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Niedrzwiczak
W gminie PiS, w kraju PO
W wyborach do Sejmu RP z dn.
21 X 2007 r. największym poparciem wyborców gminy cieszyło się
Prawo i Sprawiedliwość. Na partię tę zagłosował prawie co drugi
wyborca, w sumie 2059 głosów tj.
48, 77% głosujących. Na Platformę Obywatelską zagłosowało 906
wyborców tj. 21, 46% ogółu głosujących. Trzeci wynik uzyskało PSL
– 17, 41% poparcia, a czwarty LiD
– 5, 57%. Do Senatu największe

W kampanii wyborczej tradycyjnie ucierpiały drzewa, bezlitośnie
atakowane pinezkami przez
nieekologicznych zwolenników
swoich kandydatów.

poparcie wyborców uzyskali kandydaci PiS: Ryszard Bender, Grzegorz
Czelej i Stanisław Gogacz. Frekwencja w całej gminie wyniosła 51, 27%
– piąty wynik w powiecie lubelskim.
Na wybory poszło 762 wyborców
więcej niż w 2005 roku. Oddano
100 głosów nieważnych, o 59 mniej
w porównaniu z wyborami w 2005 r.
Największą aktywnością wyborczą
wykazali się tym razem mieszkańcy
Krężnicy Jarej, a w następnej kolejności Radawczyka i Strzeszkowic.
Indywidualnie najwięcej głosów w gminie zdobyli: Elżbieta Kruk (586), Jan Łopata (504)
i Lech Sprawka (474), pochodzący
z Radawczyka były kurator oświaty w Lublinie. Znikome poparcie
odnotowały Liga Polskich Rodzin
i Samoobrona, które w wyborach
w 2005 roku miały znaczny procent
poparcia w naszej gminie.
Do sejmu z okręgu 6 wybrani zostali: Elżbieta Kruk – 53 474
(PiS); Janusz Palikot – 44 186 (PO);
Izabela Sierakowska – 24870 (LiD);
Małgorzata Sadurska – 21 420
(PiS); Joanna Mucha – 21 028 (PO);
Gabriela Masłowska (PiS) – 18 743;
Włodzimierz Karpiński – 16 873
(PO); Magdalena Gąsior-Marek
– 16 114 (PO), Jarosław Żaczek –
15 040 (PiS); Jarosław Stawiarski
– 11 949 (PiS); Lech Sprawka – 11
929 (PiS); Krzysztof Michałkiewicz
– 11 250 (PiS); Jan Łopata – 9128
(PSL); Wojciech Wilk– 9079 (PO)
i Edward Wojtas – 8375 (PSL)
szczegółowe wyniki wyborów
w gminie na str. 2

Fot. J. Kwiecień
Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci

Cmentarz
w Krężnicy
Krężnicki cmentarz zlokalizowany jest w malowniczym krajobrazie, na wzgórzu wśród subkontynentalnego ponad stuletniego
boru. Ma kształt prostokąta o powierzchni ok. 2, 7 ha. Trudno ustalić dokładną datę jego założenia. Na
pewno istniał już w połowie XIX
wieku, o czym świadczą najstarsze
nagrobki tej nekropolii. Poświęćmy
im garść refleksji i wspomnijmy ludzi, którzy tu spoczęli na zawsze.
dokończenie na str. 3


Szczegółowe wyniki głosowania do Sejmu
(głosy oddane na listy partyjne osobno dla każdej komisji w gminie)
Obwód
głosowania

Oddano
głosów

Frekwencja
w%

PiS

PO

PSL

LiD

Samoobrona
RP

LPR

Partia
Kobiet

Polska
Partia
Pracy

Samoobrona
Patriot.

Niedrzwica Duża I
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Krężnica Jara
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Razem głosów
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Procent głosów dla Komitetu Wyborczego

W Bełżycach otwarto filię ODR

Bliżej rolników
W Bełżycach, dn. 16.10.2007 r. przy ul. Fabrycznej 2B dokonano uroczystego otwarcia filii Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lublinie. Uroczystość licznie zaszczycili przedstawiciele
administracji rządowej, samorządowej i instytucji
rolniczych. Honorowymi gośćmi imprezy byli wiceminister rolnictwa Jarosław Żaczek i minister
Małgorzata Sadurska, którzy wspólnie z burmistrzem Bogdanem Czuryszkiewiczem dokonali otwarcia biura.
Biuro ODR w Bełżycach swoim zasięgiem obejmuje 5 gmin: Bełżyc, Borzechowa, Konopnicy,
Niedrzwicy Dużej, Wojciechowa i jest czynne od
poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530. Jego
kierownikiem jest Wojciech Kniaziuk.
Powołanie biura ODR w Bełżycach przybliża
rolnikom drogę do usług doradczych. Zabiegałem
o to od dawna, żeby rolnicy z tej części powiatu
nie musieli dojeżdżać na Elizówkę lub do Bychawy, mitrężyć czas i pieniądze, tylko żeby specjaliści
służyli im swoją wiedzą bliżej miejsca zamieszkania
– mówi Krzysztof Dziewulski, do niedawna kierownik Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Lublinie.
Realizacja tego pomysłu była możliwa dzięki
przychylności i pomocy władz gminy Bełżyce –
podkreślał w czasie uroczystości Artur Banach dyr.
LODR w Końskowoli.
/em/
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Wyniki głosowania do Senatu
(łącznie z całej gminy)
Nr

Nazwisko i imię

Skrócona nazwa
komitetu

Liczba
głosów

1

Barwiński Leszek

Samoobrona P

2

Bednarski Konrad

NOP

3

Bender Ryszard

PiS

1595

4

Czelej Grzegorz

PiS

1540

5

Czerniak Jacek

LiD

280

6

Daniewski Leszek

PO

826

7

Gogacz Stanisław

PiS

1346

8

Jedlina Dariusz

KWW D. Jedliny



9

Kamiński Wiesław

PO

627

10

Leszczyńska-Gorzelak Bożena PO

11

Orgasiński Lucjan

PSL

22

12

Pawełek Kazimierz

LiD

276

13

Perka Witold

PSL

07

14

Warchulski Bogusław

Samoobrona RP

60

29
02

37

www.niedrzwicaduza.pl
Urząd Gminy uruchomił nową stronę internetową. Strona jest cały czas w budowie, ale już to co zostało zrobione
budzi optymizm na przyszłość. Strona ma zmienioną szatę
graficzną, na bardziej pogodną i weselszą. Najważniejsze
są jednak informacje: o gminie i na bieżąco aktualizowane
informacje z życia mieszkańców gminy i funkcjonowania
władz samorządu gminnego. Na stronie gminy można
znaleźć m.in. poradniki dla interesanta, inwestora, informacje dla mediów, czy też poczytać Niedrzwiczaka online,
pooglądać galerię ciekawych zdjęć z gminy./red/

dokończenie ze str. 1

Cmentarz w Krężnicy
Jednym z nich jest pomnik Karola Śpiewaczyńskiego, w kształcie
pnia drzewa, wysokości ok. 1, 5 m,
z wyraźnie ukazaną fakturą kory. Na
cokole widnieje tablica w kształcie
tarczy z napisem:
„D.O.M
ŚP. Karola Śpiewaczyńskiego,
zmarłego po krótkiej, lecz ciężkiej
chorobie w dniu 18 sierpnia 1869
roku, przeżywszy lat 44”. Pomnik
ten wystawiła „w długu wdzięczności i przywiązania żona wraz synami
prosząc przechodnia o Zdrowaś Mario”. Kim był Karol Śpiewaczyński,
tego nie wiadomo.
Z początku XX wieku pochodzi
przepiękny nagrobek małżeństwa
Napoleona i Józefy Kwiatkowskich,
zmarłych w latach 1904-05. Pomnik
wykonany z piaskowca, przedstawia klęczącego, zadumanego anioła.
Ufundowały go „nieodżałowanym
rodzicom w dowód szczerej wdzięczności... dzieci”. Wśród ponad stuletnich nagrobków na cmentarzu znajdują się nagrobki Walentego i Ewy
Cieślaków, Jana i Piotra Saganów,
Jadwigi z Kutkowskich Parakowskiej, Karoliny z Komeckich
Kleniewskiej, Józefa Gajdy.
Szczególnie piękny i okazały nagrobek wystawił „ukochanemu ojcu na pamiątkę”
syn Józefa Gajdy. Pomnik wykonano z piaskowca na planie
prostokąta. „Na trzystopniowej podstawie ustawiono cokół
w kształcie prostopadłościanu.
Część środkowa jest gzymsowana i zakończona daszkiem. Na szczycie, w portyku
umieszczona jest rzeźba matki Boskiej, nad nią tympanon
zakończony
dwuspadowym
daszkiem, wsparty na dwóch
kolumnach o rzeźbionych
kapitelach nawiązujących
do stylów klasycznych.
Całość wieńczy krzyż”.
Postument Jadwigi
z Kutkowskich Para-

kowskiej zbudowano w początkach
XX stulecia. Nagrobek zbudowany
z jasnego piaskowca. Ma prostą formę. Tworzy go bryła prostopadłościanu osadzona na jednostopniowej
kwadratowej podstawie. Część środkowa zakończona jest gzymsem i na
jej szczycie na dwustopniowej podstawie ustawiony jest krzyż z żeliwnym wizerunkiem Chrystusa.
W rodzinnym grobowcu na
cmentarzu w Krężnicy spoczywają doczesne szczątki dziedziców ze
Strzeszkowic. Spoczywają w nim
Stanisław Brzeziński i jego żona
Joanna z Ligockich Brzezińska.
Grobowiec ma formę sarkofagu.
Na płycie inskrypcja z nazwiskami.
„Stanisław Brzeziński zm. 25 września 1927 roku, żył lat 70, Joanna
z Ligowskich Stanisławowa Brzezińska zm. dn. 18 lipca 1926 roku
przeżywszy lat 63.”
Krężnicki cmentarz to historia
zbiorowej pamięci o ludziach i zdarzeniach związanych z tragicznymi dziejami Narodu. Symboliczną
mogiłę ma 19-letni Antoni Kruk,
ochotnik 6 PP. Legionów,
który poległ koło Lidy
w walce z bolszewikami 28
IX 1920 r. i tam spoczywa we wspólnej mogile.
Rodzina upamiętniła go
tablicą na wspólnym grobowcu w 100-tną rocznicę
Jego urodzin.
Pochowany tu jest
dowódca 14 placówki AK
w Krężnicy Jarej, podchorąży Krzysztof Goliński i kapral Stanisław
Fus, którzy zginęli 7 VI
1944 r. na przedmieściach
Bychawy podczas nocnego
zwiadu patrolowo-pocztowego. Ich pogrzeb miał
charakter manifestacji
patriotycznej.
W hołdzie poległym za Ojczyznę rodakom weterani AK

i mieszkańcy Krężnicy Jarej ufundowali w 1998 roku granitowy pomnik
na wspólnej mogile żołnierskiej
i ofiar represji okupanta z okresu II
wojny światowej. Spoczywają w niej
trzej nieznani żołnierze AK, polegli
w akcji pod Osmolicami, Stanisław
Kubecki, ps. Zawisza i zakładnicy
z okolic Parczewa i innych miejscowości Polski. Zakładnicy zginęli tego samego dnia 22 VII 1944 r.
Byli wśród nich chłopi z okolic Parczewa, którzy zostali rozstrzelani
przez Niemców w Krężnicy, oraz
zakładnicy którzy zginęli w czasie
akcji dywersyjnej partyzantów na
transport kolejowy z ekwipunkiem
wojskowym, przed którym Niemcy
umieścili 3 lory z piaskiem i kilkudziesięcioma zakładnikami złapanymi podczas łapanki w Lublinie.
W osobnej mogile z tej grupy spoczywa 17-letni Maciek Łukaszewski, syn architekta z Warszawy, któremu rodzice postawili granitowy
obelisk.
oprac. Elżbieta Mierzyńska
W artykule wykorzystano opisy nagrobków
z pracy mgr: „Cmentarze jako cenny element
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na
przykładzie gminy Niedrzwica Duża” – autorstwa Magdaleny Czemeryńskiej i Agnieszki
Tomczyk”, KUL, Lublin 2007.

3

Sportowe
stypendia

Na ślubnym kobiercu stanęli:

Po raz pierwszy zawodnicy z naszej
gminy zostali dowartościowani finansowo otrzymując od samorządu
gminnego stypendia sportowe za
wysokie osiągnięcia w 2007 roku.
Przyznał je wójt Zdzisław Antoń, po
pozytywnej opinii Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu na łączną kwotę 19
500 zł. Stypendium otrzymało dziesięciu wyróżniających się zawodników: Są to zawodnicy GKS Orion:
Robert Cielma, Paweł Pietrak, Mateusz Maliszewski, Grzegorz Kuśmierz, Przemysław Gorczyca, Marek Bednarz, Przemysław Feliński,
Paweł Michalski, Mirosław Cioch
i Jacek Węgorowski. Wysokość stypendiów jest zróżnicowana i wynosi
od 500 do 2800 zł./red/

Wizyta
samorządowców
z Ukrainy
18 października w gminie
Niedrzwica gościła delegacja ukraińska z Dniepropietrowska, która
w ramach projektu „Study Tours to
Poland” odwiedziła Urząd.
Podczas ponad 3-godzinnego
spotkania wójt Zdzisław Antoń
zapoznał sąsiadów zza wschodniej
granicy z zagadnieniami dotyczącymi samorządu w Polsce. Była to już
5-ta wizyta (po 3-ech ukraińskich
i 1-ej rosyjskiej) delegacji zagranicznej w naszej gminie.

we wrześniu 2007 r.
•N
 iezbecka Agata z Niedrzwicy Dużej i Bednarczyk Rafał
z Bełżyc
•P
 asierbowicz Marta z Niedrzwicy
Dużej i Bartoś Łukasz z Krężnicy
Okrągłej
•L
 ipowska Aneta z Niedrzwicy
Kościelnej i Ledzion Wiesław ze
Szczawina Kościelnego
•D
 udzik Agnieszka ze Strzeszkowic i Żyszkiewicz Mirosław
z Chodla
•P
 aluch Radosław z Niedrzwicy Kościelnej i Taramas Arleta
z Wierzchowisk
•W
 ójcik Seweryn z Niedrzwicy Dużej i Mazurkiewicz Anna
z Lublina
•S
 uchora Marcin z Niedrzwicy
Kościelnej i Murlak Małgorzata
z Borzechowa
•L
 is Izabela ze Strzeszkowic i Foc
Piotr z Żabiej Woli
• Flis

Magdalena ze Strzeszkowic
i Pioś Bartłomiej z Sobieszczan
Kolonii
• Dziekanowska

Joanna z Niedrzwicy Dużej i Onyszko Ireneusz
z Milejowa
• J anczak Mirosław z Niedrzwicy
Kościelnej i Korzeniowska Ewa
z Woli Skomorowskiej
•W
 ojtyła Rafał z Krężnicy Jarej
i Kwietniewska Katarzyna z Lublina

• Cienkiera Katarzyna ze Strzeszkowic i Wójcik Mariusz z Garbowa
• Samoszczuk Katarzyna i Gawlik
Zbigniew z Niedrzwicy Dużej
• Grabowska Eliza z Krebsówki
i Fus Remigiusz Lublina
• Fryc Krzysztof z Niedrzwicy Kościelnej i Igras Iwona z Wilkołaza
• Mazur Monika z Niedrzwicy Dużej i Kurek Jan z Lublina
• Przydatek Dorota z Krebsówki
i Bednarz Marcin z Kajetanówki
• Janczarek Wioleta z Sobieszczan
Kolonii i Siwaszek Marek ze Starej Wsi
• Sieńko Krzysztof z Radawczyka i Grądziel Monika ze
Sporniaka
w październiku 2007 r.
• Rak Tomasz z Niedrzwicy Dużej
i Syroka Magdalena z Granic
• Frąk Łukasz ze Strzeszkowic
i Majewska Katarzyna z Łukowa
• Gorajek Grzegorz z Sobieszczan
i Krusińska Renata z Tuszowa
• Wójcik Łukasz z Borkowizny
i Kozieł Elżbieta z Niedrzwicy
Kościelnej
• Kowalczyk Maria i Szymuś Marcin z Niedrzwicy Dużej
• Oleszek Marcin z Niedrzwicy Dużej i Krystosik Ewelina z Krebsówki

Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.

Witamy w gminie

Fot. P. Stec


Dziekanowski Kajetan
Dziurda Bartłomiej
Pietrzak Iza
Berecka Justyna
Kamińska Julia
Bartoszcze Kacper
Woźniak Oliwia
Tamulewicz Kaja

01.08.2007
08.09.2007
13.09.2007
13.09.2007
21.09.2007
24.09.2007
24.09.2007
10.10.2007

Czy powstanie Gminne Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji?
W jedenastotysięcznej gminie
Niedrzwica Duża nie ma domu kultury z prawdziwego zdarzenia. Działający od kilku lat Ośrodek Kultury
mieści się gościnnie w nadbudowanej części remizy strażackiej, a prowadzi go urzędnik gminy w randze animatora kultury. Tajemnicą
poliszynela jest fakt, że faktycznie
Ośrodek Kultury funkcjonuje
nieformalnie, gdyż nie został powołany uchwałą rady gminy jako
odrębna jednostka organizacyjna
– instytucja kultury. Ten stan rzeczy
powoduje m.in. trudności w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych
na jego działalność, oraz ogranicza
możliwości rozwoju kulturalnego
w gminie.
Pomimo mizernej bazy materialnej i ograniczonych funduszy
w Ośrodku Kultury dzieje się wiele
ciekawych rzeczy. Organizowane są
w nim wernisaże, koncerty, wystawy, spektakle teatralne, spotkania
z twórcami, etc. Klientami Ośrodka
Kultury, zarówno uczestnikami jak
i odbiorcami są nie tylko najmłodsi
i młodzież, ale także seniorzy naszej
gminy.
W zajmowanym przez animatora kultury pomieszczeniu spotykają
się regularnie emeryci, członkowie
różnych stowarzyszeń, zarząd OSP,
ćwiczy orkiestra strażacka, co sprawia, że często w tym miejscu robi się
tłoczno, a w ciasnocie nietrudno o jakiekolwiek kolizje międzyludzkie.

Niedrzwiczak
Czółna
Krężnica Jara
Czółna
Krężnica Jara
Krebsówka
Krebsówka
Niedrzwica Kościelna
Krężnica Jara

Fot. E. Mierzyńska

Radni dostrzegają potrzebę ożywienia życia kulturalnego w gminie i rozważają pomysł powołania Gminnego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji. Do tego jednak
potrzebna jest baza materialna,
której w Niedrzwicy Dużej w obecnej chwili brakuje. Jedyną możliwą alternatywą jest udostępnienie
i zagospodarowanie pomieszczeń
remizy w szerszym zakresie, niż to
się obecnie dzieje. Pomieszczenia
remizy wykorzystywane są obecnie
głównie w celu organizowania wesel
i imprez strażackich. Jest to o wiele
za mało jak na potrzeby całej społeczności. Do powołania Gminnego
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w gminie potrzebna jest zarówno
otwartość na potrzeby szerokiego
środowiska jak i dobra wola drugiej

strony czyli władz OSP i współpraca
w tym zakresie z samorządem gminy. Miejmy nadzieję, że obydwie
strony porozumieją się w tej sprawie i stworzą coś konstruktywnego
dla gminy.
/EM/

Odeszli od nas:
Chojnicki Roman
Krawczyk Mateusz
Flis Jerzy
Olszówka Anna
Czekaj Janina
Zalewska Zofia
Szczerbin Zdzisław
Bednarczyk Paweł
Janczak Kazimiera
Drewniak Wiesław
Wójcik Jerzy
Wionczek Marianna
Stępień Bogdan

l. 63
l. 0
l. 53
l. 98
l. 86
l. 79
l. 56
l. 79
l. 80
l. 43
l. 55
l. 84
l. 36

26.09.2007
24.09.2007
28.09.2007
04.10.2007
04.10.2007
06.10.2007
08.10.2007
09.10.2007
09.10.2007
11.10.2007
13.10.2007
18.10.2007
21.10.2007

Czółna
Strzeszkowice Duże
Niedrzwica Duża
Sobieszczany
Niedrzwica Duża
Krężnica Jara
Niedrzwica Duża
Czółna
Niedrzwica Duża
Załucze
Sobieszczany
Niedrzwica Kościelna
Niedrzwica Duża
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redakcji: 24–220 Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 8,
Gminny Ośrodek Kultury w Niedrzwicy Dużej

tel. 081 617 51 59, 081 517 50 94

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej
e-mail: niedrzwiczak@gmail.com

redaktor naczelny: Elżbieta Karczyńska-Mierzyńska

współpracownicy: Aneta Cieślakowska, Ilona Madejczyk, Emil Masiak,
Weronika Pylak, Marek Wójcik, Adam Ziomka

Numer zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego



Żyj kolorowo...

Droższa woda

Nauczyciele
Gimnazjum
w Nie-drzwicy Dużej w porozumieniu z dyrekcją podjęli trudne
wyzwanie, jakim była „odnowa
plastyczna” pokoju nauczycielskiego. Po wspólnych debatach
i dyskusjach wybrano zestaw odpowiednich barw służących osłodzie
nauczycielskiego życia. „Grono
pedagogiczne jest bardzo zgrane
w decyzjach i działaniu” – mówią
o sobie nauczyciele Gimnazjum.
Do szczęścia potrzeba nam tylko
trochę słodkich barw …
A zaczęło się od malowania
ścian. Uczestniczyli w tym solidarnie prawie wszyscy nauczyciele,

Rosną koszty zużycia wody z wodociągu publicznego. Spółka z o.o.
„Wodrol”, która eksploatuje gminne wodociągi podniosła cenę wody
o 50 gr. na 1 m3, pomimo tego, że
Rada Gminy nie wyraziła zgody
na podwyżkę ceny wody. Wodrol
tłumaczy wzrost ceny wody opodatkowaniem firmy przez gminę
za dzierżawienie wodociągu. Do
tej pory firma nie płaciła podatku
gminie.

Fot. J. Flis

a ci którzy w tym czasie prowadzili
zajęcia pokornie spędzali przerwy
na korytarzu szkolnym. Nasze starania doprowadziły do powstania
„pokoju marzeń”, którego ściany w kolorze: placek śliwkowy
w zestawieniu z borówką i różowo-srebrnym paskiem ozdobnym
do dziś przyciągają „turystów” i są
powodem do dumy.
Po zakończonym malowaniu
pozostało jeszcze rozciągnięcie nowej wykładziny, po której stąpa się
miękko i gładko, oraz tradycyjne
porządki. I znowu nie brakowało
zaangażowania.
Słowa podziękowania należą
się konserwatorowi, który przerobił nieużyteczną szafę na atrakcyjne półeczki i wieszaki. Dzięki tym
kosmetycznym zabiegom pokój nauczycielski po odnowie okazał się
nie tylko ładniejszy i przytulniejszy, ale także ciut większy. Jestem
dumna ze swoich nauczycieli, za
inicjatywę, mobilizację i przykład
dla uczniów – mówi dyr. szkoły Justyna Polaczek. Nauczyciele z kolei twierdzą, że „dla chcącego nic
trudnego” i nie ma rzeczy niemożliwych, szczególnie kiedy chodzi
o ich drugi dom którym niewątpliwie jest szkoła.

Ulica Górki
po remoncie
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Fot. A. Ziomka

Zakończył się remont ulicy Górki w Niedrzwicy Dużej. Remont
wykonano wspólnie z powiatem.
Gmina zakupiła kamień i przepusty, a robociznę zapewnił Zarząd
Dróg Powiatowych. Na całej trasie
wykonano ponad 30 przepustów,
co powinno zapewnić prawidłowy
spływ wód i przejezdność na tej
drodze w okresie ekstremalnych
warunków atmosferycznych.

2 X br. władze samorządowe spotkały się z przedsiębiorcami z gminy. W trakcie spotkania, w którym
uczestniczyło ok. 70 osób, dyskutowano nad rozwojem gminy
w najbliższych latach. Wójt zachęcał przedsiębiorców do korzystania
z bezpłatnych porad dla przedsiębiorców zorganizowanych przez
Urząd Gminy (tzw. „Okienko Przedsiębiorczości”) i korzystania ze środków unijnych na rozwój firm, konsultował przebieg trasy szybkiego
ruchu S-19 przez gminę, oraz przedstawił propozycje stawek podatkowych na 2008 r. Zebrani omawiali
także kwestie związane ze strategią
rozwoju gminy i wybrali 10 osobową reprezentację do jej opracowania.
Dyskutowano nad zaangażowaniem
się przedsiębiorców w rozwijaniu
lokalnych inicjatyw, oraz włączeniu
się w prace nad powołaniem Lokalnej Grupy Działania – struktury
wymaganej do pozyskiwania niektórych funduszy unijnych. Spotkanie było długie, a dyskusja czasami
burzliwa. Przedsiębiorcy rozważają
możliwość zrzeszenia się w formalną
strukturę w celu stworzenia grupy
lobbingowej, opiniującej działania
samorządu z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości.
Źródło: www.niedrzwicaduza.pl

W sobotę 3 X br. odbył się
I Kongres Niedrzwickich Organizacji Pozarządowych, w którym
wzięło udział 16 organizacji pozarządowych. Uczestnicy gminnego
kongresu dyskutowali klika godzin
na temat współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i planowanymi przedsięwzięciami.
I Kongres Niedrzwickich NGO’s
(NGO’s, [ang.] Non-Governmental
Organization, czyli organizacje pozarządowe, a więc stowarzyszenia,
fundacje i związki stowarzyszeń)
rozpoczął o 930 wójt Z. Antoń. Wskazał na priorytety gminy w kontaktach z NGO’s i zachęcał organizacje
pozarządowe do zaangażowania się
w prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy, uczestnictwie
w powołaniu Lokalnej Grupy Działania oraz zainicjowaniu prac nad
przygotowaniem Planów Odnowy
Miejscowości.
Przedstawicielka Regionalnego
Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie, Karolina Grochowicz przedstawiła
misję i cele działalności ośrodka
w Lublinie (ROEFS) oraz ofertę
szkoleniowo-doradczą skierowaną

AEROBIC
w każdy czwartek o godz. 1800

m.in. do organizacji pozarządowych. Jednocześnie Zenon Kosiński – animator ośrodka przedstawił
korzyści wynikające ze współpracy
partnerskiej.
Z kolei Piotr Stec, pracownik
Urzędu Gminy, zaprezentował analizę współpracy Gminy z NGO’s
w latach 2004-2006, przedstawił
zasady współpracy w 2008 roku
oraz propozycje rozwiązań do Programu Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi na 2008
rok. Przedstawiciele niedrzwickich
organizacji omówili dotychczasową współpracę oraz przedstawili
planowane na 2008 rok projekty. Zgłoszone zostały propozycje
szczegółowych rozwiązań do Planu
Współpracy na 2008 rok oraz omówione problemy, z jakimi borykają
się niedrzwickie NGO’s.
Prezentacja
Regionalnego
Ośrodka EFS okazała się bardzo
inspirująca dla uczestników Kongresu, ponieważ zrodziło się kilka
projektów partnerskich, a wielu
uczestników zadeklarowało chęć
skorzystania z usług ROEFS-u.
Źródło: www.niedrzwicaduza.pl

W programie zajęć:
• Intensywne ćwiczenia
choreograficzne
• Ćwiczenia wzmacniające
mięśnie
• Zajęcia z pilates
• Ćwiczenia inspirowane jogą
• Ćwiczenia wzmacniające
mięsnie kręgosłupa i kształtujące sylwetkę
Instruktor prowadzący:
Dorota Przydatek- Bednarz.
Więcej informacji pod nr tel.
081 517 51 59 lub 0 504 908 162
Liczba uczestników ograniczona. Zainteresowanych prosimy
o szybki kontakt.

Kwiaciarnia
„u Dudów”
✿ kwiaty cięte, doniczkowe
✿ wiązanki ślubne
✿ dekoracje kościołów,

Fot. P. Stec

/Katarzyna Bartnik/

Spotkanie
z przedsiębiorcami

Ośrodek Kultury w Niedrzwicy
Dużej zaprasza na zajęcia

I Kongres Niedrzwickich
Organizacji Pozarządowych

sal weselnych

✿ wieńce, wiązanki

okolicznościowe

✿ upominki

Realizujemy wszelkie
zamówienia kwiatowe.
Dostarczamy pod
wskazany adres.
Niedrzwica Duża,
ul. Szkolna
tel. 0 504 920 231
0 502 324 748
Zapraszamy!
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Integracja klasowa na wycieczce

Rodzinna pielgrzymka
Wczesnym rankiem 22 X br. wyruszyliśmy na wycieczkę-pielgrzymkę do Częstochowy. Śmiało możemy powiedzieć, że po raz pierwszy
w życiu pielgrzymowaliśmy. W tym
wydarzeniu towarzyszyli nam nasi
rodzice, wychowawczyni, p. Ewa Paluch, ksiądz Piotr, p. Dyrektor Jolanta Majewska i p. Bogumiła Antoń.
Jasną Górę znaliśmy do tej pory
tylko z opowieści starszych, lub z telewizji czy Internetu, więc nasza wędrówka miała charakter odkrywczy.
Była to inna wycieczka niż zwykle,
ponieważ cały czas towarzyszyła nam
atmosfera pewnego skupienia, śpiewu, takiej swoistej bliskości i wspólnoty. W trakcie drogi poznaliśmy
siebie wzajemnie z całkiem innej
strony, tej duchowej. Przez cały czas
towarzyszyło nam uczucie ogromnej
ciekawości, jak to będzie jak już tam
dojedziemy.
Po dotarciu do Sanktuarium
wspólnie uczestniczyliśmy w odsłonięciu cudownego obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej, a następnie we Mszy św., dla nas wyjątkowej
i pełnej zdumy. To przeżycie było
niezwykłe i pełne wzruszeń. Dzięki uprzejmości pana przewodnika

Harcerstwo to przygoda

Barwy
tworzenia
12 października w Ośrodku kultury w Niedrzwicy Dużej odbyło
się otwarcie wystawy prac pt. „Barwy tworzenia” składającej się z prac
uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej (WTZ) – podopiecznych
Fundacji „Między Nami” z Krężnicy
Jarej.
Podejmując się organizacji wystawy dążyliśmy do tego aby przełamywać mity dotyczące twórczości niepełnosprawnych artystów, aby zburzyć
pogląd, iż twórczość niepełnosprawnych jest twórczością dziecka. Wśród
licznie prezentowanych prac można
podziwiać misternie wyszywane obrazy, tkane dywany, ceramikę zdobioną
motywami roślinnymi, przedmioty
wykonane z drewna czy obrazy malowane podczas letniego pleneru.
Prawie wszystkie dzieła nacechowane właściwie dobraną, miłą dla oka
kolorystyką, zachwycały zebranych
na wernisażu gości. O tym jak bardzo
podobały się prace świadczy fakt, że
podczas zwiedzania wystawy w dniu
jej otwarcia i w trakcie trwania, wiele
z nich zostało zakupionych.
Ten dorobek artystyczny, to dzieło rąk uczestników WTZ (czyli Muminków) kierowanych przez panią
Marzenę Bochenek oraz instruktorów: Annę Wybierzyńską, Jolantę
Madejek, Tomasza Cabana, Ireneusza
Podkańskiego (tych nazywają Paszczakami)
Cieszy fakt, że przez te kilka chwil
nasi artyści mogli poczuć smak sukcesu i poczucia swojej wartości, którego
nie doświadczają zbyt często w swoim
życiu, a ich beztroski uśmiech, szczery uścisk i ciepłe serce przypominają
o wartości małego szczęścia. Wystawę można oglądać do 7 listopada br.
w godzinach pracy Ośrodka Kultury
/IM/

Jesteśmy harcerzami Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR)
i jednocześnie uczniami gimnazjum
w Niedrzwicy Dużej. Spotykamy się
od listopada 2006 r. Harcerstwem „zaraził” nas nasz starszy kolega Hubert
Śpiewak, który wraz z grupą harcerzy
z Kraśnika z 1. Kraśnickiej Drużyny Harcerzy „Gryf ” i 2. Kraśnickiej
Drużyny Wędrowników „Dęby” zorganizowali nam pierwszą zbiórkę.
Na początku było nas kilku chłopaków. Obecnie na zbiórki przychodzi 17 harcerzy. Jeździmy na różne
wyjazdy organizowane przez harcerzy z Kraśnika. Do tej pory byliśmy
m.in. w czasie ferii na zimowisku
w Głusku, biwaku w Stobiecu, rajdzie
z Kraśnika do Urzędowa do źródła św. Otylii, w lipcu br. na obozie
w Skorodnie (Bieszczady), w sierpniu
uczestniczyliśmy w V Marszu Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego
z Lublina do Jastkowa, oraz w kursie
zastępowych w Głuchaczkach.
Najważniejszy i najciekawszy
był obóz w Bieszczadach. Było to
dla nas coś zupełnie innego. Poznaliśmy smak i czar życia obozowego
– spanie w namiotach, gotowanie
na kuchni polowej, szkołę przetrwania w górach i wiele innych rzeczy.
Było to dla nas coś zupełnie nowego

i naprawdę nas urzekło. Obóz trwał
3 tygodnie i bardzo mile go wspominamy. Z Niedrzwicy pojechało nas
tam siedmiu harcerzy. Wszyscy wiele
się nauczyliśmy i doznaliśmy smaku
wspaniałej przygody. Bo harcerstwo
to wielka przygoda.
Zbiórki odbywają się nadal i próbujemy powiększać nasz zastęp. Coraz
bardziej się integrujemy z naszą organizacją. Harcerstwo przygotowuje
nas do przyszłego życia i wychowuje.
Uczy nas dyscypliny, samozaparcia,
wytrwałości, poświęcenia, dobrej i pożytecznej zabawy.
Obok harcerzy, swoją działalność
rozpoczynają w Niedrzwicy harcerki
z Kraśnika z 1. Kraśnickiej Drużyny
Harcerek „Ocean”.
Nasz ruch został doceniony
przez nauczycieli, którzy dostrzegli
pozytywne wartości, które wnosimy
w życie szkoły i środowiska. Władze
szkoły zadeklarowały nam ze swej
strony pomoc organizacyjną i lokalową. Liczymy, że ruch harcerski będzie
zdobywał coraz więcej zwolenników
wśród naszych kolegów i koleżanek.
Zapraszamy do wstąpienia w nasze
szeregi. Zbiórki odbywają się co sobotę
o godz. 1000 lub o godz. 1300. Spotykamy
się pod remizą OSP w Niedrzwicy D..
/Kuba Rodzoś/

Fot. A. Ziomka



po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć
wspaniałe podziemia klasztoru Ojców Paulinów, a jednocześnie zdobyliśmy nową wiedzę o tematyce historyczno-kościelnej. Zwiedziliśmy
również Dom Pielgrzyma, który nosi
imię naszego słynnego i wspaniałego
rodaka papieża Jana Pawła II. Ciekawostką jest, że każdy zmęczony podróżą, przybyły do tego cudownego
miejsca może się posilić na dalszą
wędrówkę w odkrywaniu tajemnic
tego wyjątkowego Sanktuarium.
Niezwykle wzruszające były dla nas
stacje Drogi Krzyżowej na wałach.
Jeszcze nigdy nie czuliśmy takiej jedności w cudownej atmosferze ciszy
i spokoju. Nikt z nas nie odważył sie
na zdobycie słynnej, wysokiej wieży
chociaż bardzo nas „korciło”. Wszyscy nabyliśmy pamiątki o tematyce
religijnej dla naszych bliskich, którzy zostali w domu.
Ta pielgrzymka była dla nas niezwykłym, wewnętrznym przeżyciem,
które sprawiło że chcemy tam wracać... i to nie jeden raz. Nasze trwanie
w modlitwie wzmocniło naszą wiarę
i pokazało co naprawdę jest ważne
w życiu./Pielgrzymi z klasy IV b, ze
SP w Niedrzwicy Dużej/

Pożyteczna zabawa

„Nie zawsze mogę być tam gdzie Ty,
ale Ty zawsze możesz być tam gdzie ja”

Fot. E. Mierzyńska


W dniu 17 października br.
w Ośrodku Kultury w Niedrzwicy
Dużej odbyło się spotkanie podsumowujące przebieg kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2007” w której gmina Niedrzwica Duża wzięła
udział po raz trzeci. W spotkaniu
udział wzięli: Wójt Gminy – Zdzisław Antoń, Kierownik OPS – Elżbieta Kędziora, koordynator akcji
w gminie – Agnieszka Dziekanowska oraz przedstawiciele szkół biorących udział w akcji. Podczas spotkania nastąpiło wręczenie nagród
laureatom konkursów, dyplomów
i podziękowań dla osób zaangażowanych w kampanię oraz szkół biorących udział w akcji. Wśród laureatów konkursów w ramach kampanii
znaleźli się nasi przedstawiciele:
Marta Wałachowska, Dariusz Krysa, Paulina Tudruj oraz klasa 4c ze

Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy
Dużej, klasa 1 ze Szkoły Podstawowej w Czółnach, Zofia Basaj ze
Szkoły Podstawowej w Mariance,
Marta Niezgoda, Ewelina Pidek,
Rafał Drewniak, Marzena Mianowana, Mateusz Stępień, Michał Postrożny, Damian Jędruch, Paulina
Ciosek, Ilona Tuziemska oraz klasy
1d, 2d, 3d i 2b z Gimnazjum Nr 1
w Niedrzwicy Dużej oraz Magdalena Chmielewska z Gimnazjum nr
2 w Niedrzwicy Kościelnej. Spotkanie podsumowujące kampanię
było okazją do złożenia przez Wójta
Gminy podziękowań dla uczniów,
nauczycieli i osób zaangażowanych
w organizację kampanii w naszej
gminie za pracę oraz pomysły wzbogacające akcję, było również okazją
do wymiany doświadczeń.

Fot. A. Ziomka
Agata Osiewicz z kl. 3d Gimnazjum w Niedrzwicy Dużej – wyróżnionej
w konkursie – odbiera w imieniu klasy od Wójta nagrodę.
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Gminna Komisja Profilaktyki
i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Niedrzwicy Dużej
rozstrzygnęła w dn. 27.09.2007 r.
Konkurs Małych Grantów 2007.
Konkurs był adresowany do organizacji pozarządowych, szkół
publicznych, kościołów i mediów
z terenu gminy.
W założeniach konkursu było
dofinansowanie działań szeroko
pojmowanej profilaktyki alkoholowej i narkotykowej, a jego
głównym celem stworzenie alternatywnych sposobów spędzania
wolnego czasu, w szczególności
dla dzieci i młodzieży. Organizator GKPiRPA przewidywał m.in.
dofinansowanie realizacji projektów obejmujących twórczość artystyczną, przygotowanie i druk
materiałów
profilaktycznych,
przedsięwzięć związanych z profilaktyką, organizację wycieczek,
turniejów sportowych, zajęcia
pozalekcyjne aktywizujące dzieci
i młodzież.
Do podziału była kwota 8000
tys. zł. Maksymalne dofinansowania wynosiło 2000 zł. Oferenci
musieli dodatkowo wykazać się
20% wkładem własnym.
Nagrodzono i dofinansowano 5 projektów: Gimnazjum
w Niedrzwicy Dużej (1770, 50 zł),
Stowarzyszenia Społecznego CIS
z Krężnicy Jarej (2000 zł), Szkoły Podstawowej w Czółnach
(1250 zł), Stowarzyszenia Twórców Kultury „Czerwone Susły”
z Krężnicy Jarej (1000 zł), i Fundacji „Między Nami” z Krężnicy
Jarej (1310 zł). Realizacja projektów obejmuje okres od 1 X do 31
grudnia 2007 r.
Słowniczek
Grant – dotacja, dofinansowanie

ka
nc

– podsumowanie konkursu
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Ciuchlandomania
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Granty
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Ciuchland, ciucholand, szmatex, moda retro, moda angielska,
tani ciuszek czy wreszcie secondhand – jak by nie nazywać, chodzi
o jeden i ten sam sklep – sklep
z używaną odzieżą.
Definicja ciuchlandu brzmi
następująco: sklep z używaną
odzieżą, najczęściej sprowadzaną
z zagranicy. Sama nazwa powstała z połączenia potocznie używanego określenia ubrania (ciuch)
i angielskiego słowa land (oznaczającego kraj, teren), czasem
wchodząca w skład szyldu sklepowego. W praktyce ciuchland to
po prostu sklep, gdzie można się
ubrać za naprawdę niewielkie pieniądze. Kiedyś kojarzyły się ra-

czej ponuro – jako sklepy dla osób
starszych, niemogących pochwalić się wypchanym portfelem.
Dziś przeżywają swoisty renesans
– cieszą się niesłychaną popularnością w każdej niemal grupie
wiekowej i społecznej. Nikogo nie
dziwi już widok modnej nastolatki
szukającej czegoś oryginalnego na
wieszakach czy eleganckiej damy
szperającej w koszach ze skarpetkami. Skoro zatem jest popyt, dlaczego miało by ich nie powstawać
coraz więcej? Ciekawe tylko, co
będzie, kiedy liczba ciuchlandów
w naszej gminie, przerośnie liczbę
sklepów spożywczych?
Placówki tego typu można
spotkać w każdym większym mie-
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Zachowaj trzeźwy umysł
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Sklepy z używaną odzieżą cieszą się powodzeniem.
be

Informacje OPS
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Informacje OPS

ście, ale nie tylko. W samym tylko
centrum Niedrzwicy Dużej są aż
cztery sklepy z używaną odzieżą (ich umiejscowienie ilustruje
nasza mapka). Dla polujących na
używaną odzież tzw. ciuch-hunterów, nasza miejscowość jest
swoistym eldorado. Nie trzeba się
bowiem dużo nachodzić, każdy
sklep oddalony jest od następnego
o około dwieście metrów. Asortyment też niczego sobie. Zwykle podzielony na działy: damski, męski, dziecinny. Najwięcej
ciuszków jest oczywiście dla pań,
i to one stanowią około 90% kupujących. Nie od dzisiaj przecież
wiadomym jest, iż kobieta winna
mieć z pół kilo biżuterii, kapelusze takie duże i od stałych wielbicieli wciąż dostawać listy, róże.
Jak na takie zakupy zapatrują się
ich małżonkowie? Teoretycznie
małżonek powinien być dumny
i zadowolony z tak „oszczędnej”
żony. Potrafi przecież ona wyszukać piękną kreację w tanim sklepie – ale i tu są wyjątki. Jeśli coś
jest tak tanie, i wydaje się nam
być najlepszą na świecie okazją
– nie możemy się oprzeć. Skoro
w ciuchlandach większość rzeczy
to „okazja” nierzadko większość
tej większości ląduję w… naszych
szafach. Rekordzistki potrafią nawet jednorazowo (!) wydać około
150 zł – 200 zł na (jak by nie było)
używaną odzież. Mina małżonka
w takiej sytuacji, pewnie jest daleka od uśmiechu. Nie zmienia to
jednak faktu, iż są to sklepy potrzebne i dobre. Warto tylko tak
jak to w życiu bywa – korzystać
z umiarem, w przeciwnym razie
nasze prywatne szafy z czasem
zamienią się w jeden wielki lumpex./Ilona Madejczyk/
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Jubileusz jednostki OSP w Niedrzwicy Dużej

Strażackie świętowanie
W sobotę 14 października br.
w Niedrzwicy Dużej strażacy świętowali dwie rocznice: 80-lecie powstania OSP i 25-lecie orkiestry dętej.
Uroczystości rozpoczęto przemarszem pocztów sztandarowych prowadzonych przez orkiestrę do kościoła
parafialnego, gdzie została odprawiona Msza św. w intencji strażaków i poświęcono nowy sztandar jednostki.
Po Mszy św. zebrani przemaszerowali pod remizę strażacką, gdzie
odbyła się prezentacja pocztów sztandarowych, wręczenie odznaczeń i wyróżnień członkom i osobom zasłużonym dla straży.
W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu
i województwa (w tym poseł Jan

Łopata) jak również przedstawiciele

Fot. A. Socha

Ponad 80-lat jednostki OSP w Niedrzwicy Dużej

Z dziejów OSP
Ochotnicza
Straż
Pożarna
w Niedrzwicy Dużej powstała 20 V
1925 r. Jej powołanie było koniecznością z powodu występowania częstych,
niszczących dorobek całego życia pożarów w gospodarstwach chłopskich.
Zagrożeniu pożarowemu sprzyjały
drewniane, kryte strzechami budynki
i zwarta zabudowa wsi.
Inicjatorem i założycielem straży
ogniowej był sekretarz gminy – Edmund Pomorski, a skład pierwszego
zarządu tworzyli: Jan Braćkowski,
Paweł Baran, Jan Drewniak, Bolesław Drewniak, Jan Masierak, Edmund Pomorski i honorowy członek
OSP dziedzic Gustaw Mazurkiewicz.
Długoletnim naczelnikiem straży
pożarnej był Jan Tarko – miejscowy
nauczyciel. W roku następnym strażacy wybudowali z własnych środków
drewnianą remizę, która znajdowała
się wówczas przy ul Bełżyckiej, na
miejscu współczesnych zabudowań
Zakładu Naprawy i Regeneracji
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Państwowej Straży Pożarnej, władze gminy i weterani strażaccy. Po
uroczystościach zaproszeni goście
udali się na posiłek podczas którego
koncertowała niedrzwicka orkiestra
dęta./A.C/

STHiU. W dniu oddania remizy do
użytku dziedzic Mazurkiewicz ufundował straży sikawkę ręczną z kompletem węży. Remiza OSP w okresie
przedwojennym stanowiła przez długi okres ośrodek krzewienia kultury
i oświaty na wsi.
Funduszy na działalność straży
dostarczały dochody z organizowania

zabaw towarzyskich lub z czynszu
uzyskiwanego z wynajmowania lokalu
na siedzibę szkoły. OSP była organizacją traktowaną bardzo poważnie przez
młodych ludzi, którzy chętnie uczestniczyli w różnorodnych zbiórkach,
podnoszących sprawność fizyczną.
Drewnianą remizę rozebrano
dopiero po II wojnie – w latach 50tych. W nowym miejscu, w centrum
miejscowości zbudowano, nowy murowany obiekt przy dużym zaangażowaniu społeczeństwa i ówczesnego
prezesa OSP Tadeusza Ławickiego./

Na zdjęciu OSP Niedrzwica Duża w 1930 r.

Młodzi – Przedsiębiorczy

Nowe propozycje Ośrodka Kultury

Szkoła dla Ciebie
Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej od marca 2007 roku realizuje program „Młodzi – Przedsiębiorczy”.
Projekt współfinansowany jest przez
UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest
zwiększenie aktywności młodzieży
pochodzącej z terenów wiejskich poprzez warsztaty i szkolenia z psychoedukacji, przedsiębiorczości i języka
angielskiego.
W ramach projektu młodzież
uczestniczy w warsztatach z asertywności, autoprezentacji, negocjacji,
komunikacji werbalnej i niewerbalnej, jak radzić sobie ze stresem itp.
Szkolenia i warsztaty prowadzone są
pod kątem umiejętnego funkcjonowania młodzieży na rynku pracy.
Co robić jeśli tej pracy nie ma?!
Zakładać własną działalność gospodarczą – do tego zachęcamy naszą
młodzież.
W ramach modułu „Przedsiębiorczość” uczymy młodzież praktycznych umiejętności tworzenia
własnej firmy, pozyskiwania funduszy z UE oraz zarządzania własnymi finansami. Dzięki realizacji
tego projektu nasi uczniowie odbyli
wycieczkę do Warszawy, gdzie zwie-

dzili Sejm (mieli możliwość porozmawiać z posłem Janem Łopatą),
Giełdę Papierów Wartościowych
oraz Pałac w Wilanowie. Ponadto zwiedzili wszystkie instytucje,
z którymi styka się przedsiębiorca
– Urząd Gminy (przyglądali się sesji
i posiedzeniu komisji), Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy i ZUS
– wszędzie przyjęto nas bardzo
serdecznie. Chcąc jeszcze bardziej
ułatwić start młodym przedsiębiorcom, w szkole organizujemy spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami
„Uczeń partnerem przedsiębiorcy”.
Zaradny przedsiębiorca powinien znać co najmniej jeden język
obcy. Dlatego w ramach projektu
prowadzone są zajęcia z języka angielskiego. W okresie wakacyjnym
uczniowie doskonalili umiejętności
językowe na obozie w Zakopanem.
Pięciu najlepszych uczniów otrzymało szansę zdawania egzaminu
First Certifikate in English. Do realizacji wszystkich tych działań wykorzystujemy kamerę cyfrową i zestaw
nagłaśniający zakupione w ramach
projektu. W naszej szkole ciągle coś
się dzieje, dlatego jest to Szkoła dla
Ciebie!/M.D./

Uczestnicy projektu z kl. I LO w Niedrzwicy Dużej wraz z opiekunami.

Kółko
teatralne
Kółko teatralne dla dzieci- zajęcia dla dzieci od 5-6 do 12 lat.
Cotygodniowe 1, 5 godzinne
warsztaty prowadzone będą przez
instruktora małych form teatralnych. Spotkania o charakterze
ogólnorozwojowym,
pomogą
w rozwoju kreatywnego myślenia,
ćwiczeniu dykcji, nauczą obycia
z publicznością a jednocześnie
rozwiną umiejętności muzyczne
i sprawnościowe dzieci. Zajęcia
rozpoczynają się w listopadzie,
spotkanie organizacyjne dla zainteresowanych w poniedziałek 5
listopada 2007 roku o godz. 1900
w Ośrodku Kultury w Niedrzwicy Dużej.

Rękodzieło
Warsztaty rękodzielnicze – zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane wykonywaniem robótek
ręcznych jak np. haftowaniem
(krzyżykami, haft richelieu), szydełkowaniem, robieniem na drutach, wykonywaniem plecionek
(np. makram), wykonywaniem
gobelinów i ozdób okolicznościowych (ozdoby choinkowe, pisanki, palmy wielkanocne, stroiki).
Zajęcia będą związane z działalnością rękodzielniczą regionu
i odbywać się będą w postaci popołudniowych spotkań na zasadzie wzajemnego uczenia się od
siebie, wymiany pomysłów i doświadczeń bez pieczy instruktora.
Chcemy zapoczątkować cykliczne targi rękodzieła i zachęcić autorów prac do udziału w kiermaszach okolicznościowych. Zajęcia
są bezpłatne. Spotkanie organizacyjne we czwartek 8 listopada
o godz. 1800 w Ośrodku Kultury
w Niedrzwicy Dużej.
/A.C./
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Radni wskazali przebieg trasy szybkiego ruchu przez gminę

Trasa zaopiniowana
Rada Gminy na sesji w dniu 11
X br. zaopiniowała przedstawione
przez Generalną Dyrekcję Dróg
i Autostrad, oddział w Lublinie warianty przebiegu trasy szybkiego ruchu przez naszą gminę.
Radni pozytywnie zaopiniowali
i wybrali IV wariant zaproponowanego przebiegu drogi S-19 przez
Gminę Niedrzwica Duża z uwzględnieniem wniosków i uwag mieszkańców i przekazali do opracowania
GDDKiA jako równorzędny do zaopiniowanego wariantu IV wariant
„społeczny” wskazany graficznie
w załączniku do uchwały. Opinia
radnych wyrażona w postaci uchwały zawiera wnioski z odbytych przez
władze samorządowe konsultacji
społecznych we wszystkich miejscowościach gminy przez które przebie-

ga droga S-19. Uchwała Rady Gminy
podjęta została niejednomyślnie stosunkiem głosów: 9 za, 5 wstrzymujących i 1 przeciw.
Po tej uchwale Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Lublinie
ma przystąpić do szczegółowego
opracowania przebiegu wybranego
wariantu drogi przez naszą gminę
z jednoczesnym opracowaniem tzw.
wariantu społecznego, który zaproponowali mieszkańcy Niedrzwicy
Dużej.
Kiedy powstanie droga szybkiego ruchu przez naszą gminę, to trudno określić. Do wyborów mówiło się
o terminie ostatecznym w 2015 roku,
po zmianie ekipy rządowej pojawiły
się głosy o wydłużeniu tego terminu
i przesunięciu inwestycji na inne rejony kraju. Czy tak się okaże pokaże

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy nr XIII/66/07
w sprawie wyrażenia opinii, co do propozycji przebiegu
drogi S-19 przez Gminę Niedrzwica Duża.
W piśmie GDDKiA–O/LU–P–2ił–4111/390/07 z dnia 01.06.2007 r.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Lublinie przekazała jeden egzemplarz „Koncepcji
programowej drogi ekspresowej S19
granica państwa – Białystok – Lublin
– Nisko – Rzeszów – Barwinek na
odcinku koniec obwodnicy m. Lublina
– gr. Woj. Lubelskiego i podkarpackiego” z prośbą o zaopiniowanie przedstawionych wariantowych propozycji przebiegu trasy drogi ekspresowej na odcinku
Lublin – Kraśnik na terenie gminy, ze
szczególnym uwzględnieniem lokalizacji węzłów, przejazdów, Miejsc Obsługi
Podróżnych itp.
Wójt Gminy Niedrzwica Duża
z udziałem przedstawicieli Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
przeprowadził konsultacje z mieszkańcami, co do proponowanych wariantów.
W wyniku konsultacji wskazano wariant IV. Jednocześnie wnioskowano
14

o poprowadzenie trasy w Strzeszkowicach i Trojaczkowicach przez lasy
w miejscach, gdzie nie ma zabudowy
lub po obecnej trasie w obrębie Trojaczkowic. Opracowanie wersji omijającej miejscowość Strzeszkowice Duże.
W Niedrzwicy Dużej w okolicy ul.
Górki przesunięcie trasy S19 w stronę
lasu krężnickiego, odsunięcie trasy S19 jak najdalej od obecnego przebiegu
trasy E19 z uwzględnieniem ominięcia ul. Przeskok i ul. Bednarzówki.
W Niedrzwicy Kościelnej przesunięcie
trasy maksymalnie w stronę lasu tak,
aby żadne z gospodarstw nie zostało
między lasem a obwodnicą. W Sobieszczanach przesunięcie trasy do granicy
z gminą Strzyżewice.
Pojawił się wariant społeczny stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
Wnioskuje się by Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad opracowała ten wariant pod względem jego
wykonalności.

Ślubowanie
pierwszaków
Pierwszaki z podstawówki
i gimnazjum w Niedrzwicy Dużej
kontynuują wspólną uroczystość
ślubowania. Po raz kolejny w dn. 14
X br. obydwie szkoły mieszczące się
w jednym budynku, zorganizowały
wspólne ślubowanie w obecności
rodziców, władz gminy i parafii.
Pierwszaki obydwu szkół mocno
przeżywały moment przyrzeczenia
i pasowania na ucznia. Ale wszystko się wspaniale udało, przyrzeczenia złożone, prezentacje artystyczne
wypadły ciekawie i sympatycznie,
rodzice na swoich aparatach cyfrowych skrupulatnie uwiecznili całą
imprezę, a sołtys Niedrzwicy Stanisław Juszka nagrodził pierwszaków
za ich szkolny debiut słodyczami.
Gimnazjaliści swoje ślubowanie
zakończyli dyskoteką, a maluszki
słodkim przyjęciem zorganizowanym przez rodziców. Ta sympatyczna impreza buduje więzi przyjaźni
koleżeńskich między starszymi
i młodszymi kolegami. Więzi te są
podtrzymywane na późniejszych
etapach nauki i to jest najważniejsza wartość wychowawcza tej imprezy./em/

Kartki z historii Niedrzwicy

Wojenna saga rodziny
Pruchniewiczów
Niedawno odwiedził Niedrzwicę
p. Tadeusz Pruchniewicz. Ma 72 lata
i mieszka w okolicy Środy Wielkopolskiej. On sam i jego rodzina okres
okupacji przeżyli w Niedrzwicy Dużej. Miał zaledwie 5 lat, gdy Niemcy w 1940 r. wysiedlili jego rodzinę
z Wielkopolski do Generalnego Gubernatorstwa, do Niedrzwicy. Rodzina Pruchniewiczów musiała zostawić
swój cały dorobek życia i udać się na
tułaczkę. W Niedrzwicy mały Tadeusz ciężko zachorował i cudem wyszedł z choroby.
Niemcy dali Pruchniewiczom
gospodarstwo na Górkach, po koloniście niemieckim Hoffmannie. Mieszkali we dworze. Stosunki z miejscową
ludnością układały im się poprawnie,
mogli liczyć na jej życzliwość i pomoc,
którą niejednokrotnie doświadczali.
Mimo tego, z trudem adaptowali się
w nowych warunkach i z żalem wspominali swoje rodzinne strony.
Wojciech Pruchniewicz, ojciec
p. Tadeusza, w trudnym okresie adaptacji napisał list do poprzedniego
właściciela gospodarstwa Edwarda
Hoffmanna, w którym użalał się nad

stanem swojego nowego gospodarstwa. Solidny Niemiec odpowiedział
na ten list, który szczęśliwym trafem
przechował się w zbiorach rodzinnego archiwum. Jego treść publikujemy niżej. Hoffmann w liście przekonywał go, że otrzymał w Niedrzwicy
więcej dóbr niż zostawił w Wielkopolsce, w przeciwieństwie do niego
samego.
Po wojnie Pruchniewiczowie
wrócili w rodzinne strony. Ich gospodarstwo przejęli repatrianci ze
Wschodu, którzy wskutek zmiany
granic też utracili tam swoje dobra.
W rodzinnym archiwum Pruchniewiczów znajduje się sporo fotografii z Niedrzwicy. Na jednej z nich
widoczna jest jego ciotka, Bronisława
Pruchniewicz z koleżanką Stefanią
Frątczak, o której miejscowi mówili,
że była kochanką Tomkego, znanego
z czasów okupacji Niedrzwicy okrutnego żandarma niemieckiego.
T. Pruchniewicz odwiedził miejsce swojego trudnego dzieciństwa,
rozmawiał z ludźmi, którzy pamiętali jego rodzinę, rozliczył się z historią./oprac. E. Mierzyńska/

Na fotografii powyżej mały
Tadeusz wraz z rodzicami.
Skirenort, 08.II.1941 r.
Do Pana Pruchniewicza!
Ponieważ otrzymaliśmy list od
Pana, chcemy zaraz na niego odpowiedzieć. Chce Pan wiedzieć co zostawiliśmy z majątku i maszyn. Jeśli o to
chodzi mamy 24 ha ziemi, nowy dom
i połowę stodoły. Połowa obory, silos
i druga połowa zabudowań należały do
Adolfa Hoffmanna, a z maszyn jedna
duża prasa.
Za przekazane dobra zostało zapłacone. Leśniczy też został zaspokojony. Zostawiliśmy też 5 kur i 1 koguta,
gdzie one zostały – tego niestety nie
wiem, proszę najlepiej spytać wójta,
on wszystko przyjmował. A to, że Pan
pisze, co Państwo zostawiliście, to nas
mniej dotyczy, ponieważ my nie dostaliśmy Państwa gruntów. Proszę się
zastanowić nad tym dobrze, jaki las
Pan dostał. Jest on na pewno więcej
wart niż Pańskie 41 świń, 100 kur
i jeszcze więcej, a my nie dostaliśmy
ani kawałka drewna i jesteśmy mimo
to zadowoleni.
Pozostaję z pozdrowieniami

Fotografia z rodzinnego archiwum przedstawia siostrę p. Tadeusza –
Bronisławę Pruchniewicz oraz Stefanię Frątczak (z prawej)
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Z notatnika kibica

Końcówka rundy
Seria zwycięstw, o której pisaliśmy w poprzednim numerze zakończyła się na liczbie 4. Ostatnim
pokonanym był zespół z Gościeradowa. Następne dwa mecze w wykonaniu Orionu były słabsze.
Nie udało się pokonać drużyny
Orłów Kazimierz, choć zalicza się
ona raczej do ligowych średniaków.
Dzięki remisowi w Niedrzwicy przybysze z nad Wisły wywalczyli pierwszy punkt na wyjeździe. Dla Orionu
ten wynik oznaczał awans w tabeli na
pozycję wicelidera, gdyż najgroźniejsi rywale również pogubili punkty.
Nieudana była także wyprawa
niedrzwiczan do Ostrowa Lub. na
mecz z tamtejszym Tajfunem. Na
dwa gole gospodarzy biało-niebie-

scy nie potrafili odpowiedzieć żadnym. Jak zauważyli statystycy, był
to pierwszy mecz w tym sezonie, gdy
nasi nie zdobyli choćby jednego gola.
Nieciekawie zrobiło się także w tabeli
– orionowcy znaleźli się dopiero na
siódmym miejscu i nic nie zapowiadało poprawy w następnej kolejce.
Rywalem był bowiem zespół
Czarnych Dęblin. Jest to tegoroczny
spadkowicz z IV ligi, a jeszcze kilka
lat temu grał w lidze III. Co więcej
legitymowali się serią 11 meczów bez
porażki, czyli ostatni mecz przegrali
wiosną w IV lidze. Swego pogromcę
znaleźli w Niedrzwicy Kościelnej.
Trener Orionu Waldemar Wiater dokonał kilku korekt w składzie.
W wyjściowej jedenastce znaleźli się
Fot. A. Ziomka

rekonwalescent Krzysztof Ściegienny oraz Grzegorz Kuśmierz, który
nie był ostatnio podstawowym zawodnikiem.
Mecz stał na dobrym poziomie,
kibice obejrzeli wiele interesujących
zagrań oraz jedną bramkę strzeloną
w 16. minucie. Ponieważ napastnicy Orionu nie potrafili wykorzystać
żadnej z wielu stworzonych okazji,
a obrońcy wzorowo powstrzymali
wszystkie ataki dęblinian, wynik
nie uległ zmianie. Dzięki temu
zwycięstwu Orion prześcignął Czarnych w tabeli.
W ostatni październikowy
weekend niedrzwiczanie udali się
do Piask. Mowa tu nie tylko o piłkarzach, ale również kibicach w białoniebieskich szalikach, którzy stawili się w podświdnickim miasteczku,
a swą liczebnością przewyższali
miejscowych fanów. Piaskovia to
zespół dolnych rejonów tabeli, toteż
zwycięstwo Orionu nie było niespodzianką. Ozdobą spotkania był gol
strzelony „rogalem” przez Grzegorza Kuśmierza, który sprawił nam
ogromną radość.
Strata do lidera tabeli, którym
wciąż jest POM-Iskra Piotrowice
wynosi 3 punkty. W niedrzwickiej
klasyfikacji strzelców prowadzi nadal Marek Bednarz z 9 golami, najlepszym asystentem jest Przemysław
Gorczyca – 5 asyst.
Do końca rundy pozostały
2 mecze. Kibice w Niedrzwicy będą
mieli okazję po raz ostatni zobaczyć
spotkanie ligowe 4 listopada Z Opolaninem Opole Lub., natomiast tydzień później ostatni mecz tej rundy
w Lublinie z Koziołkiem.
/Emil Masiak/

Szachowy sukces
Karol Kurek uczeń klasy drugiej
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej został indywidualnym mistrzem województwa lubelskiego w szachach
w kategorii juniorów do lat osiemnastu. Karol otrzymał puchar i dyplom od Marszałka Województwa
Lubelskiego.
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