Niedrzwicy Kościelnej, Zespołowi
„Krajka”, Zespołowi Śpiewaczemu ze Strzeszkowic,
Zespołowi „Prosto z pola”, Kapeli "Swojacy" i chórowi
„Gaudete”. 

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom
gminy Niedrzwica Duża oraz gościom za przybycie
i uświetnienie Dożynek Gminno-Parafialnych, podczas
których mogliśmy podziękować Bogu i ludziom za
tegoroczne plony. Cieszymy się, że wśród nas są ludzie,
którzy pomagają kultywować tę piękną tradycję.

Dożynki Gminno - Parafialne 2020

Najwyższy czas przygotować się na długie
jesienne wieczory, podczas których nie powinno
zabraknąć dobrej książki- dla rodzica i dla dziecka.
Warto zatem udać się do pobliskiej biblioteki, gdzie na
każdego Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym
czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana
przez Instytut Książki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Niedrzwicy
Dużej wraz z filiami bibliotecznymi w Niedrzwicy
Kościelnej, Krężnicy Jarej i Strzeszkowicach Dużych
przystąpiły do projektu realizowanego przez Instytut
Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej
czytelnictwo „Mała Książka– wielki człowiek”. Każde
dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi biblio-
tekę otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, do-
stosowaną pod względem formy i treści do potrzeb
przedszkolaka, a w niej: Książkę „Pierwsze czytanki
dla…” – to starannie dobrany zestaw utworów wybitnych

polskich poetów i pisarzy dziecięcych, w którym
przeczytamy zarówno poezje klasyczne jak i współ-
czesne. 

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także
rodzice – przygotowana dla nich broszura „Książką
połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” 
przypomni o korzyściach wynikających z codziennego
czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać inspira-
cje czytelnicze.

Dzieci biorące udział w projekcie otrzymają
Karty Małego Czytelnika- pięknie zaprojektowaną kartę
biblioteczną do zbierania naklejek za wypożyczone
książki.
Pamiętajmy, że miłość do czytania jest prezentem na
całe życie. Zapraszamy do bibliotek.

Cecylia Słotwińska
Gminna Biblioteka Publiczna w Niedrzwicy Dużej

„Mała Książka – wielki człowiek”

Nagrody dla laureatów konkursu w Powiatowym Konkursie 
Wieńców Dożynkowych ,,Dożynki – Bełżyce 2020”

W dniu 24 września 2020 r. podczas Sesji Rady Powiatu w Starostwie Powiatowym w Lublinie zostały wrę-
czone nagrody dla laureatów konkursu w Powiatowym Konkursie Wieńców Dożynkowych ,,Dożynki – Bełżyce
2020”. Z terenu Gminy Niedrzwica Duża wyróżnienia odebrała Pani Katarzyna Plewik – sołtys wsi Borkowizna
oraz Pani Bożena Włodarska z sołectwa Niedrzwica Duża I.
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„Niedrzwica w latach czterdziestych”
W słoneczną niedzielę, 13 września 2020 r.

w Niedrzwicy Dużej rozegrana została – zaplanowana
w ramach projektu „Niedrzwicka historia w grze” –  gra
terenowa pt. „Niedrzwica w latach czterdziestych”. 

Uczestnicy gry, po otrzymaniu kenkarty, mapki
oraz innych niezbędnych dokumentów, wyruszali
w krótką trasę do wyznaczonych punktów, na których
wykonywali zadania. A na czym one polegały? „Na ro-
gatkach” należało dogadać się z Niemcami i pokazać
niezbędne „papiere”, aby przejść dalej. Przy posterunku
żandarmerii los graczy zależał od rzutu kośćmi – trzy
szóstki ratowały przez zesłaniem na roboty w głąb Rze-
szy. W obozie pracy „Baudienst” – pod okiem junaków
– uczestniczy musieli prostować gwoździe. Kolejnym za-
daniem było opatrzenie rannego partyzanta.  Natomiast

w obozie żołnierzy AK,  uczestnicy gry prali żołnierskie
ubrania i przyszywali guziki do koszul. Był również
punkt, na którym partyzanci prezentowali swoją broń,
oczywiście bez amunicji. Po przejściu całej trasy uczest-
nicy otrzymywali drobne upominki i garść słodyczy.  

Za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu gry
serdecznie dziękujemy: Martynie Wojtyle, Renacie
Pastuszak,  Tomaszowi Wiechnikowi, Tomaszowi
Wójtowiczowi, Andrzejowi Gładyszowi oraz Stowarzy-
szeniu Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień'39”
i Grupie Rekonstrukcji Historycznej „Gregor”. Dzięku-
jemy również uczestnikom gry!
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski
w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Zapraszamy do udziału w Charytatywnym
Biegu Patriotycznym dla Weroniki Przybycień i Kingi
Bartoszcze. Bieg odbędzie się 11 listopada 2020 r.
w Niedrzwicy Dużej. Startujemy  spod  Cmentarza
Wojennego z I Wojny Światowej przy ul. Przemysłowej 
w Niedrzwicy Dużej. Pobiegniemy trasą o dystansie 5,5
km ulicami: Przemysłową, Za Torami, Gruntową, Cichą,
Tomaszówka, Za Torami i powrót do miejsca startu.
Wyznaczoną trasę można przebiec, przemaszerować,
przespacerować albo przejechać rowerem. Bieg odbę-
dzie się w dwóch turach: o godz. 13:00 i 15:00.
Wpisowe w wysokości 20 zł przyjmowane będzie na
starcie. Uczestnicy będą startować w wyznaczonych

odstępach czasowych. Nad bezpieczeństwem uczestni-
ków biegu czuwać będzie Ochotnicza Straż Pożarna
z Niedrzwicy Dużej. 

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiczną pro-
simy uczestników biegu o zachowanie szczególnych
środków ostrożności:
- dezynfekcja rąk w punkcie rejestracji;
- zakrycie ust i nosa;
- w miarę możliwości zachowanie dystansu;
- dopuszcza się możliwość odsłonięcia ust i nosa tylko
i wyłączanie podczas biegu i jazdy rowerem.

Wszystkie pieniądze zebrane podczas biegu
przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów rehabilitacji. 

Charytatywny bieg patriotyczny 
dla Weroniki Przybycień i Kingi Bartoszcze

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Niedrzwicy Dużej serdecznie zaprasza do udziału
w  Kiermaszu Bożonarodzeniowym, który odbędzie się
13 grudnia 2020 r. w godz. 9.00 – 14.00 w sali widowi-
skowej GOKSiR w Niedrzwicy Dużej. 

Zaprezentowane zostaną wyroby i prace zwią-
zane z tematyką Świąt Bożego Narodzenia oraz mu-

zyczny program artystyczny. Podczas kiermaszu roz-
strzygnięty zostanie również gminny konkurs plastyczny
„Gwiazdka- ozdoba świąteczna”.
Przypominamy, że dla Państwa i naszego bezpieczeń-
stwa, osoby przychodzące do GOKSiR zobowiązane
są do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy
wejściu.

Kiermasz Bożonarodzeniowy
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Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
zaprasza do udziału w warsztatach Latającej Akademii
Rękodzieła. LAR to propozycja dla osób/organizacji,
które nie mogą skorzystać z naszej stacjonarnej oferty
warsztatów rękodzielniczych  i chciałyby wziąć udział
w zajęciach zorganizowanych w ich miejscowościach.
Miejscem spotkania może być świetlica wiejska, szkoła
lub remiza . Warunkiem odbycia się warsztatu jest udział
od 6 do 10 osób. Wszystkie spotkania trwać bedą od
3 do 4 godzin  w październikowe i listopadowe soboty
(17, 24 październia, 7,14,21,28 listopada). W cenie
warsztatów zapewniamy instruktaż i niezbędne mate-
riały, a efekty pracy powstałe podczas warsztatów nale-
żeć będą do uczestników. 
W naszej ofercie przygotowaliśmy:

1. Powertex na desce - pod-
czas warsztatu stworzymy
dekorację ścienną w formie
anioła na desce, przy użyciu
preparatu powertex. 
Koszt udziału - 50 zł/ osoba.

2. Makrama – z wykorzysta-
niem koła i sznurka zrobimy
łapacze snu techniką makra-
mową. 
Koszt udziału - 30 zł/ osoba.

3. Warsztat stolarski – podczas
spotkania wykonamy budki
lęgowe i karm-
niki dla ptaków.
Szczególnie za-
chęcamy do
udziału zespoły
tata-syn. 
Koszt udziału -
40 zł/para.

4. Domki wieszaczki
- efektem zajęć będą
dekoracyjne wieszaki
na klucze wykonane
przy użyciu materia-
łów takich jak deska
i drewniane klocki
zdobione farbami
akrylowymi. Koszt
udziału - 40 zł/ osoba.

5. Transfer na desce – czyli de-
koracyjna deska, na którą prze-
niesiemy druk laserowy techniką
transferową. Całość ozdobimy
przy pomocy wybranych mediów
(akryl, tusz, pasta reliefowa).
Koszt udziału - 30 zł/ osoba.

6.  Ceramiczna ozdoba świą-
teczna – podczas zajęć po-
wstaną ozdoby ceramiczne
(anioły, gwiazdki, choinki) wyko-
nane z gliny, ręcznie formowane
i szkliwione oraz wypalone
w piecu ceramicznym. 
Koszt udziału - 50 zł/ osoba.

Zachęcamy organizacje
pozarządowe, koła gospodyń
wiejskich, lokalnych liderów do
kontaktu drogą elektroniczną
gokniedrzwica@gmail.com lub telefonicznie pod nume-
rem 815175159 od poniedziałku do piątku w godzinach
9:00-17:00 w celu ustalenia terminów i tematyki
warsztatów.

Przypominamy, że uczestnicy zajęć zobowią-
zani są do zachowania wszelkich środków ostrożności
związanych z pandemią Covid-19 (maseczki, dezynfek-
cja rąk).

Latająca Akademia Rękodzieła

Gala finałowa II edycji projektu
„Pasjonatki czy siłaczki?"

6 grudnia, o godz. 16:00 w GOKSiR odbędzie
się Gala finałowa II edycji projektu „Pasjonatki czy si-
łaczki?”. Po raz kolejny chcemy wyróżnić kobiety pełne
pasji i siły z naszej lokalnej społeczności. Na ścianach
naszego ośrodka zawisną portrety nominowanych ko-
biet, wykonane przez członków grupy FOTO Niedrzwica.
Galę uświetni pokaz mody przygotowany przez wyjąt-
kowo utalentowane kobiety z naszej „Kawiarenki szycio-
wej”. Będzie też z nami gość specjalny! Zapraszamy!

15 lecie warsztatów malarskich

15 listopada, o godz. 17:00 w GOKSiR w Niedrzwicy
Dużej będziemy świętować jubileusz powstania warsz-
tatów malarskich. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko
dla malarzy, ale też dla społeczności gminnej. Warsztaty
malarskie to najdłużej działające zajęcia w GOKSIR.
Przez 15 lat grupa malarska gościła blisko 100 uczest-
ników!
15 listopada o godz. 17 odbędzie się wernisaż malar-
stwa uczestników warsztatów przedstawiający aktualną
twórczość.   Zachęcamy Państwa do odwiedzenia wy-
stawy, zapoznania się z osiągnięciami naszych uczest-
ników i poznania samych malarzy.



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.

22 listopada (niedziela) odbędzie się jesienny koncert
„Niedrzwickich artystów”. Tym razem inspiracją do przy-
gotowania tego wydarzenia jest 100. rocznica urodzin
Jana Pawła II. Podczas koncertu będzie można usły-
szeć m.in. znane przeboje,  które nie tylko wpadają
w ucho, ale także niosą ze sobą refleksję nad przemija-
niem,  uczą radości z małych rzeczy oraz  doceniania
piękna i siły codzienności. 

28 listopada (sobota) w GOKSiR zagości muzyka lu-
dowa. A to za sprawą  III edycji wydarzenia „Śpiewająco
i z przytupem”, zainicjowanego przez Annę Różycką
w 2018 roku.  Lokalni artyści zaprezentują utwory lu-
dowe z terenu naszej gminy oraz z innych zakątków Pol-
ski. Dla gości przygotowany zostanie poczęstunek -
wiejska strawa. Szczegóły wydarzenia znajdą się
wkrótce na stronie internetowej GOKSiR.

Muzyczna jesień w GOKSiR
w listopadzie zapraszamy na muzyczne spotkania organizowane przez GOKSiR

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy! 

Zapraszając Państwa do nas, jednocześnie zwracamy się z prośbą o zachowanie
środków bezpieczeństwa – zakrywanie ust i nosa, dezynfekcję rąk przy wejściu.
Udział w imprezach wymaga wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego:
81 517 51 59, 660 410 578 lub e-mailowego: gokniedrzwica@gmail.com.

UWAGA! W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną imprezy
zaplanowane przez GOKSiR mogą zostać odwołane lub przeniesione na inny termin.
Prosimy o śledzenie informacji na naszej stornie internetowej: www.goksir.niedrzwicaduza.pl. 


