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Punkt potwierdzający profil zaufany

Powszechny spis rolny 2020

Krwiobus w gminie



Dożynki Powiatowe i Wojewódzkie odbędą się
30 sierpnia 2020 r. na Stadionie Miejskim Centrum Kul-
tury Fizycznej i Sportu w Bełżycach. Ze względu na pan-
demię COVID-19 uroczystość odbędzie się w okrojonej
wersji.

Tradycyjnie Gminny Ośrodek Kultury, Sportu

i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej będzie organizatorem
Gminnego Konkursu Wieńców Dożynkowych, a Powiat
Lubelski będzie organizatorem Powiatowego Konkursu
Wieńców Dożynkowych (Gmina do konkursu może zgło-
sić po dwa wieńce: jeden w kategorii wieńców współ-
czesnych i jeden w kategorii wieńców tradycyjnych).

Dożynki Powiatowe i Wojewódzkie
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Powszechny spis rolny będzie prowadzony
w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020
r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. lub za
okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do
1 czerwca 2020 r. włącznie.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które
pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo.
Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania
trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie da-
nych.

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospo-
darstwach rolnych:
- osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
- osób prawnych;
- jednostek organizacyjnych niemających osobowości
prawnej.

Spisem nie są objęci właściciele gruntów nie
prowadzący działalności rolniczej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzie-
lania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą
odpowiedzi. 

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospo-
darstwach rolnych poprzez:
- samospis internetowy przeprowadzony za pośrednic-
twem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na
tej stronie internetowej;
- 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 prze-

strzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpie-
niem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie ta-
jemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

Nie masz w domu dostępu do Internetu?
W gminnych biurach spisowych zapewnimy Ci bezpłatny
dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt kom-
puterowy.

Od 1 września na infolinii spisowej (pod nume-
rem 22 279 99 99) będzie również możliwość spisania
się przez telefon. Po połączeniu się z numerem wybierz
„1” – zostaniesz skierowany na infolinię spisową. Na-
stępnie wybierz opcję „Spisz się przez telefon”, połą-
czysz się z naszym rachmistrzem – to doskonale
przygotowana osoba do przeprowadzenia z Tobą spisu
przez telefon. (Koszt połączenia jest zgodny z cennikiem
operatora).

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów: 
DZIAŁ I – UŻYTKOWANIE GRUNTÓW
DZIAŁ II - POWIERZCHNIA ZASIEWÓW
DZIAŁ III - ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE
DZIAŁ IV – NAWOŻENIE
DZIAŁ V - OCHRONA ROŚLIN
DZIAŁ VI - BUDYNKI GOSPODARSKIE
DZIAŁ VII – CIĄGNIKI, MASZYNY I URZĄDZENIA
ROLNICZE
DZIAŁ VIII – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
DZIAŁ IX – STRUKTURA DOCHODÓW GOSPODAR-
STWA DOMOWEGO Z UŻYTKOWNIKIEM GOSPO-
DARSTWA INDYWIDUALNEGO.
DZIAŁ X - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA – dot.: kto
i w jakim wymiarze czasu pracował w gospodarstwie
DZIAŁ XI - CHÓW I HODOWLA RYB

Spisy rolne odbędą się w tym roku we wszyst-
kich państwach należących do Unii Europejskiej.
Z ustawy o Powszechnim Spisie Rolnym wynika, że jest
on obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może
skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w usta-
wie o statystyce publicznej.

(Źródło: https://spisrolny.gov.pl/)

Powszechny spis rolny 2020

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/
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Podczas XXI sesji Rady Gminy Niedrzwica
Duża VIII kadencji przy zachowaniu niezbędnych środ-
ków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zw. z pande-
mią COVID - 19, podjęto następujące uchwały:
a) Uchwałę Nr XXI/111/20 w sprawie ustalenia średniej
ceny jednostki paliwa w Gminie Niedrzwica Duża na rok
szkolny 2020/2021;
b) Uchwałę Nr XXI/112/20 w sprawie zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu;
c) Uchwałę Nr XXI/113/20 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy na 2020 rok;
d) Uchwałę Nr XXI/114/20 w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej;
e) Uchwałę Nr XXI/115/20 w sprawie rozpatrzenia skargi
na Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz.

Uchwały Rady Gminy Niedrzwica Duża podjęte na XXI sesji
Rady Gminy Niedrzwica Duża w dniu 30 czerwca 2020 r.

W dniu 30 czerwca
2020 r. pan premier Mateusz
Morawiecki przekazał Gminie
Niedrzwica Duża  promesę
w ramach Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. 

To bardzo ważny pro-
gram (droga zrównoważonego
rozwoju), który w równym stop-
niu wspiera zarówno duże
miasta, jak i najmniejsze miejs-
cowości. Inwestycje lokalne to
te najbliższe ludziom, czyli np.
przedszkola, drogi, wodociągi
itp.
Gmina Niedrzwica Duża otrzy-
mała wsparcie finansowe na
zadania inwestycyjne w wyso-
kości 2 944 163 zł.
Środki powinny trafić na konto
samorządu już we wrześniu.

2 944 163 ZŁ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH 
DLA GMINY NIEDRZWICA DUŻA

W dniu 29 lipca 2020 r. Gmina Niedrzwica Duża
otrzymała z rąk Pana Zdzisława Szweda - Członka Za-
rządu Województwa Lubelskiego dotację celową na mo-
dernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w Sobieszczanach.

Dotacja w kwocie 136 000,00 zł.  stanowi
59,97% kosztów inwestycji. Termin zakończenia inwe-
stycji przewidziany jest we wrześniu br.

Dotacja na modernizację drogi w Sobieszczanach
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Punkt potwierdzający profil zaufany
w gminie Niedrzwica Duża

Informujemy, że od 17 czerwca 2020 r. w Urzę-
dzie Gminy Niedrzwica Duża funkcjonuje punkt potwier-
dzający profil zaufany.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji
(ePUAP) pozwala załatwić wiele spraw urzędowych za
pośrednictwem Internetu. Wykaz spraw dostępny jest
na stronie: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-
klienta/katalog-spraw .

Przy pomocy systemu można nie tylko złożyć
wniosek do urzędu, ale także wykorzystać konto jako
skrytkę elektroniczną do odbierania korespondencji
z urzędu. Aby w pełni korzystać z systemu ePUAP na-
leży zdobyć tzw. profil zaufany.

Przy zakładaniu konta na ePUAP tworzony jest
profil użytkownika, który po uwierzytelnieniu staje się
Profilem Zaufanym. W celu uwierzytelnienia w terminie
14 dni należy udać się do dowolnego Punktu Potwier-
dzającego z dowodem tożsamości (dowód osobisty lub
paszport).

Dopiero po uwierzytelnieniu Profilu Zaufanego
można podpisywać pisma urzędowe składane w formie
elektronicznej.

Profil zaufany umożliwia załatwianie spraw
urzędowych online i można go uzyskać bez wychodze-
nia z domu.

Istnieją również dwie możliwości potwierdzenia
Profilu Zaufanego bez konieczności wychodzenia z
domu (bez wizyty w Punkcie Potwierdzającym). Pierw-
sza możliwość wymaga bezpiecznego podpisu elektro-
nicznego weryfikowanego ważnym certyfikatem
kwalifikowanym. Wówczas użytkownik powinien założyć
konto na ePUAP, a następnie złożyć wniosek o założe-
nie Profilu Zaufanego i podpisać go własnym podpisem
elektronicznym. Drugi
sposób założenia Pro-
filu Zaufanego wymaga
posiadania konta w
bankowości elektro-
nicznej.

Dzięki dostępowi do szerokopasmowego inter-
netu o wysokich przepustowościach mieszkańcy gospo-
darstw domowych uzyskają dostęp do szybkiego
i niezawodnego Internetu światłowodowego, którego ja-
kość będzie niezależna od warunków atmosferycznych.
Inwestycja ta obejmie też jednostki oświatowe. 

Wybudowana infrastruktura będzie miała cha-
rakter otwarty – udostępniona będzie zarówno lokalnym,
jak i ogólnopolskim dostawcom usług telekomunikacyj-
nych, mieszkańcy będą mogli korzystać z szerokiej
oferty usług światłowodowych takich jak Internet czy te-
lewizja cyfrowa. 

Budowana sieć jest w najnowocześniejszej
technologii, która opiera się w 100% na kablach świat-
łowodowych doprowadzanych bezpośrednio do domu
lub mieszkania.  

Za realizację projektu odpowiadają spółki

FIBEE I oraz FIBEE IV. Projekt budowy sieci światłowo-
dowej zakończy się w 2021 roku. 

Większość prac związanych z budową sieci
światłowodowej prowadzona będzie na drogach publicz-
nych. W niektórych przypadkach wykonawca sieci świat-
łowodowej zwróci się do mieszkańców - właścicieli
posesji z prośbą o wyrażenie zgody na poprowadzenie
światłowodu przez działkę lub podwieszenie go na słu-
pie znajdującym się na ich terenie. Udzielenie takiej
zgody pomoże dotrzeć do większej liczby gospodarstw
domowych borykających się z trudnościami w dostępie
do Internetu – pomoc w uzyskaniu zgód zadeklarowali
sołtysi. 

Więcej informacji o projekcie odnaleźć można
na stronie: fibee.pl. Osoby zainteresowane dostępem do
sieci światłowodowej, mogą sprawdzić czy ich adres ob-
jęty zostanie projektem na stronie: getfibre.pl. 

Szybki Internet w naszej gminie
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Wójt Gminy Niedrzwica Duża podaje do publicz-
nej wiadomości informacje o zamiarze dokonania po-
działu niżej wymienionych nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w ob-
rębie ewidencyjnym 0011 Niedrzwica Kościelna, jed-
nostka 060910_2 Niedrzwica Duża: 
1. Działka o nr ewidencyjnym 438 o powierzchni 0,42
ha;

2. Działka o nr ewidencyjnym 498/1 o powierzchni 0,31
ha

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do
którejkolwiek z wyżej wymienionych nieruchomości, po-
winny w terminie do 23 sierpnia 2020 r. zgłosić się do
Urzędu Gminy w Niedrzwicy Dużej z dokumentami nie-
zbędnymi do udowodnienia swoich praw.

Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości  
o nieuregulowanym stanie prawnym

Informujemy, że w dniu 29 maja 2020 r.
weszła w życie Uchwała nr XX/108/20 Rady Gminy
Niedrzwica Duża z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomości wskaza-
nych przedsiębiorców w związku z ponoszeniem ne-
gatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19. Niniejsza uchwała obowiązuje do dnia 31
grudnia 2020 roku.

Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców będących
podatnikami podatku od nieruchomości, a obejmuje po-
datek od gruntów, budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, na których

działalność została ograniczona przepisami § 8 ust. 1
pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograni-
czeń, nakazów, zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) i których płyn-
ność finansowa uległa pogorszeniu w związku z pono-
szeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19.

Informacja dla przedsiębiorców o zwolnieniach 
w podatku od nieruchomości

Program ten wspiera przedsięwzięcia, które do-
prowadzają do zatrzymywania wody opadowej w obrę-
bie nieruchomości, w efekcie czego wody opadowe lub
roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane
poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej,
rowów odwadniających).

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie
mógł otrzymać dotację do 5 tyś zł, przy czym nie więcej
niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po
1 czerwca 2020 r. Uzyskaną dotację będzie można prze-
znaczyć na zakup, montaż, budowę, uruchomienie in-
stalacji takich, jak:
- przewody odprowadzające wody opadowe zebrane
z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziem-
nego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infil-
tracyjnego;
- instalacja rozsączająca, zbiornik retencyjny nadziemny,
podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltra-
cyjny;

- elementy do nawadniania lub innego wykorzystania za-
trzymanej wody pozwalające na zagospodarowanie wód
opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości
objętej przedsięwzięciem.

Program realizowany będzie w latach 2020-
2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zapla-
nowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie
środków – do końca 2024 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie przyjmuje wnioski o do-
tacje dla ww. zadań. Szczegółowe warunki dofinanso-
wania oraz naboru wniosków o dotacje dostępne są na
stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 
W ramach ww. naboru przyjmowane będą jedynie wnio-
ski wypełnione i przesłane do WFOŚiGW w Lublinie od
1 lipca 2020 roku, za pomocą Portalu Beneficjenta.

(Źródło: https://www.gov.pl)

Program rządowy ,,MOJA WODA”
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Wnioski będą przyjmowane w terminie od
3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wraz z faktu-
rami (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju
napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lu-
tego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu
zwrotu podatku określonego na 2020 r. Do wniosku
do wglądu prosimy przedstawić aktualne umowy
dzierżawy gruntów, zawierające poprawne dane do-
tyczące właściciela/właścicieli tych gruntów, nume-
rów działek oraz ich powierzchni.
Ważne:
- limit paliwa 100 litrów  na 1 ha użytków rolnych,
- stawka zwrotu na 1 litr oleju napędowego wynosi 1,00
zł,
- dla posiadaczy bydła – 30 litrów oleju napędowego na
jedną dużą jednostkę przeliczeniową bydła DJP (ko-
nieczne jest dołączenie do wniosku informacji z ARiMR
o liczbie DJP bydła),
- zwrot podatku akcyzowego przysługuje na olej napę-
dowy oznaczony kodami: od  CN 2710 19 43  do  CN
2710 19 48, a także kodami od  CN 2710 20 11  do  CN
2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00.
Wnioski będą przyjmowane:
- w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

wraz z fakturami (lub ich kopiami) dokumentującymi
zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie
od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w  ramach  limitu
zwrotu  podatku określonego na 2020 r.,
- do wniosku do wglądu prosimy przedstawić aktualne
umowy dzierżawy gruntów, zawierające poprawne dane
dotyczące właściciela/właścicieli tych gruntów, numerów
działek oraz ich powierzchni.
Terminy wypłaty zwrotu podatku:
- od 1 do 31 października 2020 r. w przypadku złożenia
wniosku w II terminie.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii
osoby składające wniosek bezpośrednio w urzędzie zo-
bowiązane są do noszenia maski ochronnej oraz dezyn-
fekcji rąk.

Informacja dla rolników
- zwrot podatku akcyzowego w 2020 r.

ODPADY KOMUNALNE 
- jak pozbyć się odpadów?

Stłuczona szklanka – wrzucamy do kontenera na od-
pady zmieszane.

Szklana butelka po soku owocowym – butelkę wrzu-
camy do zielonego worka z napisem „SZKŁO, zakrętkę
do żółtego worka z napisem „METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE”.

Jednorazowa maszynka do golenia – wrzucamy do kon-
tenera na odpady zmieszane.

Cdn.

Stop paleniu odpadami w piecach i ogniskach

Pamiętajmy o zakazie spalenia odpadów w piecach domowych i ogniskach. Trujące toksyny uwalniające się
w wyniku spalania odpadów niszczą zdrowie nasze i naszych sąsiadów - przede wszystkim wpływają negatywnie
na układ oddechowy, a także odkładając się w organizmach są przyczyną licznych nowotworów. Jedynymi od-
padami które można spalać w piecach domowych, zgodnie z obowiązującym prawem są:
- papier, tektura i drewno (o ile nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi),
- odpady z kory i korka (niezawierające substancji niebezpiecznych),
- czyste trociny, wióry, ścinki, drewno z wyłączeniem pochodzących z obróbki płyt wiórowych.



Postępy w realizacji inwestycji 
na terenie gminy Niedrzwica Duża

3. Okolica dworca PKP w Niedrzwicy Dużej

1. Przebudowa drogi w Sobieszczanach 2. Przebudowa ul. Ludwinów w Niedrzwicy Kościelnej
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I. Realizowane  przez Gminę Niedrzwica Duża



4. Żłobek w Niedrzwicy Dużej

5. Oczyszczalnia ścieków w Niedrzwicy Dużej
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6. Plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej
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7. Przebudowa drogi w Strzeszkowicach

II. Realizowane  przez Polskie Koleje Państwowe

1. Chodnik przy ul. Przemysłowej do peronu na stacji kolejowej w Niedrzwicy Dużej

8. Remont dachu na sali gimnastycznej w SP w Niedrzwicy Dużej
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2. Przejście dla pieszych przez tory kolejowe  
na ul. Jaśminowej w Niedrzwicy Kościelnej

3. Droga wzdłuż torów kolejowych łącząca ul. Na Stawy
z ul. Rowerową

4. Droga wzdłuż torów kolejowych łącząca ul. Jaśminową z ul. Legionową w Niedrzwicy Kościelnej

III. Realizowane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz Sp. z o.o.:

Gminne Łowisko Nałęcz
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Tabliczki z numerami porządkowymi
nieruchomości i skrzynki pocztowe

Przypominamy mieszkańcom, że zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa, właściciele nieruchomości za-
budowanych zobowiązani są do umieszczania
w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządko-
wym nieruchomości. W przypadku, gdy budynek poło-
żony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę
należy umieścić również na ogrodzeniu. Za brak dopeł-
nienia powyższego obowiązku grozi grzywna do 250 zł.
Podobnie wygląda sprawa braku posiadania skrzynki
pocztowej. Za jej brak, bądź umieszczenie skrzynki
w miejscu niedostępnym można otrzymać karę od 50 zł
do nawet 10 000 zł. 
Pamiętajmy o powyższych obowiązkach, aby uniknąć
przykrych konsekwencji.

Informujemy, że Wójt Gminy Niedrzwica Duża zarzą-
dził wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica
Duża VI kadencji na dzień 25 września 2020 roku,
w godzinach  8.00 – 17.00. Głosowanie odbędzie się
pod warunkiem niewprowadzenia obostrzeń spowo-
dowanych pandemią COVID - 19.

Informujemy, że sierż. szt.
Kamil Kieraga zastąpił na
stanowisku dzielnicowego
Mariusza Kunę. 

sierż. szt. Kamil Kieraga
tel. 47 812 13 10, kom. 695 021 804

dzielnicowy.belzyce6@lu.policja.gov.pl
Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dziel-
nicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia
o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani
skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmo-
wym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dy-
żurnego Komisariatu Policji w Bełżycach na numer
telefonu 47 812 13 10.
Rejon nr 6 zawarty po zewnętrznych granicach miejsco-
wości:   od strony północnej Radawczyk Kolonia I, Nie-
drzwica Duża,  od strony wschodniej miejscowości
Niedrzwica Duża, od strony południowej miejscowość
Niedrzwica Duża, Borkowizna, od strony zachodniej
miejscowości Warszawiaki, Czółna, Radawczyk, Ra-
dawczyk Kolonia I.

Rejon służbowy zawiera: Gmina Niedrzwica Duża,
w skład której wchodzą następujące ulice: Bedna-
rzówka, Bełżycka, Bychawska, Cicha, Dworcowa, Dział-
kowa, Graniczna, Górki, Gruntowa, Kolejowa,
Kościelna, Krańcowa, Kraśnicka, Krótka, Krzywa,
Leśna, Lubelska, Murawska, Na Stawy, Nadrzeczna,
Nowa, Ogrodowa, Partyzancka, Piaskowa, Polna, Pół-
nocna, Pszenna, Przechodnia, Przemysłowa, Prze-
rwana, Przeskok, Rowerowa, Słoneczna, Sosnowa,
Spokojna, Spółdzielcza, Stolarska, Świerkowa, Szkolna,
Widokowa, Wiśniowa, Wrzosowa, Wyboista, Za Torami,
Zamkowa, Żabia, Żużlowa oraz miejscowości: Czółna,

Tomaszówka, Trojaczkowice, Krebsówka, Marianka,
Osmolice Kolonia

asp. szt. Wojciech WÓJCIK
tel. 47 812 13 10, kom. 695 021 803

dzielnicowy.belzyce7@lu.policja.gov.pl
Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dziel-
nicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia
o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani
skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia w trybie alarmo-
wym zadzwoń pod numer 112 lub bezpośrednio do dy-
żurnego Komisariatu Policji w Bełżycach na numer
telefonu 47 812 13 10.
Rejon nr 7 zawarty po zewnętrznych granicach miejsco-
wości: od strony północnej miejscowości Strzeszkowice,
Trojaczkowice, Krężnica Jara, od strony wschodniej
Krężnica Jara, Osmolice Kolonia, Załucze, Niedrzwica
Kościelna, Sobieszczany Kolonia, od strony południowej
miejscowości  Kolonia Sobieszczany, Majdan Sobiesz-
czański,  od strony zachodniej miejscowości Sobiesz-
czany Kolonia, Niedrzwica Kościelna, Marianka,
Strzeszkowice. 

Rejon służbowy zawiera: Gmina Niedrzwica Duża,
w skład której wchodzą: Niedrzwica Kościelna-ulice:
Czwartaków, Gajowa, Gospodarcza, Jaśminowa, Jesio-
nowa, Kandydaty, Krakowska, Kwiatowa, Legionowa,
Leśna, Lipowa, Ludwinów, Olchowa, Parafialna, Par-
kowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Różana Space-
rowa, Stefanów, Tatarakowa, Topolowa, Ułańska,
Zalesie, Zastawna oraz miejscowości: Niedrzwica Ko-
ścielna Kolonia, Załucze, Sobieszczany, Sobieszczany
Kolonia, Majdan Sobieszczański, Borkowizna, Warsza-
wiaki, Krężnica Jara, Strzeszkowice Małe, Strzeszko-
wice Duże, Radawczyk, Radawczyk Kolonia.

Źródło: (Komisariat Policji w Bełżycach)

Dzielnicowi gminy Niedrzwica Duża
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W niedzielę, 6 września 2020 r., na parkingu
przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
w Niedrzwicy Dużej stanie krwiobus. Będzie to okazja
dla mieszkańców gminy do tego, aby w godz. od 8:00
do 12:00 oddać krew.
Podczas każdej akcji istnieje możliwość zapisu do Cen-
tralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych
Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Regio-
nalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Lublinie z siedzibą 20-078 Lublin , ul. Żołnierzy Nie-
podległej 8. 
W przypadku znacznego zainteresowania akcją jest
szansa na cykliczne odwiedziny mobilnego punktu po-
boru krwi w naszej Gminie.

Podziel się krwią - krwiobus w Niedrzwicy Dużej
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Wyniki głosowania w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

na terenie Gminy Niedrzwica Duża

Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP 28 czerwca 2020 – I tura w Gminy Niedrzwica Duża
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Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP 12 lipca 2020 - II tura w Gminie Niedrzwica Duża

W dniu 22 lipca Wójt Gminy Niedrzwica Duża złożył hołd zamordowanym 22 lipca 1944 r. w Krężnicy Jarej
mieszkańcom wsi Plebania Wola i Makoszka (gm. Dębowa Kłoda, pow. parczewski) oraz ok. 25 osobom – zakład-
nikom, które zginęły w Krężnicy Jarej od min w dwóch odkrytych wagonach doczepionych przed lokomotywą nie-
mieckiego pociągu pancernego.

Źródło:(https://wybory.gov.pl)

Pamięć o poległych
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"Jeśli urodzę się jeszcze raz, znowu zostanę ogrodni-
kiem. I następnym razem także. Bo jedno życie to za
mało, aby zrealizować tak wielki zawód." Karl Foerster

Wszystkich entuzjastów ogrodnictwa z terenu wo-
jewództwa lubelskiego serdecznie zapraszamy do
udziału w konkursie.
Wymagania, jakie powinna spełniać praca konkursowa:
- zgłoszenie powinno dotyczyć własnego ogrodu użyt-
kowego tj. warzywnego, ziołowego, owocowego;
- pod ocenę będą brane zarówno ogrody tradycyjne, jak
i balkonowe, skrzyneczkowe czy ziołowe;
- praca konkursowa powinna obligatoryjnie zawierać:
opis ogrodu, listę uprawianych roślin, sposób użytkowa-
nia ogrodu;
- obowiązkowym elementem zgłoszenia jest przynaj-
mniej jeden z poniższych elementów: 
film wraz z tekstem mówionym lub napisami,
prezentacja multimedialna,
dokumentacja fotograficzna obejmująca aktualne zdję-
cia wraz z ich opisem.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia zgłoszeń
upływa 30 września 2020 r. (obowiązuje data wpływu
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubel-
skiego w Lublinie).
Dla zwycięzców przewidziane są cenne nagrody rze-
czowe:
I miejsce – zestaw sprzętu ogrodniczego o wartości ok.
2.000 zł
II miejsce – zestaw sprzętu ogrodniczego o wartości ok.
1.500 zł

III miejsce – zestaw sprzętu ogrodniczego o wartości ok.
1.000 zł
oraz 10 wyróżnień – zestaw sprzętu ogrodniczego
o wartości ok. 500 zł.

Organizatorem Konkursu jest Województwo Lubelskie,
a wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają
pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich UMWL w Lublinie:
tel. (81) 44 16 538 oraz (81) 44 16 802
e-mail: konkursy@lubelskie.pl

Konkurs „MAGIA ZDROWEGO OGRODU”

Konkurs fotograficzny

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Tere-
nowy w Lublinie organizuje konkurs fotograficzny
,,Polska smakuje”. Celem konkursu jest promowanie
produktów rolnych i żywnościowych, w tym w szcze-
gólności ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych. 
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do
wszystkich osób, które ukończyły 16  lat. Praca kon-
kursowa powinna przedstawiać dowolny polski pro-
dukt rolny lub rolno-spożywczy, w tym tradycyjny lub
regionalny, posiadający certyfikat lub oznaczenie
z listy znajdującej się na stronie: https://polskasma-
kuje.pl/jakich-certyfikatów-szukac/ .

Prace konkursowe można zgłaszać za po-
mocą formularza dostępnego pod adresem:
http://www.kowr.gov.pl/konkurs
Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2020 r.
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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 1 i 29 sierpia, 12 i 26
września po rezerwacji terminu wizyty;
- 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  8 i 22 sierpnia, 5 i 19 września 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 KO-
ŚCIELNEJ  dyżur w punkcie w dniu: 5 sierpnia, 2 wrześ-
nia 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 dyżur w punkcie w dniu:  26 sierpnia,
16 września w godz. 15:30 –18:30 (ewentualne konsul-
tacje telefoniczne pod numerem telefonu 574 986 698
w godz. pracy punktu).
Informacje dotyczące konsultacji można również uzys-
kać telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej pod
numerem 81 5175069. Zmiany ww. 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 bezpie-
czeństwa podczas konsultacji.

Informacja dotycząca konsultacji psychologa i terapeuty 
w punktach przy Ośrodku Pomocy Społecznej 

w miesiącach sierpień - wrzesień 2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy
Dużej informuje o rozszerzeniu katalogu okoliczności
uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do
świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego.
Zgodnie z art. 15oa ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytua-
cji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, i 568), który
wszedł w życie z dniem 18 kwietnia 2020r. na mocy art.
73 pkt 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczegól-
nych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrze-
nianiem się wirusa SARS-CoV-2(Dz. U z dnia 17
kwietnia 2020 r., poz. 695),
1.obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z poza-
rolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy
z dnia 28 listopada 2003. o świadczeniach
rodzinnych(Dz. U. z 2020, poz. 111) z powodu przeciw-
działania COVID-19, stanowi to utratę dochodu w rozu-
mieniu tej ustawy i jest uwzględnianie przy ustalaniu
prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od
dnia 1 listopada 2019 r. do 31 października 2021r.

2.obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z poza-
rolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy
z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów(Dz. U. z 2019r. Poz. 670,730,1802 i 1818)
z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi to utratę
dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględnianie
przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 paździer-
nika 2019r. do 30 września 2021r.
Oznacza to, że u wnioskodawców, którym dochód za
2018 rok nie pozwalał na przyznanie świadczeń rodzin-
nych bądź świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
a u których wystąpiło obniżenie wynagrodzenia z ww. ty-
tułu możliwe jest ponowne przeliczenie dochodu od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak
niż od miesiąca złożenia wniosku. Utrata dochodu winna
być spowodowana sytuacją epidemiczną.
Szczegółowe informacje dostępne są w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej pod numerami te-
lefonu 81 517-48-73 lub 81 517-50-69 oraz drogą
elektroniczną.

Informacja dotycząca utraty dochodu 
spowodowanego przeciwdziałaniem COVID-19 
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,,Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie
wymagali”- te słowa św. Jana Pawła II stanowiły motto
sesji Towarzystwa Przyjaciół Niedrzwicy Kościelnej po-
święconej osobie Papieża Polaka w 100 rocznicę Jego
urodzin. To niecodzienne wydarzenie odbyło się
02.07.2020 r. w Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Ko-
ścielnej.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością zna-
mienici goście, wśród nich pan Lech Sprawka- woje-
woda lubelski, pan Zdzisław Antoń- starosta lubelski,
pan Ryszard Golec- wójt gminy Niedrzwica Duża oraz
pan Marian Surdacki- przewodniczący Wojewódzkiej
Rady Towarzystw Regionalnych. Fragmenty spotkania
zostały utrwalone i wyemitowane przez lokalną telewizję
– TVP 3 Lublin.

Spotkanie zainicjowała  prezes Towarzystwa
Przyjaciół Niedrzwicy Kościelnej- pani Zofia Kuzioła,
która po powitaniu uczestników sesji w niezwykle
barwny sposób przypomniała najważniejsze wydarzenia
z życia Karola Wojtyły od chwili Jego narodzin do otrzy-
mania godności kardynała kościoła katolickiego w 1967
roku. Pani Zofia Kuzioła akcentowała w swojej wypowie-
dzi czynniki kształtujące osobowość przyszłego Pa-
pieża- wychowanie rodzinne, przywiązanie do Wadowic,
dojrzewanie religijności maryjnej oraz szczególny stosu-
nek do świata pracy. Dzieje pontyfikatu Jana Pawła II,
z uwzględnieniem przesłań wszystkich pielgrzymek Pa-
pieża do Polski, przedstawił kolejny prelegent, pan Ja-
nusz Różycki. Wykład był wzbogacony o materiał audio
prezentujący słowa wypowiedziane przez Ojca Świę-
tego. W wystąpieniu nie zabrakło anegdot  związanych
z życiem naszego Wielkiego Rodaka.

Sentymentalną formą wspomnień o św. Janie
Pawle II był występ lokalnego zespołu muzycznego
,,Swojacy”. Wydźwięk i treść takich pieśni jak: ,,Barka”,
,,Góralu czy ci nie żal” czy ,, Moje miasto Wadowice”
spotęgowały u słuchających odczucia przywiązania
i dumy wynikającej z przynależności Ojca Świętego do
Polski. Nastrój wyśpiewanych pieśni udzielił się wszyst-
kim obecnym. Podkreślił to w swoim wystąpieniu woje-

woda lubelski, pan Lech Sprawka. Zaakcentował po-
nadto aspekty nauczania św. Jana Pawła II: godność
człowieka, nauczanie w szkole i rozumienie pracy.
Stwierdził, że jesteśmy wyjątkowym pokoleniem, które
znało papieża Polaka. To nas jednak zobowiązuje do da-
wania świadectwa i realizacji Jego nauczania.

Przywołane treści o Janie Pawle II zostały
wzbogacone o ciekawe zdjęcia z Jego życia w postaci
prezentacji multimedialnej ,,Album fotograficzny”. Jej au-
torka, pani Katarzyna Kuzioła, dołączyła do zdjęć adek-
watne komentarze, często były to słowa wypowiedziane
przez Papieża.

Spośród obecnych gości głos zabrali jeszcze
ksiądz prałat Jan Kiełbasa oraz przewodniczący Woje-
wódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych- pan Marian
Surdacki. Obydwaj odnieśli się do osobistych spotkań
z Janem Pawłem II oraz refleksji wynikających z Jego
pontyfikatu. Ksiądz prałat pobłogosławił zebranych re-
likwiami św. Jana Pawła II.

W parafii Niedrzwica Kościelna znajduje się
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Sobiesz-
czanach oraz skwer Jego imienia przy grocie Matki
Bożej obok kościoła. Wierni zanoszą prośby do Boga za
pośrednictwem Tego Świętego podczas Mszy świętej-
16, każdego miesiąca oraz modlą się przed Jego relik-
wiami. Na te miejscowe akcenty papieskie zwróciła
uwagę pani Zofia Kuzioła w swoim końcowym wystąpie-
niu. Dziękując wszystkim za obecność, podkreśliła
ogromną rangę tej sesji- jej przesłania płynącego ze
świętego życia Jana Pawła II.

Dla nas, Polaków, św. Jan Paweł II stanowi nie-
podważalny wzorzec moralny. Wypowiedziane przez
niego słowa powinny być dla nas prawdziwym drogo-
wskazem, gdyż, jak stwierdził obecny na sesji profesor
KUL, pan Marian Surdacki, Jan Paweł II to największy
Polak w dziejach!

Marta Zięba
Towarzystwo Przyjaciół Niedrzwicy Kościelnej

Towarzystwo Przyjaciół Niedrzwicy Kościelnej 
w hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II

"Muzyczna Kraina Wokół Lublina"
Ruszył projekt "Muzyczna Kraina Wokół

Lublina", realizowany z programu stypendialnego
MKiDN "Kultura w sieci". Celem projektu jest zareje-
strowanie i utrwalenie najstarszych pieśni z naszej
gminy i okolic. 

Wszystkich, którzy pamiętają pieśni swoich
babć i dziadków, i chcieliby ocalić je od zapomnienia,
zapraszam i zachęcam do współpracy! 
Można zgłaszać się mailowo: lubelskie@o2.pl,
telefonicznie (501368922) lub przez GOKSiR.

Anna Różycka 



Turniej Papieski

INFO | nr 81 | Gmina Niedrzwica Duża20 SPORT

Każdy kto myśli, że Karola Wojtyłę nic nie łączy
z naszą gminą jest w błędzie: otóż wyobraźcie sobie
Państwo, że Karol Wojtyła w pewnym okresie swojego
życia mieszkał w domu akademickim KUL w Krężnicy
Jarej. Ba, nawet grał tam ze studentami w piłkę. Z całą
pewnością można powiedzieć, że jeden z takich meczy
został rozegrany w 1957 r. 
Aby upamiętnić to wydarzenie i uczcić osobę Papieża-
Polaka, który w swoim codziennym życiu i posłudze
podkreślał rolę sportu jak chyba żaden inny papież,
w dniu 24 maja br. obok plebanii w Niedrzwicy Kościel-
nej odbył się Turniej Papieski Piłki Nożnej, którego po-
mysłodawcą i organizatorem jest mieszkaniec naszej
gminy Czesław Rak. W turnieju mógł wziąć udział
każdy, bez względu na poziom umiejętności, wiek czy
płeć. Drużyny były wybierane losowo. Warto podkreślić,
że w turnieju udział wzięła Reprezentacja Polskich Pi-
sarzy (która przegrała w meczu z zawodnikami Orionu
Niedrzwica). Mimo panujących obostrzeń sanitarnych

uczestnicy i kibice dopisali, co tylko pokazuje jakim za-
interesowaniem cieszyła się impreza
Kolejny Turniej Papieski przygotowywany przez pana
Czesława Raka jest planowany na 29-30 sierpnia.
O szczegółach poinformujemy wkrótce na naszej stro-
nie internetowej i profilu facebookowym.

ALF zakończona
Po przerwie spowodowanej pandemią dokończone zos-
tały rozgrywki Amatorskiej Ligi Futsalu. KS Niedrzwica
zakończył ligę na 4. miejscu w tabeli. Indywidualnie na
przekroju całych rozgrywek na wyróżnienie zasłużył
bramkarz Mateusz Trynkiewicz, który kilkukrotnie nomi-
nowany był do tytułu gracza kolejki.

Najlepszy drybler w Gminie!

W sobotę 27 czerwca na miejscowym orliku odbył się
I turniej piłkarski 1 na 1 (Getbol) organizowany przez KS
Niedrzwica, a stawką był tytuł najlepszego dryblera
w Gminie Niedrzwica Duża. Do zawodów stanęło 10
uczestników, a każdy z nich miał okazję poczuć się jak
Neymar czy Messi, próbując swoich sił w sztuce piłkar-
skiego dryblingu. Uczestnicy turnieju zostali podzieleni
na 2 grupy w których rywalizowali w systemie „każdy
z każdym”. Zawodnicy którzy zajęli 2 miejsca w swoich
grupach spotkali się w pojedynku o 3 miejsce, natomiast
zwycięzcy grup walczyli w finale o tytuł. Mecze były bar-
dzo wyrównane, a o kształcie podium zadecydowały
serie rzutów karnych. W meczu o 3. miejsce Łukasz Bo-

chen pokonał Rafała Samoleja 2:1. Natomiast w finale
zmierzyli się Łukasz Śledzicki (na codzień LZS Krężnica
Jara), oraz Marek Kępowicz (KS Niedrzwica). W regu-
laminowym czasie gry żaden z zawodników nie potrafił
rozstrzygnąć finału na swoją korzyść, dlatego o końco-
wym sukcesie również decydowały rzuty karne. W nich,
o jeden raz mniej pomylił się Kępowicz i tym samym zos-
tał Zwycięzcą I Turnieju Getbola w Niedrzwicy! Najlepsi
zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary, a także
drobne nagrody. Wszystkim uczestnikom serdecznie
dziękujemy za udział i rywalizację w przyjemnej atmos-
ferze oraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji tur-
nieju. Komplet wyników oraz zdjęcia dostępne są na
naszej stronie klubowej.

Wystartowała II edycja Niedrzwickiej Miniligi. Organizo-
wane przez KS Niedrzwica rozgrywki piłki nożnej 6-cio
osobowej zrzeszają drużyny amatorskie z terenu naszej
Gminy. W tym roku do ligi zgłosiło się 7 zespołów i na
czas publikacji pierwsze miejsce zajmuje drużyna Gro-
chówka w Bidonie, zaś liderem strzelców jest Damian
Jędruch. Mecze rozgrywane są co czwartek w godzi-
nach wieczornych na orliku. Zakończenie rozgrywek pla-
nuje się na 3 września. 

UWAGA NABORY!!
KS Niedrzwica prowadzi nabory 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

Aktualnośći z KS Niedrzwica
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Biblioteki kupują nie tylko bestsellerowe powie-
ści,  takie jak: „Była sobie rzeka” Diane Setterfield,
„Czarownica ze wzgórza” Stacey Halls, „Drugi
brzeg” Joanny Jax, „Kwestia ceny” Zygmunta Miło-
szewskiego, „Lot 202” Remigiusza Mroza, „Nóż” Jo
Nesbø, „Opowieść podręcznej” Margaret Atwood,
„Stulecie Winnych” Ałbeny Grabowskiej,
„Teściowa” Sally Hepworth, „Upadek Gondolinu”
J.R.R. TOLKIEN. Gromadzimy  także książki popularno-
naukowe. W okresie wakacji, urlopów to zawsze dobry
temat - podróże. A kierunki wypraw podpowiadają same
tytuły książek: „Drogi i bezdroża Meksyku” Tomasza
Jana Chlebowskiego, „Gdzie kończy się Rosja”
Piotra Kulczyny, „Kiczery. Podróż przez Bieszczady”
Adama Robińskiego, „Pociąg do Tybetu” Mai Wolny,
„Słone ścieżki” Raynor Winn (prawdziwa historia mał-
żonków, którzy wyruszyli w pieszą podróż o długości 630
mil wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża Wielkiej
Brytanii.

Ekologia - modne teraz słowo, niestety dla nie-
których tylko slogan, a przecież żyć ekologicznie  można
zaczynając od zakręcania wody przy myciu zębów czy
segregując śmieci. Wreszcie - zbierajmy deszczówkę,
np. podstawiając pod rynny zbiorniki, aby potem wyko-
rzystać tę czystą, darmową wodę do podlewania ogro-
dów czy warzywników. Oto kilka książkowych
podpowiedzi z tej dziedziny:
- „Dotknij, poczuj, zobacz. Fenomen relacji czło-
wieka z naturą” Peter Wohlleben. Mamy także inne ty-
tuły  autora: „Nieznane więzi natury”, „Duchowe
życie zwierząt”, „Sekretne życie drzew”. Wszystkie
książki tego niemieckiego leśnika ukazują, że na świecie
nie tylko pieniądze i kariera, dom i praca, ale także
nasze otoczenie - powietrze, drzewa, zwierzęta - są
komponentami naszego życia.
- „Patyki, badyle” Urszula Zajączkowska - „W ludzkim

rozumieniu rośliny są tłem naszego życia. Ozdobą lub
pokarmem. Nie myśli się o nich jak o bogatym świecie
niezależnych istot, które odznaczają się niezwykłą wraż-
liwością, zdolnością do przekształcania własnych ciał
i które istniały na długo przed tym, zanim pojawił się na
ziemi jakikolwiek ssak”- cyt. z okładki książki.
- „Nieznane życie lodowców” Bjørn Vassnes - „Kata-
strofa klimatyczna to termin odmieniany przez wszystkie
przypadki przez naukowców. Lubimy jednak myśleć, że
to zwykłe naukowe gadanie, które nie ma zbyt dużego
wpływu na nasze codzienne życie. Nikt z nas nie spo-
dziewa się przecież, że od lodowców zależy to, co dzi-
siaj zje na obiad”- cyt. z okładki książki.
- „O zwierzętach i przyrodzie” S. Kossak, mamy
także jej biografię - „Simona. Opowieść o niezwyczaj-
nym życiu Simony Kossak” - profesorka nauk leśnych,
popularyzatorka nauki, ekolożka, hipiska, ponad trzy-
dzieści lat mieszkająca w drewnianej chacie w Puszczy
Białowieskiej bez wody i prądu - a przy tym córka Je-
rzego, wnuczka Wojciecha, prawnuczka Juliusza -
trzech malarzy Kossaków, bratanica Marii Pawlikowskiej
- Jasnorzewskiej i Magdaleny Samozwaniec. Jakże inną
drogę życiową wybrała Simona w porównaniu z resztą
rodziny.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów naszej
biblioteki. Jednocześnie przypominamy, że w trosce
o zdrowie i bezpieczeństwo naszych czytelników, do bib-
liotek wchodzimy w maseczkach, dezynfekujemy ręce
lub nosimy rękawiczki. Nie ma wolnego dostępu do
półek - książki podaje bibliotekarz, natomiast zwracana
literatura jest poddawana trzydniowej kwarantannie (za-
lecenia Biblioteki Narodowej).

Marzena Boryga
Gminna Biblioteka Publiczna w Niedrzwicy Dużej

O ekologii i podróżach w bibliotece

Już we wrześniu rozpoczynamy nowy cykl
warsztatów. Na początek coś starego i  wydobytego
z głębin morza i czasu czyli "Skrzynia skarbów", całkiem
jak z powieści Roberta Louisa Stevensona. Może to my
odnajdziemy skarb kapitana Flinta. 

Potem dla
równowagi coś
eleganckiego i ro-
mantycznego czyli
skrzynia kwiatowa
w technice decou-
page i sospeso
z efektami 3D.
Obie skrzynie
duże i pojemne.

W coraz dłuż-
sze jesienne wie-
czory zajmiemy
się kolorowymi
szkiełkami i bę-

dziemy nimi utrwalać wspomnienia letnich przygód. Naj-
pierw mozaika szklana na talerzu drewnianym, a potem
zawieszka na okno wykonana w technice Tiffany. Nau-
czyć się będzie można ciąć i łamać szkło witrażowe,
które później połączymy przy pomocy lutownicy.
- 11.09.2020 godz. 16.00-22.00 - "Skrzynia skarbów",
koszt 50 zł,
- 25.09.2020 godz.16.00-22.00 - " Romantyczna skrzy-
nia" koszt 50 zł,
- 09.10.2020 godz.16.00-22.00 -  "Mozaika szklana"
koszt 60 zł,
- 23.10.2020 godz.16.00-22.00 -  "Mały witraż " koszt
60 zł.

Prosimy o wcześniejsze zapisywanie się na warsztaty
(tel. 81 517 51 59, gokniedrzwica@gmail.com) ze
względu na koniecność zakupu określonej ilości mate-
riałów.

Warsztaty jesienne w GOKSiR
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Wakacyjne zajęcia w GOKSiR organizowane
były od 29 czerwca do 24 lipca. W tym roku w organiza-
cję tego wydarzenia włączył się Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej z Niedrzwicy Dużej wraz z Gminną Komisją
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych
współtworząc ofertę pod nazwą  "Wakacje w GOKSiR -
alternatywne działania profilaktyczne" (zadanie finanso-
wane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania
Uzależnieniom w Gminie Niedrzwica Duża na rok 2020).
Dzieci uczestniczyły w rowerowej wycieczce do Stad-
niny Koni „Enigma”w  Załuczu, gdzie spróbowały  jazdy
konnej i  uczyły  się samodzielnie piec kiełbaski na
ognisku. Z różnym skutkiem.  Innego dnia nasza waka-
cyjna ekipa podziwiała fizyczne eksperymenty  w wyko-
naniu „Mądrego Dzieciaka” - czyli pana fizyka, który
wcale na dzieciaka nie wyglądał, za to wiedzą i sposo-
bem jej przekazywania po prostu  zachwycał. Warto

dodać, że „Mądry Dzieciak” ze swoimi naukowymi do-
świadczeniami odwiedził również dzieci w Czółnach
i w Niedrzwicy Kościelnej.  Zarówno GOKSiR, jak  i naj-
młodszych mieszkańców Krężnicy Jarej oraz Niedrzwicy
Kościelnej odwiedził Teatr „Blaszany Bębenek” ze spek-
taklem „Baltazar Gąbka”. Pamiętając o epidemii korona-
wirusa zorganizowano warsztaty „Dlaczego tata każe
myć ręce?”, podczas których dzieci poznawały sku-
teczne sposoby radzenia sobie z wirusami i bakteriami.
O bezpieczeństwie sporo opowiedzieli strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedrzwicy Dużej;
dzieci obejrzały również wóz strażacki i  próbowały okieł-
znać strażackiego węża „z szybkiego natarcia” (tak to
się nazywało!) tryskającego  fontanną wody....Oj tam,
było ciepło, więc szybko wyschliśmy. W jedno z piątko-
wych przedpołudni zawitał do nas cyrkowiec Mirco.
Hm...trudno orzec, kto wzbudził większą sympatię –  we-
soły klaun czy jego atrakcyjna gromadka: pies Rocky,
rodzinka kóz czy gęś Edek. Co jeszcze działo się
w GOKSiR podczas wakacyjnych zajęć? Ano jednego
dnia była fabryka grzechotek, innego – tarcz rycerskich
i materiałów do budowy średniowiecznego zamku.
Dzieci  robiły  drewniane pisaki, tworzyły niesamowite
obrazy za pomocą kalkografii. Malowały również – jak
prawdziwi artyści malarze – na blejtramach. A tematem
ich malarskich prac był „Wehikuł czasu” - wybrane prace
wykonane podczas tego zadania wezmą udział w kon-
kursie pt. „Zachowaj trzeźwy umył”.  Nasza wakacyjna
ekipa kulała....To znaczy, nic złego z ich kończynami się
nie stało, nie, nie.  Kulała, czyli robiła kuleczki z filcu... 

Wakacje w GOKSiR

Już niebawem może to właśnie te nazwy na
stałe zagoszczą wśród pasjonatów gier? 
Projekt „Niedrzwicka historia w grze” nie zwalnia tempa!
Przekopujemy się przez archiwa historyczne, spraw-
dzamy trasy, główkujemy nad mechaniką, tworzymy gra-
fikę, kompletujemy elementy, i wiele, wiele innych...
Wszystko po to, by jesienią zaprezentować gotowe gry,
a już teraz uchylić rąbka tajemnicy:
- gra karciana „Majdaniarze? Odgadnij hasło!” opra-
cowana jest w stylu popularnej gry TABU; przyda Ci się
tutaj niemała wiedza lingwistyczna, szczególnie zwią-
zana z pojęciami z XIX i początku XX wieku; ale spokoj-
nie, pomyśleliśmy też o tych, którym zbyt odległe są
zwroty takie jak: stangret, parcelacja czy facjata,
i wszystkie hasła zostały podzielone na różne poziomy
trudności;
- gra karciana „Kiedy to było?” zbliżona jest zasadami
do bestsellerowej gry TIMELINE; jeśli chcesz wygrać, to
już teraz pomyśl kiedy powstał dom higieny publicznej
w Niedrzwicy Dużej, w jakich latach zorganizowano
obóz Służby Budowlanej Baudienst czy też w którym
roku odnotowano nazwę Radawcziko (obecnie Radaw-
czyk);
- gra planszowa „Powsinoga” to historyczno-przygo-
dowa planszówka, dzięki której korzystając z odpowied-
nio opracowanych kart zwiedzisz całą gminę pieszo,
rowerem, albo i koleją, a nieklasyczne rzuty kostkami
doprowadzą Cię do ciekawych miejsc, w których czekają

liczne zadania; cała fabuła oparta jest na historii i przy-
rodzie gminy Niedrzwica Duża i z pewnością wciągnie
Cię na dłużej, a specjalnie przygotowane i umieszczone
na planszy kody QR pozwolą Ci na wirtualne zgłębienie
wiedzy o naszej gminie;
- gra terenowa „Niedrzwica w latach czterdziestych”
przeniesie Cię do lat czterdziestych XX wieku – po wcie-
leniu się w rolę partyzanta czy sanitariuszki udasz się
na niezwykłe spotkanie z historią pełną przygód, tylko
uważaj, bo możesz też spotkać nieprzyjaciela! 
Gra terenowa odbędzie się 13 września 2020 r. - wię-
cej szczegółów już niebawem na naszej stronie
www.goksir.niedrzwicaduza.pl.

We wrześniu zapraszamy również do testów
naszych gier, które odbywać się będą na piątkowych
spotkaniach Nieformalnej Grupy Graczy „DIUNA”
z grami planszowymi w godz. 18:00-21:00.
Za pomoc w opracowaniu gier szczególnie dziękujemy:
Katarzynie, Sebastianowi i Michałowi Wiśniewskim,
Celinie Małek, Magdalenie Kosidło oraz członkom
„DIUNY”. 

Projekt „Niedrzwicka historia
w grze” współfinansowany
jest ze środków Muzeum His-
torii Polski w ramach
programu Patriotyzm Jutra.

„Powsinoga” i „Majdaniarze”



Oferta zajęć stałych GOKSiR w sezonie 2020/21
Taniec towarzyski
DZIECI I MŁODZIEŻ:
poniedziałek i środa 
-15:00-15:30 
BALANSOWE SMYKI, 3-4
lat (40 zł/miesiąc), zapisy
-15:30-16:15 BALANSIKI,
4-5 lat (60 zł/miesiąc), 
kontynuacja + zapisy
-16:15-17:15 MAŁY
BALANS średnio zaawanso-
wana, 6-9 lat (70 zł/miesiąc),
kontynuacja + zapisy
-17:30-18:30 
GRUPA SPORTOWA 9-13
lat (płatność u instruktora)
kontynuacja

DOROŚLI:
Poniedziałek, 19:30-20:30
KURS TAŃCA 
Instruktor: Dominika Dul
Koszt: płatność u instruktora

Taniec nowoczesny
Poniedziałek i środa
- 18:30-19:30 MŁODZIE-
ŻOWA FORMACJA 
TANECZNA LATINO JAZZ,
8 lat (kontynuacja + zapisy)
Instruktorzy: Dominika Dul,
Paweł Borówka
Koszt: 70 zł/miesiąc 

Balet
Wtorek, 18:15-19:00, 
dzieci 5-12 lat
Instruktor: 
Anna Chargot-Cużytek
Koszt: 50 zł/miesiąc 

Zumba
Poniedziałek i środa
19:30 - 20:30, dorośli
Instruktor: Paweł Borówka
Koszt: 
pojedyncze wejście = 10 zł, 
30-dniowe karnety: 

4 wejścia = 40 zł lub
8 wejść = 60 zł 

Warsztaty malarskie
Wtorek, 18:30 - 22:00
dorośli i młodzież
Instruktor: 
Honorata Świderska
Koszt: bezpłatne 

Pracownia artystyczna
Piątek, 16:00 - 18:00
dzieci powyżej 10 lat
i młodzież
Instruktor: 
Renata Gawryluk-Juszka
Koszt: 30 zł/miesiąc 

Zajęcia plastyczne
Piątek, 15:30 - 16:30
dzieci 6-12 lat
Instruktor: Izabela Mazurek
Koszt: bezpłatne 

Pisanie ikon
Środa, 16:00 - 22:00
dorośli
Instruktor: 
Elżbieta Dudzińska
Koszt: 200 zł wpisowe 

Papieromania
Piątek 
(jeden raz w miesiącu)
godz. 17:00 - 22:00
młodzież i dorośli
Instruktorka: 
Elżbieta Dudzińska 
Koszt: bezpłatne

Kawiarenka szyciowa
Czwartek, 16:00 - 22:00
dorośli
Instruktor: 
Elżbieta Dudzińska
Koszt: bezpłatne 

Grupa zabawowa
Czwartek, 10:00 - 12:00
dzieci 1-4 lat z opiekunem
Instruktor: 
Renata Gawryluk-Juszka
Koszt: bezpłatne 

Zajęcia teatralne
Środa, 14:00 - 15:00
dzieci 8-12 lat
Instruktor: Aneta Wikierska
Koszt: bezpłatne 

Projektowanie 3D
Czwartek, 14:00 - 15:30
dzieci i młodzież
Instruktor: 
Bartłomiej Bednarz
Koszt: bezpłatne 

Modelarskie
Środa, 14:30 - 16:00
dzieci powyżej 8 lat
i młodzież
Instruktor: 
Bartłomiej Bednarz 
Koszt: 30 zł/miesiąc 

„Klub Małego Odkrywcy”
Wtorek, 14:00 - 15:00
dzieci powyżej 6 lat
Instruktor: Justyna Golonka 
Koszt: 50 zł/miesiąc 
(płatność u instruktora)

Robotyka
Wtorek, 15:00 - 16:00
dzieci powyżej 6 lat
Instruktor: Justyna Golonka 
Koszt: 60 zł/miesiąc 
(płatność u instruktora)

Gitara
Poniedziałek, 13:00 - 20:00
dzieci, młodzież i dorośli
Instruktor: Michał Studniarek
Koszt: do ustalenia 
z instruktorem 

Skrzypce
Piątek, 13:00 - 17:45
dzieci powyżej 6 lat
Instruktorka: 
Aleksandra Kutrzepa 
Koszt: do ustalenia 
z instruktorem 

Gry planszowe
Piątek, 18:00 - 22:00
młodzież i dorośli
Opiekun: 
Renata Gawryluk-Juszka
Koszt: bezpłatne 

Ju-Jitsu
Wtorek, 17:10-18:10
Czwartek, 17:00 - 19:00
Trener: Adrian Olbromski
Koszt: 80 zł/miesiąc 
(płatność u trenera)

Tenis stołowy
Wtorek, 15:00 - 20:00
dzieci, młodzież i dorośli
Trenerzy: Robert Bielecki,
Tomasz Słomka
Koszt: 5zł/trening (płatność
u trenera) 

Język angielski
Sobota, 9:00-14:00
dzieci, młodzież i dorośli
Nauczyciel: 
Anna Łobejko-Rubaj
Koszt: do ustalenia 
z nauczycielką

INFO | nr 81 | Gmina Niedrzwica Duża 23KULTURA

Aha! Wracając do tego zamku średniowiecznego... Skąd
ten pomysł? A stąd, że  odwiedzili nas rycerze z Bractwa
Rycerskiego w Lublinie. To było bardzo atrakcyjne spot-
kanie - dzieci mogły przymierzyć elementy rycerskiej
zbroi, oberwać toporem w głowę, oczywiście  osłoniętą
rycerskim szyszakiem,  pościnać rycerskim mieczem
inne głowy ... kapuściane... (no po prostu -  kapustę),
zagrać w średniowieczne drewniane kręgle i zatkać uszy
przy prezentacji wystrzałowej broni na najprawdziwszy
proch. Oj, to  było naprawdę głośne! Nie zabrakło rów-
nież gier i zabaw rekreacyjnych oraz zawodów  sporto-

wych. Warto dodać, że podczas niektórych zajęć odwie-
dzał nas psycholog -  pan Ireneusz Siudem, który pod-
powiadał sposoby na lepszą koncentrację i skupienie
uwagi. W tym roku dodatkowo zorganizowane zostały
wyjazdy na basen oraz nauka gry w tenisa stołowego. 

Tak oto potoczyły się wakacyjne zajęcia....A to
wszystko w rytm  przeboju  „Astronomia”, który nucić bę-
dziemy do samego września albo jeszcze dłużej. Oczy-
wiście, wspominając przy tym tegoroczne wakacje
w GOKSiR.  
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