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Budowa przedszkola w Niedrzwicy Dużej
Inscenizacja historyczna w Sobieszczanach
Odcinek S19 Niedrzwica Duża – Kraśnik Północ już otwarty
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Uchwały Rady Gminy
5 kwietnia 2022 roku odbyła się XLI Sesja Rady
Gminy Niedrzwica Duża, podczas której podjęto:
1. Uchwałę nr XLI/233/22 Rady Gminy Niedrzwica Duża
w sprawie zakresu udzielania pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa;
2. Uchwałę nr XLI/234/22 Rady Gminy Niedrzwica Duża
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022
rok;
3. Uchwałę nr XLI/235/22 Rady Gminy Niedrzwica Duża
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
4. Uchwałę nr XLI/236/22 Rady Gminy Niedrzwica Duża
w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa
Gminy Niedrzwica Duża w Stowarzyszeniu Lokalna
Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „ Kraina wokół Lublina” w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027.
25 kwietnia 2022 roku podczas XLII Nadzwyczajnej Sesji, Rada Gminy Niedrzwica Duża podjęła:
1. Uchwałę nr XLII/237/22 Rady Gminy Niedrzwica Duża
w sprawie zakresu upoważnienia Wójta Gminy Niedrzwica Duża do dokonywania niektórych czynności
związanych z wykonywaniem budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niedrzwica Duża w celu zapewnienia udzielania pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa.
10 maja 2022 roku w trakcie XLIII Sesji, Rada
Gminy przyjęła:
1. Uchwałę nr XLIII/238/22 Rady Gminy Niedrzwica
Duża w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom w Gminie Niedrzwica Duża
na lata 2022 – 2024;
2. Uchwałę nr XLIII/239/22 Rady Gminy Niedrzwica
Duża w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu;

3. Uchwałę nr XLIII/240/22 Rady Gminy Niedrzwica
Duża w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu;
4. Uchwałę nr XLIII/241/22 Rady Gminy Niedrzwica
Duża w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na
2022 rok;
5. Uchwałę nr XLIII/242/22 Rady Gminy Niedrzwica
Duża w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
Z kolei 17 maja 2022 roku odbyła się XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża, podczas której radni przyjęli:
1. Uchwałę nr XLIV/243/22 Rady Gminy Niedrzwica
Duża w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na
2022 rok;
2. Uchwałę nr XLIV/244/22 Rady Gminy Niedrzwica
Duża w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Informujemy, że z pełną treścią uchwał można
zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy Niedrzwica Duża w zakładce Prawo lokalne/Uchwały Rady
Gminy.
Komunikujemy również, że treści projektów
uchwał, nad którymi będą obradować radni podczas
sesji, z wyprzedzeniem publikowane są na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w zakładce: projekty aktów
prawa lokalnego.

Podsumowanie terenowej akcji poboru krwi
w Gminie Niedrzwica Duża
W niedzielę (8 maja) podczas terenowej akcji
poboru krwi przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu
i Rekreacji w ambulansie krwi zarejestrowało się
17 osób. Krew pobrano od 15 osób. W tym 1 osoba oddała ją po raz pierwszy. Łącznie zebrano 6,75 litrów krwi.
To bardzo dobry wynik!

Dziękujemy wszystkim dawcom za udział w akcji i serdecznie zachęcamy do uczestniczenia w kolejnych terenowych akcjach poboru krwi. Następna już 7 sierpnia
2022 roku.

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

2. Polub naszą stronę na Facebooku!
Osoby chcące być na bieżąco informowane
o aktualnych wydarzeniach dotyczących naszej Gminy
zapraszamy do dołączenia do grona osób śledzących
profil Gminy Niedrzwica Duża na Facebooku:
www.facebook.com/GminaNiedrzwicaDuza/
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Odcinek S19 Niedrzwica Duża – Kraśnik Północ już otwarty!
Kierowcy od 21 maja mogą korzystać z prawie 20 kilometrów drogi ekspresowej S19 od węzła Niedrzwica
Duża do węzła Kraśnik Północ. W ramach inwestycji powstała dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu
w każdym kierunku z rezerwą pod budowę trzeciego pasa po zewnętrznej stronie jezdni.
Na otwarciu odcinka trasy Niedrzwica Duża –
Kraśnik Północ w dniu 21 maja 2022 r. pojawili się m.in.
Minister Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Pani Małgorzata
Jarosińska-Jedynak, Wiceminister Infrastruktury Pan
Rafał Weber, Europoseł Pani Beata Mazurek, Pan
Poseł Sylwester Tułajew, Wojewoda Lubelski Pan Lech
Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski, Starosta Lubelski Pan Zdzisław
Antoń, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie Pan Mirosław Czech, Wójt
Gminy Niedrzwica Duża Pan Ryszard Golec oraz Przewodniczący Rady Gminy Niedrzwica Duża Pan Rafał
Dziekanowski.
S19 pomiędzy Lublinem a Rzeszowem
Wycinek międzynarodowego szlaku Via Carpatia pomiędzy stolicami województw lubelskiego i podkarpackiego prowadzi od węzła Lublin Węglin na południe
w kierunku Sokołowa Małopolskiego. Tam łączy się z oddanym do ruchu w 2017 roku odcinkiem Sokołów Małopolski - Stobierna i dalej z funkcjonującym od 2012 roku
odcinkiem Stobierna - Rzeszów Wschód na przecięciu
z autostradą A4. Wybudowana dwujezdniowa droga
ekspresowa, o nawierzchni bitumicznej, od węzła Lublin
Węglin początkowo biegnie wzdłuż starej drogi krajowej
nr 19, a potem na wschód od niej, omijając Niedrzwicę
Dużą, Niedrzwicę Kościelną i Wilkołaz.
Następnie przechodzi na zachodnią stronę starej krajówki i przed Kraśnikiem wraca na jej wschodnią
stronę, omijając to miasto po nowym śladzie. Dalej biegnie po zachodniej stronie starej DK19, omijając Modliborzyce oraz Janów Lubelski. Przecinając Lasy
Janowskie, biegnie w pobliżu starej DK19, a dalej na południe prowadzi zmiennie po zachodniej lub wschodniej
stronie starej drogi, omijając rozłożone wzdłuż niej
miejscowości - Domostawa, Zdziary, Nisko, Nowosielec,
Jeżowe i Kamień.
Łączny koszt budowy dwunastu odcinków S19
w woj. lubelskim i podkarpackim, od węzła Lublin Węglin
do węzła Sokołów Małopolski Północ (wraz z pracami
przygotowawczymi, wykupem gruntów i nadzorem) to

ok. 4,5 mld zł, z czego ponad 2,2 mld zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Budowa została podzielona
na dwanaście odcinków realizacyjnych o łącznej długości ok. 130 km. Na początku maja 2022 r. GDDKiA ogłosiła przetarg na dobudowę drugiej jezdni S19 na odcinku
Sokołów Małopolski - Jasionka. Po jej ukończeniu cała
trasa pomiędzy Lublinem i Rzeszowem będzie miała
przekrój dwujezdniowy.
Odcinek S19 Lublin – Niedrzwica Duża
Odcinek S19 Lublin - Niedrzwica Duża o długości 12 km, został oddany do ruchu 16 grudnia 2021 r.
W ramach zadania wybudowano 15 obiektów inżynierskich, w tym cztery mosty, 10 wiaduktów i kładkę. Powstały dwa węzły drogowe (Strzeszkowice i Niedrzwica
Duża).
Nowy odcinek S19 Niedrzwica Duża – Kraśnik
Północ
Nowo oddany 20-kilometrowy odcinek Niedrzwica Duża – Kraśnik jest najdłuższym spośród sześciu budowanych w województwie lubelskim. Posiada
m.in. 17 obiektów inżynierskich, w tym 12 wiaduktów,
dwa przejścia dla dużych zwierząt, most i dwie kładki.
Inwestycja zdecydowanie skróci czas dojazdu z Rzeszowa do Lublina i Warszawy, a otwarty odcinek trasy
wpłynie pozytywnie na poprawę komfortu jazdy także
wśród niedrzwickich kierowców. Przyczyni się do zmniejszenia natężenia w ruchu oraz poprawy bezpieczeństwa
przy bezpośrednim zwiększeniu płynności przejazdu.

Zdjęcia: Katarzyna Link/LUW; M. Lenart, własne.
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Gmina Niedrzwica Duża bliżej mieszkańców:
aplikacja eGmina na urządzenia mobilne
1 kwietnia 2022 r. wdrożyliśmy oprogramowanie
do obsługi oraz funkcjonowania urzędu. Dzięki temu dostaliśmy nowe możliwości techniczne, które pomogą
ułatwić interakcję pomiędzy urzędem, a lokalną społecznością Gminy Niedrzwica Duża.
W aplikacji dostępne są informacje o funkcjono-

waniu gminy, aktualności, galerie zdjęć oraz wydarzenia.
Dodatkowo użytkownicy posiadający Profil Zaufany
będą mieli możliwość sprawdzenia i uregulowania opłat.
Aplikacja dostępna jest do pobrania za darmo w Google
Play oraz Apple App Store.
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Informacja o zakończeniu działalności
Punktu Szczepień Powszechnych w Niedrzwicy Dużej
Szanowni mieszkańcy, informujemy, iż z dniem
14 kwietnia 2022 roku zakończył działalność utworzony
przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Nr 1 w Bełżycach Punkt Szczepień Powszechnych
w Niedrzwicy Dużej (zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej, adres: ul. Lubelska 21).
Decyzja została wydana przez Wojewodę Lubelskiego po uzgodnieniu z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Budowa przedszkola w Niedrzwicy Dużej
20 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża została podpisana umowa z Wykonawcą
na realizację inwestycji pn. „Budowa przedszkola w Niedrzwicy Dużej”. Po przeprowadzeniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym Wykonawcą inwestycji została firma INS-BUD
PWHU s.c. Dariusz Droździel, Mirosław Szabat z siedzibą w Lublinie.

Z kolei 9 maja 2022 r. plac oficjalnie przekazano
firmie. Ruszyły również intensywne prace budowlane.
Termin wykonania i odbioru końcowego: wrzesień 2023.
Zrealizowanie inwestycji jest możliwe dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład. Koszt robót
budowlanych wyniesie 9 983 000 zł.

Przebudowa ul. Granicznej w Niedrzwicy Dużej
Prezes Rady Ministrów zatwierdził w połowie lutego listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju dróg
w ramach naboru wniosków na 2022 rok.
Na liście zadań znalazła się inwestycja pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 107073 L ul. Graniczna w m. Niedrzwica Duża”.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego i zwiększenie dostępności połączenia komunikacyjnego dla mieszkańców, rolników, przedsiębiorców.
Przebudowa drogi gminnej nr 107073 L będzie obejmować odcinek o dł. 845,00 mb. Odcinek ten połączy drogę
powiatową nr 2255 L z drogą powiatową nr 2247 L jak
również z drogami gminnymi: ul. Spółdzielczą nr 107076
L, ul. Cichą nr 107075 L oraz ul. za Torami nr 107074 L,
które prowadzą bezpośrednio do centrum Niedrzwicy
Dużej.

Droga posiadać będzie nawierzchnię z betonu asfaltowego o szer. 5,0 m oraz pobocza obustronne o szer.
0,75 m. Zakres robót obejmował będzie rozbiórkę nawierzchni na całym odcinku przebudowywanej drogi,
wykonanie podbudowy, nowej nawierzchni asfaltowej
oraz umocnienie poboczy kruszywem łamanym.
Dofinansowanie wynosi: 585 987,56 zł.
Całkowita wartość inwestycji: 976 645,93 zł.
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#DomBezFormalności
Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało rozwiązanie, które ułatwia budowę domów. Program
#DomBezFormalności wszedł w życie z początkiem stycznia 2022 r.
Program wprowadza znaczące ułatwienia w budowie domów do 70 m kw. powierzchni zabudowy.
Dzięki Programowi każdy, kto ma działkę budowlaną,
może wybudować na niej – w uproszczonej procedurze
– dom do 70 m kw. powierzchni zabudowy w celach
mieszkaniowych lub rekreacyjnych. W przypadku braku
planu zagospodarowania przestrzennego warunki zabudowy wydawane są w 21 dni, a budowę można rozpo-

cząć bezpośrednio po zgłoszeniu.
Z programu może skorzystać każdy, pod warunkiem, że inwestycja zaspokaja jego własne potrzeby
mieszkaniowe lub potrzeby rekreacyjne. Nie ma znaczenia stan cywilny, status społeczny czy sytuacja rodzinna.
Więcej szczegółowych informacji na stronie:
www.dombezformalnosci.gov.pl

INFO | nr 91 | Gmina Niedrzwica Duża

URZĄD GMINY

7

8

URZĄD GMINY

INFO | nr 91 | Gmina Niedrzwica Duża

Odpady komunalne powstające
na nieruchomościach niezamieszkałych
Informujemy, że zgodnie ze zmianą Ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.),
umowy zawierane przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych muszą zapewnić odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami
określonymi w uchwale nr XXV/133/20 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedrzwica
Duża (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 5432 ze
zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U.
z 2021 r. poz. 906). Oznacza to, że do 1 lipca 2022 r.
właściciele nieruchomości niezamieszkałych powinni
zmienić umowy dotyczące odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych, w celu zapewnienia odbioru
5 frakcji odpadów (papier, szkło, metale i tworzywa
sztuczne, bioodpady, zmieszane). Do nieruchomości
niezamieszkałych zaliczamy takie nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na nich
odpady komunalne (np. sklepy, zakłady produkcyjne, lokale usługowe, biura). Przed podpisaniem umowy na
usługi odbioru odpadów zamawiający powinien upewnić

się, że podmiot odbierający odpady posiada stosowne
uprawnienia, takie jak wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Niedrzwica Duża. Wykaz podmiotów uprawnionych do
odbioru odpadów komunalnych (rejestr działalności regulowanej) dostępny jest na stronie internetowej Urzędu
Gminy w zakładce „Odpady”. Jednocześnie informujemy, że Wójt Gminy może przeprowadzić kontrolę posiadanych przez właściciela nieruchomości umów oraz
dowodów opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych.

Wyniki eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
W dniu 27 kwietnia 2022 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie odbyły się eliminacje powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”.
W eliminacjach udział wzięło 13 osób podzielonych na trzy grupy wiekowe.
Naszą gminę reprezentowali: w grupie I - Kacper Pawlak
ze Szkoły Podstawowej w Czółnach, który zajął
I miejsce oraz w grupie II - Magdalena Wojtaszko ze
Szkoły Podstawowej w Strzeszkowicach Dużych, która
po emocjonującej dogrywce zajęła II miejsce.
W eliminacjach powiatowych udział wzięli: Prezes ZOP

ZOSP RP w Lublinie Bartosz Dąbrowski, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Lublinie mł. bryg. mgr inż. Rafał Goliszek oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lublinie Mieczysław
Dziura, który reprezentował Starostę Lubelskiego Zdzisława Antonia.
Nagrody dla wszystkich uczestników ufundowało Starostwo Powiatowe w Lublinie
Gratulujemy Kacprowi Pawlakowi zwycięstwa
i życzymy osiągnięcia sukcesu na szczeblu eliminacji
wojewódzkich.
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100. urodziny mieszkanki Strzeszkowic Dużych
W dniu 25 kwietnia 2022 roku Pani Janina Kwiecień mieszkanka Strzeszkowic Dużych obchodziła jubileusz 100-lecia urodzin.
Jubilatka otrzymała list z życzeniami i pozdrowieniami od Premiera Mateusza Morawieckiego. W tym uroczystym dniu Panią Janinę odwiedził Wójt Gminy Niedrzwica Duża Pan Ryszard
Golec. W uroczystości udział wzięli także Wicestarosta Lubelski Pan Andrzej Chrząstowski oraz
Sołtys Wsi Strzeszkowice Duże II Pan Michał Wojtaszko.
Pragniemy jeszcze raz życzyć Jubilatce: wszelkiej życiowej pomyślności, aby każda chwila
upływała w spokoju, zdrowiu i szczęściu oraz pogody ducha w nadchodzących latach.

Uroczyste wręczenie strojów sportowych dla uczniów
klas VII i VIII szkół podstawowych w Niedrzwicy Dużej,
Krężnicy Jarej i Niedrzwicy Kościelnej
W dniu 07.04.2022 r. w Sali Konferencyjnej
Urzędu Gminy Niedrzwica Duża odbyło się uroczyste
wręczenie strojów sportowych dla uczniów klas VII i VIII
Szkół Podstawowych w Niedrzwicy Kościelnej,
Niedrzwicy Dużej i Krężnicy Jarej.
Na spotkanie zostali zaproszeni sponsorzy strojów:
• Firma „Lub-Gaz” - Pan Konrad Łabiga,
• Firma „Lub Haft” - Pani Aneta Łabiga,
• Piekarnia i Cukiernia Mielnik - Państwo Joanna i Grzegorz Mielnik,

• Firma „Inwest Kapital Król i S-ka” – Państwo Magdalena i Dariusz Król,
• Przedsiębiorstwo Komunalne „Nałęcz” - Pan Mariusz
Zgórka,
• Firma „Kisiel” Agro Tech – Pan Mariusz Kisiel
oraz Dyrektorzy Szkół: Pani Anna Oleszek, Pan Andrzej
Pastuszak i Pani Elżbieta Nowakowska wraz z delegacjami uczniów z klas VII i VIII.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.
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Informacja dla mieszkańców posiadających instalacje
fotowoltaiczne montowane przez Gminę Niedrzwica Duża
Urząd Gminy Niedrzwica Duża uprzejmie prosi
mieszkańców gminy o zgłaszanie błędnego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych w pierwszej kolejności
do indywidualnych sprzedawców energii. Gdy interwencja nie przyniesie pożądanego skutku prosimy o zawiadomienie o awarii pod numerem telefonu 730-179-450.
Informacja dotyczy instalacji fotowoltaicznych

montowanych w ramach projektu pn. „Odnawialne
Źródła Energii w Gminie Niedrzwica Duża - część 3”
współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1 Wsparcie
wykorzystania OZE.

Bieżące informacje
z Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz
31 marca 2022 r. Spółka zakupiła profesjonalny
sprzęt do wywozu nieczystości płynnych - beczkę asenizacyjną o pojemności 10 m³. W związku z tym chcielibyśmy zaoferować Państwu usługę opróżniania
zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Niedrzwica Duża. Wykwalifikowany personel gwarantuje
wykonanie usługi wywozu szamba w sposób profesjonalny i bezpieczny dla środowiska. Cena usługi wynosi
20 zł brutto za m³. Zamówienia na wywóz nieczystości
płynnych przyjmujemy pon. - pt. w godzinach 7.30 –
15.30. Wszelkich dodatkowych informacji udzielimy
Państwu pod numerem telefonu: 81 517 50 70. Zapraszamy do kontaktu i współpracy.
Jednocześnie przypominamy, że od 1 kwietnia
do 30 listopada jest otwarte Gminne Łowisko Nałęcz.
W tym roku uzupełniliśmy obsadę ryb o takie gatunki jak:
karp, amur, lin, szczupak. Dostępne są dwa rodzaje zezwoleń:
• imienne zezwolenia sezonowe w cenie 250 zł,
• imienne zezwolenia jednorazowe w cenie 30 zł.
Zezwolenia do nabycia w Biurze Obsługi Klienta
ul. Bełżycka 77 w godzinach pon. - pt. 7:30 – 15:30 oraz
na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków ul. Górki 43A
w godzinach pon. - pt. 6:00 – 19:00, sob. 7:00 – 14:00,
nd. 8:00 – 10:00.
Zachęcamy również wszystkich do rodzinnych

spacerów po ścieżce dydaktycznej „Ptasia strefa”. Jest
to wyjątkowa okazja do zapoznania się z bogatą różnorodnością fauny i flory naszej gminy oraz idealny sposób na spędzenie czasu wolnego.
W tym roku dla usprawnienia pracy Biura Obsługi Klienta oraz dla wygody naszych odbiorców został
wdrożony system Elektronicznego Biura Obsługi Klienta
w skrócie E-BOK. Dzięki tej innowacji mogą Państwo
bez wychodzenia z domu:
• podać stan licznika, jak również sprawdzić odczyty licznika, przy czym podanie odczytu nie jest równoznaczne
z wystawieniem faktury;
• sprawdzić: daty wystawienia, terminu płatności, kwoty
oraz historii faktur. Ponadto jest możliwość sprawdzenia
aktualnego stanu rozliczeń wraz z odsetkami naliczonymi w notach odsetkowych;
• sprawdzić: adres klienta, rodzaj odbiorcy, konto bankowe na fakturze, adres e-mail, punkty świadczenia
usług, rodzaj usługi, daty rejestracji, numer licznika,
numer umowy (jeżeli jest wprowadzony), datę ważności
umowy;
• zgłosić sprawy dotyczące reklamacji lub wysłać zapytanie innej treści.
W przypadku wątpliwości lub problemów z rejestracją w systemie E-BOK prosimy o kontakt z Biurem
Obsługi Klienta 81 517 50 70.
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Zdarzenie masowe – ćwiczenia zgrywające na S19
W dniu 22 kwietnia 2022 r. na terenie działania
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, w gminie Niedrzwica Duża na części budowanej
trasy S19 zorganizowane zostały ćwiczenia zgrywające
jednostek krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego
oraz służb współdziałających.
Głównym założeniem ćwiczeń było doskonalenie czynności ratowniczych podczas zdarzenia w komunikacji drogowej o charakterze masowym i mnogim z
wykorzystaniem jednostek ochrony przeciwpożarowej z
KM PSP w Lublinie, OSP działających na terenie gminy
Niedrzwica Duża oraz służb kooperujących.
W symulowanym wypadku udział brały 4 pojazdy, w tym autobus przewożący około 30 dzieci wraz
z kierowcą i nauczycielkami. Jeden z samochodów uderzył w barierki i zaczął się palić, a kierowca wypadł na
drogę. Dwa pozostałe auta, w których jechało łącznie 6
osób zderzyły się z autobusem. Dostęp do wszystkich
samochodów był utrudniony i konieczne było użycie narzędzi hydraulicznych w celu wyciągnięcia osób poszkodowanych.
Strażacy sprawnie zajęli się zabezpieczeniem
miejsca zdarzenia, gaszeniem pożaru, ewakuacją oraz
wsparciem psychicznym osób poszkodowanych. Kierujący Działaniem Medycznym szybko i bez zbędnej
zwłoki trafnie rozpoznawał i przeprowadzał selekcję chorych, tzw. TRIAGE, która pozwala na rozdzielenie poszkodowanych na tych, którzy mogą chodzić i nie mają
wielkich obrażeń od tych, którzy nie są w stanie samodzielnie się poruszać lub są nieprzytomni. Dzięki temu
Ratownicy Medyczni w sposób szybki i prawidłowy
udzielali pierwszej pomocy.
Nie bez znaczenia miał swój udział oddział humanitarny PCK, który przybył z zapleczem logistycznym
w postaci szybko rozkładających się dużych pneumatycznych namiotów. Tam umieszczono osoby poszkodowane, a sami wolontariusze udzielali wsparcia
psychicznego.

Dzięki dużemu zaangażowaniu organizatorów
tj. mł. bryg. Adamowi Pietrzakowi – Dowódcy Jednostki
Ratowniczo Gaśniczej w Bełżycach, Prezesowi Zarządu
Powiatowego OSP Panu Bartoszowi Dąbrowskiemu
oraz podmiotom biorącym udział w ćwiczeniach udało
się bardzo realistycznie odwzorować możliwy scenariusz zdarzenia masowego.
W manewrach udział wzięły następujące służby:
OSP KSRG Niedrzwica Duża, OSP KSRG Niedrzwica
Kościelna, OSP KSRG Strzeszkowice Duże, OSP
Czółna, OSP Krężnica Jara, Osp Marianka, OSP Radawczyk, 3 zastępy PSP z JRG Bełżyce, 1 zastęp z
przyczepą medyczną JRG 2 z Lublina, Zespół Prasowy
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Grupa Pomocy Humanitarnej PCK w Lublinie, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie,
Komisariat Policji w Bełżycach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej.
W role poszkodowanych wcielili się uczniowie
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 7. Kołobrzeskiego
Pułku Piechoty, którymi opiekowały się p. Justyna Polaczek i p. Małgorzata Kuna oraz członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Spokojna przystań"
Dziękujemy za wsparcie naszym sponsorom:
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Lublin
sp. z o.o., BARTOSZCZE RECYKLING Sp. J. Złomowanie pojazdów, skup złomu Jarosław Bartoszcze, Gminnej Spółdzielni w Niedrzwicy Dużej, firmie Alfa-Bet oraz
IMPHOL Piotr Błaszczyk. Autoholowanie. Słowa
wdzięczności kierujemy również do Generalnej Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie za udostępnienie trasy S-19.
Dzięki także za pomoc w organizacji Osp Ksrg Niedrzwica Duża oraz OSP Czółna.
Zdjęcia: mł. bryg. Adam Pietrzak
Opracowanie: asp. Bartłomiej Pytka
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej
informuje, że nadal można składać wnioski o pomoc
dla obywateli Ukrainy, którzy mają ustalony numer pesel
i nie korzystali jeszcze z pomocy
w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego
(300 zł)/одноразової фінансової допомоги
Wniosek o pomoc może złożyć osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy
albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
W celu uzyskania świadczenia winien być złożony sto-

sowny wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej ul. Kraśnicka 51. Wnioski można pobrać
osobiście w siedzibie Ośrodka lub ze strony internetowej.

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy
Dużej w związku kontynuacją realizacji Programu ogłoszonego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022 r.,
finansowanego ze środków Solidarnościowego Fundu-

szu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że trwa nabór osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny o wsparcie w formie
usługi opieki wytchnieniowej.

Medale Prezydenta Andrzeja Dudy
dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy odznaczonych zostało dwóch
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Z rąk Wojewody Lubelskiego w dniu 20 kwietnia 2022 r. odznaczenia otrzymały:
- Elżbieta Kędziora Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej - złotym medalem za długoletnią służbę ( 39 lat pracy
w OPS)
- Grażyna Staszewska starszy specjalista pracy socjalnej - srebrnym medalem za długoletnią służbę ( 27 lat
pracy w OPS)
Odznaczenia zostały przyznane za wieloletnią
pracę, zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, podejmowanie różnych inicjatyw na rzecz środowiska
lokalnego.
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„Młodzi Patrioci” - druga edycja konkursu
„Młodzi Patrioci” to konkurs zorganizowany
w formule online przez Świetlicę Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty oraz
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej. Cel tego przedsięwzięcia to przede
wszystkim upamiętnienie 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a także innych ważnych dla Polski wydarzeń historycznych. Jego realizacja sprzyjała również
rozwijaniu talentów uczniów, wzbogaceniu wiedzy historycznej; zachęcała dzieci do muzykowania. Podobnie
jak w przypadku zeszłorocznej (pierwszej) edycji, tak
i w tym roku konkurs objęty został Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty - pani Teresy Misiuk
oraz Wójta Gminy Niedrzwica Duża - pana Ryszarda
Golca. W konkursowe szranki stanęło łącznie 97 uczestników - ze szkół podstawowych oraz świetlic szkolnych
i środowiskowych z województwa lubelskiego. Ich zadanie polegało na wykonaniu pracy plastycznej – w przypadku uczniów klas I-III oraz wybranego utworu
muzycznego – klasy IV – VI i VII – VIII.
Oto wyniki konkursu:
1) kategoria: uczniowie klas I-III – prace plastyczne
I miejsce ex aequo – Maja Boczek ze Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej oraz Łucja Bednarz ze Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej
II miejsce ex aequo – Bartłomiej Janus ze Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej oraz Milena Żywicka ze
Szkoły Podstawowej w Czółnach
III miejsce ex aequo – Adrianna Porębska ze Szkoły
Podstawowej w Niedrzwicy Dużej oraz Michał Chyła ze
Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej
Wyróżnienia:
Jakub Mędraś ze Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy
Dużej, Cyprian Kuśmierczuk ze Szkoły Podstawowej
w Niedrzwicy Dużej, Filip Poleszak ze Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej, Maja Wójcik ze Szkoły Podstawowej w Czółnach, Maria Kwiecień ze Szkoły
Podstawowej w Krężnicy Jarej, Martyna Michalewska ze
Szkoły Podstawowej w Strzeszkowicach, Piotr Stefańczyk ze Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej

a) solistka/solista
I miejsce ex aequo – Zuzanna Gajek, Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich; Zuzanna Piłat, Zespół Placówek Oświatowych w Dysie
II miejsce – Szymon Wontroba, Szkoła Podstawowa
w Jakubowicach Konińskich
Wyróżnienie: Magdalena Walkowska ze Szkoły Podstawowej w Sobieszczanach

2) kategoria: uczniowie klas IV-VI – wybrany utwór
muzyczny

Organizatorzy

b) duet lub zespół
I miejsce – Filip Waszczyński, Bartłomiej Mączka;
Szkoła Podstawowa w Piotrkowie
Wyróżnienia: zespół ze Szkoły Podstawowej w Czerniejowie oraz zespół ze Szkoły Podstawowej w Przybysławicach
3) kategoria: uczniowie klas VII-VIII – wybrany utwór
muzyczny
a) solistka/solista
I miejsce – Zuzanna Gajor, Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej
II miejsce – Konrad Styliński, Zespół Szkół w Piotrkowie
III miejsce – Aleksandra Pochwatka, Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie
Wyróżnienie: Magdalena Kocińska, Lublin
b) kategoria duet lub zespół
Wyróżnienie: Lena Madejczyk i Wiktoria Brylska, Szkoła
Podstawowa w Strzeszkowicach
Jurorzy oraz organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom konkursu, gratulują laureatom
i życzą dalszych sukcesów!
Bardzo dziękujemy również fundatorom nagród
– Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża, a także firmom
z Niedrzwicy Dużej: ALFA – BET BRUKDOM, STALMA
S.A., Delikatesy Centrum - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy
Dużej!
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Sukces Aleksandry Mendel
w XVIII Wojewódzkim Konkursie Literackim
27 kwietnia 2022 r. odbyło się uroczyste rozdanie nagród w XVIII Wojewódzkim Konkursie Literackim.
Dla Aleksandry Mendel, uczennicy klasy VIb Szkoły
Podstawowej w Niedrzwicy Dużej, był to szczególny
dzień. Spośród 139 uczestników wyłoniono 16 laureatów. Ola zdobyła trzecie miejsce w kategorii – proza.
Trudny temat tegorocznego konkursu, z jakim musieli
się zmierzyć literaci naszego województwa, brzmiał:
Światłoczułość.
Aleksandra napisała opowiadanie pt. “W drodze do
szczęścia”.
Już jako dwunastolatka Ola ma na swoim koncie
pierwszą publikację, która wraz z pracami pozostałych
laureatów, jest dostępna w naszej bibliotece. Zachęcam
wszystkich do lektury.
Opiekun M. Nowacka

Etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym rozstrzygnięty
W dniu 29 kwietnia 2022r. odbył się etap gminny
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym. Od wielu lat organizatorem Turnieju jest
Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej. Nagrody ufundował Urząd Gminy reprezentowany przez Wójta Ryszarda Golca.
Do turnieju przystąpiły następujące szkoły:
- Szkoła Podstawowa z Niedrzwicy Dużej,
- Szkoła Podstawowa z Czółen
- Szkoła Podstawowa z Marianki.
Każdą ze szkół reprezentowały drużyny w dwóch kategoriach wiekowych. Turniej polegał na rozwiązaniu testu
z wiedzy o przepisach ruchu drogowego oraz wykazaniu
się umiejętnościami jazdy rowerem po torze przeszkód
i znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy.
Klasyfikacja obu grup wypadła identycznie i prezentuje
się następująco:
1 miejsca - Szkoła Podstawowa z Niedrzwicy Dużej
2 miejsca - Szkoła Podstawowa z Czółen

3 miejsca - Szkoła Podstawowa z Marianki
Indywidualnie najlepiej sklasyfikowani zawodnicy turnieju to:
Grupa starsza - Kacper Szuster ze Szkoły Podstawowej
z Niedrzwicy Dużej
Grupa młodsza - Dominik Różyło ze Szkoły Podstawowej z Niedrzwicy Dużej
Na zakończenie Turnieju nagrody uczestnikom
wręczył Wójt Gminy Pan Ryszard Golec wraz z Dyrektorem Szkoły Panem Andrzejem Pastuszakiem. Fotorelacja dostępna na stronie szkoły.
Wiadomość z ostatniej chwili:
W etapie powiatowym rozegranym 14.05.2022r. w Lublinie reprezentacja SP Niedrzwica Duża zajęła
III miejsca zarówno w młodszej, jak i w starszej kategorii
wiekowej.
Organizatorzy
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Sukcesy uczennic Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy
Dużej w konsularnym Konkursie Plastycznym
“Niemiecko – polskie zwyczaje wielkanocne”
W środę 22 maja 2022 r. konsul honorowy Republiki Federalnej Niemiec, prof. dr hab. Andrzej Kidyba
wręczył nagrody 12 laureatom wyłonionym spośród autorów 260 prac z województwa lubelskiego.
Wśród nich znalazły się trzy uczennice z wyżej wymienionej szkoły:
● Amelia Mendykowska z klasy IIa – I miejsce w kategorii klasa 1-3;
● Alicja Pietras z klasy Va – I miejsce w kategorii klasa
4-5
● Olga Wójcik z klasy VIIb – II miejsce w kategorii klasa
7-8.
Opiekunem konkursu była p. Anna Stachyra.

Podwieczorek przy mikrofonie
Już po raz drugi SOSW w Załuczu rozbrzmiał
muzyką lat 80-tych. W gwiazdy z tamtych lat wcielili się
wspaniali artyści - nasi uczniowie. Poczuliśmy klimat minionej epoki, który pomimo panującego systemu, szarości i braku wielu rzeczy materialnych pozostawił coś, co
zostanie z nami na zawsze - muzykę niepowtarzalną,
różnorodną, z mocnym przekazem, zadumą, jak również
i z humorem.
Nasze spotkanie to był
niezapomniany czas zabawy
i radości - a także jak zapowiedzieli na początku konferansjerzy - uczta przede
wszystkim dla ducha. A za rok
kolejny podwieczorek…..przy
mikrofonie oczywiście.
Zapraszamy!
Organizatorzy
Beata Jaśkowska- Morek
Dorota Bielecka
Urszula Wiślińska
Małgorzat Bryła-Ćwiklińska
Krzysztof Pasieczny
A oto nasi Artyści:
1. Michał Dębowczyk „Puszek okruszek” (Natalia Kukulska)
2. Adaś Wnuk „Co powie tata” (Natalia Kukulska)
3. Gabriela Chlebicka „Miłość jak wino” (Eleni)
4. Mariusz Warda „Za tobą pójdę jak na bal” (Krzysztof
Krawczyk)
5. Grzegorz Nowak „Mniej niż zero” (Lady Punk)
6. Mateusz Oleksak „Tak bardzo się starałem”(Czerwone Gitary)
7. Martyna Michalak „Wszystko czego dziś chcę”(Izabela Trojanowska)
8. Gabriela Drobek „Remedium” (Maryla Rodowicz)

9. Kacper Szafraniec „Gdzie się podziały tamte prywatki”
(Wojciech Gąsowski)
10. Krzysztof Rejniak i Łukasz Kowalik „Tora, Tora” (Numero Uno)
11. Monika Pietraszewska „Szukaj mnie” (Edyta Geppert)
12. Beata Mazur „Jambalaya” (Anna Jantar)
13. Patryk Łoś „King Bruce Lee karate mistrz” (Piotr
Fronczewski)
14. Marcel Szpyra „Nie dokazuj” (Marek Grechuta)
15. Anna Wójcik „Mamy po dwadzieścia lat” (Hanna Benedyk)
16. Katarzyna Szymczyk „By coś zostało z tych
dni”(Irena Jarocka)
17. Krystian Ludian „Skóra” (Aya RL)
18. Dominika Pietraszewska „Być kobietą” (Alicja Majewska)
19. Dominik Młynarczyk, Łukasz Kowalik, Patryk Łoś,
Krzysztof Rejniak „Touch by touch” (Joy)
20. Mateusz Czajka „Czarny Alibaba” (Andrzej Zaucha)
21. Michał Kozłowski „Cheri, Cheri Lady” (Modern
Talking)
22. Paweł Kozłowski „Słodkiego miłego życia” (Kombi).
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GKS Orion Niedrzwica ogłasza nabór
do grup młodzieżowych
Po wielu latach działalności bez grup młodzieżowych Klub pragnie reaktywować system szkolenia dzieci i młodzieży, co zgodne jest z celami statutowymi klubu: propagowaniem zdrowego, aktywnego stylu życia wśród lokalnej społeczności, a w szczególności dzieci i młodzieży.
Zapraszamy roczniki:
rocznik 2011 i młodsi
rocznik 2008 i starsi
Mile widziani zarówno chłopcy, jak i dziewczęta.
Oferujemy:
• Zajęcia piłki nożnej dobrane do poszczególnych etapów rozwoju dziecka
• Mecze z rówieśnikami z innych klubów w rozgrywkach ligowych, turniejowych, towarzyskich i innych
• Udział w dziecięcych turniejach
• Szansę na zrobienie pierwszych kroków w przygodzie z piłką nożną, poprawę koordynacji ruchowej
• Spędzanie wolnego czasu w zdrowy, aktywny sposób
Pamiętajmy: najważniejsza jest dobra gra i zabawa, a nie zwycięstwo.
Informacje pod numerem telefonu: 888 013 197 prezes Marek Piejak.

Awans KS Heksa Niedrzwica Duża
do III Ligi rozgrywek w tenisie stołowym
W sezonie 2021/2022 drużyna KS Heksa zajęła
II miejsce w rozgrywkach IV Ligi Lubelskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego.
Była to duża niespodzianka, ponieważ trzon
drużyny stanowią bardzo młodzi zawodnicy: Antek Ko-

walczyk i Maciej Bielecki. Obaj są uczniami
VII klasy Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej.
II miejsce w lidze oznaczało grę w barażach o awans do
III ligi, w których rywalem była drużyna Topspin Kurów.
Po niesamowicie emocjonujących pojedynkach drużyna
KS Heksa wygrała wynikiem
7:3 u siebie oraz takim samym
wynikiem w rewanżu w Kurowie. Tym sposobem drużyna
KS Heksa wywalczyła awans
do III ligi.
Skład naszego zespołu: Robert
Bielecki (grający trener), Hubert
Rogala, Antoni Kowalczyk, Maciej Bielecki oraz Jakub Hyz
i Dominik Bielecki. W najważniejszych meczach wiedzą trenerską
drużynę
wspierał
Tomasz Słomka (obecnie zawodnik II ligi w klubie Akanza
Lublin).
Wielkie gratulacje dla całej
drużyny, zawodników i działaczy, w tym rodziców, gdyż
są to efekty wspólnej, ciężkiej pracy!
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Pasmo sukcesów tenisistów stołowych
KS Heksa Niedrzwica Duża
Na przestrzeni od 19 marca do 8 maja 2022
roku, odbyło się wiele ważnych turniejów dla zawodników i klubu KS Heksa. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.
I miejsce Jakuba Hyza w Indywidualnych Mistrzostwach
Województwa w kategorii Młodzik Młodszy (Niedźwiada
19.03.2022 r.) Jest to największy sukces Kuby w jego
dotychczasowej karierze. W finale pokonał Krzysztofa
Wronę (Salos Kalina Lublin).
I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Województwa
Kadetów (Lubartów 3.04.2022 r.) zajęli Antoni Kowalczyk i Maciej Bielecki, co dało im awans na Mistrzostwa
Polski Kadetów.
9.04.2022 roku odbyły się Mistrzostwa Województwa
Kadetów i Juniorów (gra pojedyncza, gra podwójna i gra
mieszana). Oto wyniki:
Kategoria Kadet
I miejsce w grze pojedynczej dla Macieja Bieleckiego
(awans na Mistrzostwa Polski Kadetów), a miejsce
w przedziale 5-8 dla Antoniego Kowalczyka.
I miejsce w grze podwójnej zajęli Maciej Bielecki i Antoni
Kowalczyk.
I miejsce w grze mieszanej dla Macieja Bieleckiego
i Wiktorii Saleckiej (Żaczek Fajsławice).
Kategoria Junior
III miejsce w grze pojedynczej zdobył Artur Słomka
(awans do Mistrzostw Polski Juniorów).
III miejsce w grze podwójnej wywalczyli Artur Słomka
i Rafał Pawłowski (Lubartów).
III miejsce w grze mieszanej dla Artura Słomki i Emilii

Kołomańskiej (Dynamo Gózd).
W dniach 21-24.04.2022 roku w Gliwicach odbyły się
Mistrzostwa Polski Juniorów. Nasz klub reprezentował
Artur Słomka, który wywalczył miejsce w przedziale 3348.
W tych samych Mistrzostwach nasz były zawodnik Patryk Bielecki (ZKS Zielona Góra) osiągnął wielki sukces
zdobywając trzy medale, III miejsce indywidualnie, III
miejsce w grze podwójnej i II miejsce w grze drużynowej.
W Białymstoku w dniach 5-8 maja zawodnicy KS Heksa
brali udział w Mistrzostwach Polski Kadetów.
W kategorii drużynowej nasi chłopcy Maciej Bielecki
i Antek Kowalczyk reprezentowali województwo lubelskie. Grając w bardzo silnej grupie z Gorzowem Wielkopolskim wygrali w stosunku 3:2 i ulegli drużynie
z Gdańska 1:3. Dało im to 9. miejsce w Polsce jako drużyna KS Heksa Niedrzwica Duża. Jest to duży sukces,
tym bardziej, że obaj nasi zawodnicy będą występowali
w kategorii kadetów w przyszłym sezonie i mają ochotę
powalczyć o jeszcze lepszy wynik. Maciej Bielecki
w grze indywidualnej w pierwszej rundzie pokonał zawodnika z Lubonia 4:1, a w drugiej przegrał z zawodnikiem z Jarosławia 0:4, co dało mu miejsce
w przedziale 25-32 w Polsce.
Gratulujemy zawodnikom i trenerom sukcesów!
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III edycja Turnieju Papieskiego
W sobotę 14 maja na boisku przy kościele
w Niedrzwicy Dużej odbyła się już III edycja Turnieju Papieskiego. Wydarzenie upamiętniające obecność Karola
Wojtyły w naszej gminie jest już stałym punktem w miejscowym (i nie tylko!) kalendarzu wydarzeń.
Od samego rana pogoda w Niedrzwicy zapowiadała, że to będzie udany dzień na grę w piłkę oraz
wspólne spotkania i rozmowy, które są nieodłączną częścią tego rodzaju turniejów. Zanim jednak pierwsze drużyny wybiegły na boisko, odbyła się modlitwa
z błogosławieństwem przy Kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego. Tutaj szczególne podziękowania dla
księdza Mariana Kaczmary, który bardzo ciekawie opowiadał historie i anegdoty związane z Papieżem Polakiem.
Do rywalizacji w turnieju przystąpiły 4 drużyny:
KS Lublin, Nowa Wola, Warta Lublin oraz KS Niedrzwica
(gospodarz). System rozgrywek na zasadzie „każdy
z każdym”, a w przypadku remisu decydowały szybkie
rzuty karne. Czas gry pojedynczego meczu wynosił 28
min, przez co każda drużyna zagrała niemal 90 min podczas turnieju.

Szczegółowe wyniki:

Końcowa tabela:

Wszystkie drużyny otrzymały puchary i drobne
nagrody. Za grę w turnieju wyróżniono dwóch najlepszych zawodników: Macieja Kleszcza (KS Lublin) oraz
Dawida Jakubczaka (Nowa Wola), którzy także otrzymali statuetki i drobne nagrody rzeczowe.
Finałowym akordem III edycji Turnieju Papieskiego był mecz weteranów (wiek 60+ !), w którym zmierzyły się drużyny Orionu Retro Niedrzwica oraz
zawodnicy innych klubów tworzący skład „Reszty
Świata”. Podczas 40-minutowego spotkania panowie
udowodnili, że wiek to tylko liczba i zaprezentowali dużą
sprawność, a co najważniejsze ciekawe widowisko. Do
przerwy Orion przegrywał różnicą kilku bramek, jednak
ostatecznie udało się zremisować 8:8 po golu w ostatniej
minucie meczu.
Na koniec drużyny otrzymały pamiątkowe puchary.
Skład Orionu Retro Niedrzwica:
Krzysztof Kiedrzynek, Krzysztof Banucha, Bolesław
Bondyra, Roman Dębiński, Leszek Janczak, Andrzej
Pidek, Stanisław Zając, Marek Dalentka, Zdzisław Kuna,
Czesław Rak.
Wśród uczestników Turnieju zebrano 456 zł na rehabilitację Weroniki Przybycień, która walczy o powrót do
zdrowia po krwotoku śródmózgowym.
Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymali smakowite
kremówki od Piekarni i Cukierni Mielnik.
Składamy szczególne podziękowania Panu Czesławowi
Rakowi - pomysłodawcy całego Turnieju
Wydarzenie realizowane przez KS Niedrzwica ze środków Gminy Niedrzwica Duża w ramach zadania:
“Turniej Papieski – upamiętniający obecność Karola
Wojtyły w Gminie Niedrzwica Duża”.

INFO | nr 91 | Gmina Niedrzwica Duża

SPORT

LZS Krężnica Jara – wiosna 2022
Sezon we wszystkich rozgrywkach, w których
uczestniczą drużyny LZS Krężnica Jara trwa już od kilku
tygodni. Nasze zespoły uzyskują zadowalające,
a w przypadku trampkarzy wręcz rewelacyjne wyniki. Za
grającymi w KEZZA B Klasie seniorami trenera Sergeya
Mikhaylova osiem meczów, w których odnieśli cztery
zwycięstwa: 2:1 ze Spartą Lublin, 1:0 z KS Ciecierzyn
3:1 z Oleśnią Oleśniki u siebie. Szczególnie cenne były
dwie ostatnie wygrane, które pozwoliły, niestety tylko na
moment, wyprzedzić Ciecierzyn i Oleśniki w ligowej tabeli. Prócz tego wygraliśmy 3:0 z Virem w Dorohuczy,
a o punkt wzbogaciliśmy się remisując 0:0 z Krzczonovią
w Krzczonowie. Pozostałe trzy mecze to nasze porażki
z wyżej notowanymi przeciwnikami: 0:2 z KS Serniki na
wyjeździe i 2:3 z Wodnikiem Uścimów oraz 1:3 z liderem
grupy KS Nasutów u siebie. Na ten moment po 21. kolejkach mamy 24 punkty i zajmujemy 10 miejsce w tabeli. Najlepszym strzelcem drużyny na wiosnę jest
Kacper Kurek z 3 golami.
Natomiast druga drużyna Mikhaylova - Trampkarzy Młodszych - idą jak burza w swoich rozgrywkach.
Zaczęli od wygranej 7:2 z MUKS Kraśnik. Potem było
po 8:1 z Wisłą Annopol i Stokiem Zakrzówek, 11:0
z Sygnałem Chodel i 12:0 z LKS Stróża oraz walkower
z wycofanym POM Iskrą Piotrowice. Natomiast w ostatnią sobotę pokonaliśmy lidera rozgrywek Piotrcovię
Piotrków na ich terenie 3:1. Mamy 34 punktów i na
chwilę obecną 1. miejsce w tabeli, a przed nami decydujące mecze. Jeśli wygramy dwa ostatnie spotkania
mamy realną szansę nawet na mistrzostwo naszej ligi.
Najlepszymi strzelcami w tej rundzie są Bartłomiej Bielecki i Maciej Figiel, którzy strzelili po 9 bramek.

Młodzicy Młodsi trenera Radosława Steca grają
z mniejszym szczęściem. Rozegrali trzy mecze, a ich
wyniki to porażki 3:4 z Płomieniem w Trzydniku Dużym
i 0:7 z Opolaninem w Opolu Lubelskim oraz zwycięstwo
4:1 na Orką Kluczkowice w Niedrzwicy Dużej. Z 9 punktami jesteśmy na 7. miejscu w tabeli a najlepszym
strzelcem w tej rundzie jest Karol Zagalski z 2 bramkami.
W rozgrywkach piłkarskich uczestniczą też najmłodsi zgłoszeni do rozgrywek piłkarze, czyli Orlicy
Młodsi. Za zespołem trenera Sergeya Mikhaylova są rozegrane trzy turnieje: w Kraśniku, Niedrzwicy Dużej i Łaziskach, w których spotkaliśmy się z drużynami
z Kraśnika, Janowa Lubelskiego, Świdnika, Jabłonny,
Piotrkowa, Łazisk i Kowali. Zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi przez LZPN nie podaję się wyników turniejowych oraz nie prowadzi tabel dla najmłodszych grup
turniejowych. Warto jednak nadmienić, że najlepszym
strzelcem po 3 turniejach w naszym zespole jest Kacper
Hyz ze strzelonymi 9 bramkami.
Cały czas trenuje również grupa Żaka Młodszego do której należą dzieci z rocznika 2014 i młodsi.
Zajęcia z zawodnikami prowadzi trener Hubert Śpiewak
i odbywają się one w poniedziałki i czwartki w godzinach
18.10 – 19.10 na boisku trawiastym w Niedrzwicy Dużej
przy ulicy Krótkiej 3.
Miłym akcentem w tej rundzie był udział dwóch naszych
zawodników Alexa Chyły i Jana Talarka w konsultacji
szkoleniowej reprezentacji LZPN rocznika 2010.
Ze sportowym pozdrowieniem
LZS KRĘŻNICA JARA
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Maj w bibliotece
Długo czekaliśmy na cieplejsze dni, a tu wreszcie nadszedł miesiąc maj- w tym roku cudownie słoneczny i wyjątkowo rozkwiecony. Maj jest także
miesiącem książek i bibliotek, więc przedstawiamy kilka
nowości z naszych półek.
Zaczynamy od dzieci, dla których zakupiliśmy
drugą część Wojen cukierkowych Brandona Mulla pt.
Awantura w salonie gier, a także następne części Kamperem przez Polskę - w serii Przygód Fenka oraz szesnasty już tom Pamiętnika Cwaniaczka pt. Krótka piłka.
Czytana chętnie historia zyskała kilka nowych tytułówSławomir Koper wydał Historyczne Archiwum X. Tajemnicze zgony znanych Polaków. Książka opisuje niewyjaśnione zgony czternastu znanych Polaków, takich jak:
Władysław Warneńczyk, Stefan Batory, Walery Sławek,
Tadeusz Borowski, Bolesław Bierut. Inne tytuły o tematyce historycznej: Dziewczynka, która nie potrafiła nienawidzić - losy trzylatki, która trafiła do Auschwitz, Córka
generała - Magdaleny Witkiewicz (rzecz się dzieje w
Wolnym Mieście Gdańsk tuż przed wybuchem wojny),
Miasto w płomieniach - Malwina Ferenz, (tytułowe
miasto to Festung Breslau, które oblężone w 1945 r.
zmienia się w ocean ognia, a mieszkańcy usiłują przetrwać - najczęściej w piwnicach).
Czas na coś lżejszego: kupiliśmy dwie książki
czeskiego pisarza Petra Šabach - Babcie i Dowód osobisty, nową powieść Alka Rogozińskiego - Po trupach
do celu i Olgi Rudnickiej - Zgiń, przepadnij, sądząc po
dorobku pisarzy - będzie zabawnie.
Polscy autorzy piszą, a my kupujemy ich
książki, bo jak pragmatycznie zaleca pisarz Zygmunt Miłoszewski: czytajmy polskich pisarzy, szczególnie tych
żyjących. Remigiusz Mróz nie daje o sobie zapomniećwydał piętnastą już część Chyłki pt. Skazanie, Ryszard
Ćwirlej napisał Naga Prawda, a Mieczysław Gorzka
Krwawnica. Autorzy kryminałów w natarciu! Autorki powieści obyczajowych także nie próżnują: Ewa Cielesz
autorka cyklu Córka cieni wydała książki Wiedźmy i cykl
Pochyłe niebo. Lubiana Agnieszka Krawczyk napisała
kontynuację książki Warkocz spleciony z kwiatów pt.

Uzdrowicielka. Joanna Jax rozpoczęła nową serię Saga
Wołyńska tytułem Głód. Dorota Milli napisała Szansę od
losu, Ilona Gołębiewska wydała tom Twoja tajemnica.
Z zagranicznych autorów warto wymienić Camillę Lackberg - autorka topowych: Księżniczka z lodu czy Pogromca lwów wydała we współpracy z Henrikiem
Fexeusem książkę Mentalista. Tęskniliśmy już z tą
szwedzką pisarką. Autorka książek Rozmowy z przyjaciółmi i Normalnych ludzi Irlandka Sally Rooney, wydała
nową powieść Gdzie jesteś piękny świecie. Kto lubi literaturę iberoamerykańską, a w szczególności takie
książki jak Sto lat samotności, czy Miłość w czasach zarazy Gabriela Garcíi Márqueza, z pewnością sięgnie po
nowy u nas tytuł: Jesień patriarchy. Podobny poziom literatury z pewnością można przypisać Wiesławowi Myśliwskiemu, który wydał ostatnio W środku jesteśmy
baśnią. Mowy i rozmowy; książka jest niejako autoportretem mistrza. Warto także sięgnąć po nowe wydanie
biograficznej powieści Karen Blixen Pożegnanie z Afryką. Następną zekranizowaną biografią wartą przeczytania jest książka Dzika droga. Jak odnalazłam siebie
Cheryl Strayed - jak mówi recenzja na okładce: „Aby na
nowo odnaleźć siebie, postanowiła wyruszyć w podróż.
Zdecydowała się na samotną wyprawę najtrudniejszym
szlakiem wzdłuż wybrzeża Ameryki Północnej, liczącym
cztery tysiące kilometrów. Ta wędrówka zmieniła
wszystko”.
Kiedy już pozachwycamy się tętniącą życiem
przyrodą, zmęczymy się spacerami w słońcu czy wycieczkami rowerowymi, pamiętajmy, że nie samym chlebem człowiek żyje. Są przecież KSIĄŻKI, które nic nie
mówią, cichutko sobie leżą, czekając na czytelnika. Wystarczy przyjść do biblioteki, a resztą my - państwa bibliotekarze z przyjemnością fachowo się zajmiemy.
Zapraszamy wszystkich czytających!
Marzena Boryga
Gminna Biblioteka Publiczna w Niedrzwicy Dużej
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“Wytwory wyobraźni”
„Wytwory wyobraźni” to wernisaż fotografii
grupy FOTO Niedrzwica oraz podsumowanie projektu
„Metalomania” realizowanego w ramach Programu Pracowni Orange. Wydarzenie miało miejsce 8 maja
w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej.
Spotkanie podzielone zostało na dwie części.
Podczas pierwszej można było obejrzeć efekty pracy
uczestników biorących udział w warsztatach „Sztuka recyklingu”. Z rzeczy znalezionych na złomowisku powstały fantastyczne ozdoby i przedmioty codziennego
użytku. Instruktor warsztatów – Krzysztof Karczmarczyk,
lokalny twórca – podczas spotkania zauważył, że
uczestnicy mieli bardzo różne podejście do pracy. Jedni
od początku do końca robili zaplanowaną rzecz, inni do
samego końca poszukiwali w głowie oczekiwanego
efektu. Podczas wernisażu mogliśmy obejrzeć również
dzieła wykonane przez Krzysztofa Karczmarczyka,
a niespodzianką okazała się przemowa jego przyjaciela
– Pawła Pawłowskiego. Zwolennikami zasady „zrób to
sam” oraz uczestnikami warsztatów kreatywnego recyklingu byli: Amadeusz Bednarz, Bartłomiej Bednarz,

Łucja Bednarz, Anna Dębińska, Hanna Dębińska, Jędrek Dębiński, Marysia Dębińska, Bartłomiej Janus, Wojciech Janus, Magdalena Król, Anna Lipowska, Dominika
Lipowska, Aneta Łabiga, Wioletta Mazur, Marcel Plęs,
Jędrek Pylak oraz Agnieszka Szkutnicka.
Druga część spotkania poświęcona była grupie
FOTO Niedrzwica. Od 2017 roku lokalni pasjonaci fotografii rozwijają swoje umiejętności podczas plenerów,
sesji zdjęciowych i warsztatów. Dla nowych osób, rozpoczynających swoją przygodę z fotografią, zorganizowany został kurs, który przybliżył zainteresowanym
podstawy tej sztuki wizualnej. Podczas wernisażu
można było obejrzeć fotografie, które powstały w ciągu
ostatnich miesięcy, zarówno na spotkaniach grupy, jak
i w trakcie indywidualnej twórczości artystów.
Podczas wernisażu można było zapoznać się
z twórczością autorów fotografii: Anny Bartosiak, Renaty
Gawryluk-Juszki, Mateusza Jurzyńskiego, Konrada Korczyńskiego, Renaty Pastuszak, Renaty Pietraś, Liliany
Świderskiej, Anny Rumińskiej, Julii Tuziemskiej oraz
Martyny Wojtyły.
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Bieg charytatywny
Jak spędzić końcówkę długiego majowego
weekendu? Możliwości jest wiele – wizyta rodzinna, grillowanie, relaks przed telewizorem, długa regeneracyjna
drzemka, wycieczka krajoznawcza...
Można również wziąć udział w biegu charytatywnym. Tę opcję wybrało ponad 90 osób, które 3 maja

uczestniczyły w takim wydarzeniu zorganizowanym
w Niedrzwicy Dużej przez GOKSiR. W promieniach majowego słońca przyjemnie było uczestnikom pokonać
wyznaczoną, licząca 5,5 km, trasę: biegnąc, spacerując
czy jadąc na rowerach. Zanim jednak padło słowo
„start”, uczestnicy wspólnie odśpiewali hymn narodowy
podkreślając tym samym patriotyczny charakter tego wydarzenia.
Podczas wydarzenia udało
się zebrać 3080 złotych.
Pieniądze
zostały
przeznaczone na pokrycie
kosztów leczenia i rehabilitacji
Kingi Bartoszcze i Weroniki
Przybycień z Sobieszczan.
Serdecznie
dziękujemy za pomoc w organizacji
biegu jednostkom OSP z Niedrzwicy Dużej i z Sobieszczan oraz wolontariuszom –
Marcelowi Plęsowi i Jędrkowi
Pylakowi. Dziękujemy również państwu Królom za użyczenie prądu.
Do zobaczenia na kolejnym
biegu 11 listopada.

Eliminacje gminne
do 41. Małego Konkursu Recytatorskiego
W dniu 26 kwietnia br. odbyły się eliminacje
gminne do już 41. Małego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury
w Lublinie. W tym roku do konkursu stanęło 18 recytatorów ze szkół z terenu naszej gminy.
Jurorzy, po wysłuchaniu wszystkich uczestników, zadecydowało, że laureatami, którzy będą nas reprezentować na szczeblu powiatowym zostali: Karolina
Tołysz (kl. I, SP w Niedrzwicy Kościelnej), Dominik

Szczawiński (kl. III, SP w Niedrzwicy Dużej), Oliwia Wójtowicz (kl. III, SP w Niedrzwicy Kościelnej), Dawid Duda
(kl. IV, SP w Niedrzwicy Dużej), Zuzanna Kloc (kl. V, SP
w Niedrzwicy Dużej), Wiktoria Guzek (kl. VI, SP
w Strzeszkowicach).
Zwycięzcom życzymy sukcesów w dalszych
etapach konkursu, a wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi i zapraszamy do udziału w eliminacjach
w roku przyszłym.
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Wycieczka do teatru
Teatr raczej nie należy do ulubionych rozrywek
statystycznego Polaka. Z pewnością ta forma spędzania
czasu zdecydowanie przegrywa z telewizyjnymi serialami. Czy więc jest sens odwiedzać teatr, a jeżeli tak, to
dlaczego? Na to pytanie mogłaby odpowiedzieć grupa
mieszkańców naszej gminy, która skorzystała z zaproszenia i możliwości wyjazdu zorganizowanego przez
GOKSiR. 22 kwietnia wybraliśmy się do Teatru Muzycznego w Lublinie na musical „Hallo Szpicbródka”. Spektakl przeniósł widzów do Warszawy w okres
dwudziestolecia międzywojennego, gdzie w Teatrzyku
rewiowym „Czerwony Młyn” nie dzieje się dobrze – widownia świeci pustkami, brak pieniędzy na wypłaty dla
artystów. Z pomocą przychodzi inżynier Fred Kampinos,
bo... kocha Teatr? A może ma zupełnie inne plany zostając współwłaścicielem tej sceny? Bardziej od tego, co
dzieje się na scenie, interesuje go pobliski Bank...Jak
potoczyły się losy bohaterów? Czy Fred Kampinos zakochał się… w Teatrze? Tego dowiedzieli się ci, którzy
byli na spektaklu. Zachęcamy gorąco do odwiedzania
lubelskiego teatru muzycznego, bo jak widać teatr może
być także rozrywką. Poza tym w teatrze możemy być blisko z żywymi aktorami, w przeciwieństwie do kina czy
też telewizji. Sztuka wystawiona na scenie jest o tyle

atrakcyjniejsza od pozostałych, gdyż wszystkie
akcje,efekty specjalne, muzyka docierają do nas na
żywo. Ponadto dobrze wykonana produkcja sceniczna
potrafi przenieść publiczność do innego świata, wytworzyć specjalną energię, którą można poczuć. Te szczególne chwile w tym konkretnym miejscu i w czasie nigdy
się nie powtórzą, a to doświadczenie jest bardzo szczególne. To magia!

Język polski dla Ukraińców
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
organizuje lekcje języka polskiego dla uchodźców
z Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy. Zajęcia prowadzone są przez panią Olenę, która od dłuższego już czasu mieszka i pracuje w Polsce. Spotkania
odbywają się we wtorki i czwartki o godzinie 14.30,
uczestniczy w nich średnio 13 osób, są to zarówno dorośli jak i młodzież. Uczniowie bardzo szybko przyswa-

jają wiedzę i czynią bardzo duże postępy w nauce.
Pragniemy bardzo podziękować firmie Weremczuk
Agromachines za udzielone wsparcie, które umożliwiło
sfinansowanie zajęć.

Makerspace szyciowy
Jak wiadomo, przy Pracowni Orange
w GOKSiR od jesieni działa Makerspace szyciowy.
Mamy podstawowy warsztat, aby szyć proste rzeczy.
Odbyły się już zajęcia z szycia: poszewki na zamek,
torby zakupowej, fartucha, workoplecaka, kosmetyczki
oraz piórnika. Nasi bywalcy zarówno początkujący, jak
i zaawansowani poradzili sobie świetnie, co widać na

zdjęciach. Kolejne edycje zajęć przed nami.
Serdecznie zapraszamy:
30.06.2022 – poszewka zapinana na guziki,
07.07.2022 – etui na chusteczki jednorazowe.
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Wyniki konkursu fotograficznego - edycja ZIMA
Za nami edycja zimowa konkursu fotograficznego „Kreatywnie”. Na konkurs wpłynęło 25 prac, a do
oceny komisji zakwalifikowane zostały 23. Komisja jury
w składzie: Renata Gawryluk-Juszka, Szczepan Kasiura
oraz Wioletta Mazur wyłoniła zwycięzców:
I miejsce – Renata Pastuszak, za zdjęcie pt. „W blasku
styczniowego zachodu słońca”, które w artystyczny, niebanalny sposób przedstawia fragment niedrzwickiej rzeczywistości, pokazuje kreatywność autorki i jej
umiejętności techniczne;
II miejsce – Andrzej Pastuszak, za zdjęcie pt. ”Gdy renifery są zmęczone”, gdzie fotograf wykorzystał mocny
punkt obrazu, aby skupić uwagę odbiorcy na najważniejszym obiekcie; trudno nie dostrzec ogromnego zaangażowania w wykonanie fotografii, dzięki której możemy
poczuć w Niedrzwicy magię świąt;
III miejsce – Anna Bartosiak, za zdjęcie pt. „Zachód nad
cmentarzem”, wyróżniające się estetyką i ukazujące

pięknie skomponowany krajobraz; uwagę zwraca interesujące ujęcie, na którym koniec wędrówki słońca
może symbolizować kres życia człowieka.
Zwycięskie prace będą częścią kalendarza na
2023 r. Dziękujemy wszystkim uczestniko, a zwycięzcom gratulujemy!

fot. Renata Pastuszak, I miejsce

fot. Anna Bartosiak, III miejsce

fot. Andrzej Pastuszak, II miejsce

Wakacje w GOKSiR
W oczekiwaniu na upragnione wakacje
GOKSiR przygotował ofertę zajęć dla dzieci w wieku
6-12 lat z terenu gminy Niedrzwica Duża. Spośród licznych pomysłów wymienić można np. gry i zabawy integracyjne, różnorodne warsztaty manualne, spektakl
teatru objazdowego „Bajaderka” oraz atrakcyjne wycieczki.
Część wakacyjnych zajęć realizowanych będzie w ramach projektów grantowych:
• "Niezłe harce! Wakacyjne zajęcia w Niedrzwicy Dużej"
to tytuł projektu dofinansowanego ze środków Fundacji
Polskiego Funduszu Rozwoju (program grantowy „Wakacyjna AktywAKCJA”). Zaplanowaliśmy w nim takie
działania jak: zawody indiańskie, warsztaty kulinarne,
historyczna gra terenowa, warsztaty kreatywności i rękodzieła.
• Warsztaty, podczas których dzieci przygotują ziołowy
papier czerpany, woreczki zapachowe oraz poznają rośliny lecznicze i trujące - odbędą się w ramach projektu
Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza – "Świat roślin". Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki, środy
i piątki w godz. 10:00 – 13:00 od dnia 29 czerwca
(środa) do 18 lipca (poniedziałek).
Więcej
szczegółów
na
stronie
internetowej
www.goksir.niedrzwicaduza.pl.
Zapisy w biurze GOKSiR przy ul. Lubelskiej 10 w Niedrzwicy Dużej, tel. 81 517-51-59 lub 660-410-578,
e-mail: gokniedrzwica@gmail.com.
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Kolejna ścieżka dydaktyczno – przyrodnicza
w Niedrzwicy Dużej
GOKSiR rozpoczyna realizację projektu
Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Świat roślin”.
Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie. Partnerem tej inicjatywy jest
Przedsiębiorstwo Komunalne „Nałęcz” z Niedrzwicy
Dużej. Można powiedzieć, że jest to kontynuacja zeszłorocznego przedsięwzięcia, w ramach którego powstała
ścieżka „Ptasia strefa” z czterema tablicami edukacyjnymi, usytuowanymi na terenie Łowiska Gminnego „Nałęcz” w Niedrzwicy Dużej. Również tam wytyczona
zostanie ścieżka „Świat roślin” z tablicami edukacyjnymi
informującymi o gatunkach drzew, typach lasów, roślinach trujących i leczniczych, ekosystemie łąki. Atrakcją
będzie fotościanka z roślinami polnymi. A co jeszcze
zaplanowaliśmy w projekcie? Podczas „Wakacji w GO-

KSiR” odbędą się wyjątkowe warsztaty dla dzieci: przygotowanie ziołowego papieru czerpanego oraz ziołowych woreczków zapachowych, rozpoznawanie roślin
trujących i leczniczych, zajęcia kulinarne z... wykorzystaniem roślin łąkowych. Natomiast jesienią przeprowadzimy Międzyszkolna olimpiada wiedzy o roślinach.
Więcej informacji o poszczególnych działaniach projektowych będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Ożywianie muzycznych tradycji
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Niedrzwicy Dużej organizuje warsztaty gry na bębnie
obręczowym. Zajęcia będą prowadzone przez mistrza
Bronisława Rawskiego z Kocudzy.
Bębenek obręczowy był instrumentem niezbędnym w lubelskich kapelach. Nazywano go często obręczówką; wykonywano go z dużego sita (przetaka), na
które naciągano skórę zwierzęcą, tworzącą membranę.
Często dodawano pręt z dzwonkami lub montowano
w obręczy mosiężne talerzyki. Wiejscy muzykanci grali
na bębnie uderzając w niego pałką, nadgarstkiem, dłonią lub palcami. Ciekawy dźwięk można było uzyskać
pocierając membranę dłonią, a także potrząsając rytmicznie instrumentem. A celem naszego projektu jest
właśnie ożywienie zamierającej, niestety, tradycji wiejskiego muzykowania, gry na bębnie obręczowym. Zależy nam także na zwiększeniu zainteresowania
muzyką ludową w jej pierwotnej, naturalnej formie
Jak wspomnieliśmy wyżej, zajęcia poprowadzi
pan Bronisław Rawski - muzykant, tancerz, aktor z Kocudzy na Lubelszczyźnie; gra na harmonijce ustnej,
skrzypcach oraz na bębnach, w tym na bębnie obręczowym; wraz z ojcem i braćmi tworzył znaną Kapelę Maciejoków; współtworzył Kapelę Mateusza z Kocudzy;
dołączył również do Kapeli Stacha (Stanisława Głaza).
Pan Bronisław jest również członkiem Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego „Janowiacy”, działającego przy Janowskim Ośrodku Kultury. Laureat licznych nagród
w konkursach ogólnopolskich w dziedzinie muzyki tradycyjnej.
Warsztaty będą prowadzone od czerwca do
końca roku. Podczas zajęć poznamy budowę bębna,
różne techniki gry (pałeczką, dłonią, palcem itp.), nauczymy się podpowiadania rytmów, stosowania przejściówek i rytmicznych ozdobników; będziemy się również
uczyć grać na obręczówce w konkretnych utworach
(walczykach, polkach, oberkach itp.).

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkich
zainteresowanych – dzieci od 8 roku życia, młodzież,
dorosłych, seniorów.
Kontakt w sprawie warsztatów:
GOKSiR w Niedrzwicy Dużej, ul. Lubelska 10
tel. 81 517 51 59, tel. kom. 660 410 578
gokniedrzwica@gmail.com
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pt.
"Warsztaty gry na bębnie obręczowym z Bronisławem
Rawskim" (program MKiDN "Kultura ludowa i tradycyjna" - "Mistrz tradycji").
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promoc j i
Kultury.

Bronisław Rawski oraz Anna Różycka
podczas spotkania “Śpiewająco i z przytupem”
w GOKSiR, luty 2022
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