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Niedrzwiczak
Szkoła im. Księdza Jana
Twardowskiego

Z okazji
Świąt Bożego
Narodzenia wielu głębokich
i radosnych przeżyć, spokoju,
wytrwałości i radości oraz
błogosławieństwa Bożego
w każdym dniu Nowego
Roku wszystkim Czytelnikom
życzy
		

Redakcja

10 listopada w Strzeszkowicach
odbyła się wyjątkowa uroczystość.
Szkoła otrzymała imię księdza Jana
Twardowskiego.
Decyzja o wyborze patrona wiązała się z pragnieniem społeczności
szkolnej, aby postawa i twórczość
ks. Jana Twardowskiego stała się inspiracją do codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Ten niezwykły człowiek, nazywany „poetą
uśmiechniętego Boga”, dzięki swej
poezji potrafił dotrzeć do dorosłego
czytelnika, a także – jako kawaler
Orderu Uśmiechu – dużo uwagi poświęcał dzieciom.
Poezja ks. Jana Twardowskiego
dotyka podstawowych problemów
człowieka, cudowności świata w
jego najdrobniejszych przejawach,
emanuje optymizmem i radością.
Poeta pragnie dać ludziom nadzieję, że na świecie jest więcej dobra

niż zła. Wartości, takie jak: wiara
w drugiego człowieka, dobro, które
przekazuje za pośrednictwem swoich utworów są ponadczasowe. Ks.
Jan Twardowski podpowiada, jak
żyć w dzisiejszym, smutnym, zagubionym świecie, pozwala zachwycić
się pięknem przyrody, uwrażliwia,
by nie marnować skarbu czasu. „W
budzeniu nadziei w innych, walce z
pesymizmem widzę swój sens życia
jako księdza i człowieka” – pisał ks.
Twardowski.
Uroczystość nadania imienia
szkole rozpoczęła się Mszą św. w
kaplicy, w czasie której ks. Marian
Bartnik – proboszcz parafii oraz ks.
Jan Rębecki dokonali poświęcenia
sztandaru, ufundowanego przez
Radę Sołecką i Radę Rodziców.
dokończenie na str. 2

Badania
w ambulansie
Dużym powodzeniem mieszkańców gminy cieszyły się badania mamograficzne i na jaskrę,
które wykonywali specjaliści z
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Profilaktyka, Diagnostyka, Leczenie z Poznania, którzy
przyjechali ambulansem medycznym do Niedrzwicy i w dniu 6
listopada zbadali 152 pacjentów.
Wyniki badań będą znane na początku grudnia. /EKM/

Fot. A. Ziomka


dokończenie ze str. 1

Szkoła im. Księdza Jana Twardowskiego
Uroczystość nadania imienia
szkole zbiegła się z 45-leciem oddania szkoły do użytku. Wyrazem
pamięci o zmarłych nauczycielach
oraz wdzięczności za przekazaną
wiedzę i wychowanie było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej w szkole. Na zawsze w pamięci
mieszkańców pozostali: Wanda
Bednarczyk, Tadeusz Jersak, Władysława Rzucidło, Ludwik Stępniak. Jej odsłonięcia dokonała Zofia
Stępniak – żona dyrektora szkoły,
który przepracował w oświacie prawie pięćdziesiąt lat.
Dalsze uroczystości odbyły się
w sali gimnastycznej. Dyr. szkoły
Teresa Próchnicka przypomniała
historię powstania szkoły, pedagogów i wychowanków którzy ją
ukończyli, a Przewodniczący Rady
Gminy Ryszard Golec odczytał
uchwałę w sprawie nadania imienia
Szkole Podstawowej w StrzeszkowiFot. A. Ziomka



Fot. A. Ziomka
cach Dużych.
Przedstawiciele Rad Sołeckich
i Rady Rodziców dokonali ceremonii przekazania sztandaru szkoły
na ręce dyrektora z wiarą, że będzie
on chlubą szkoły i zostanie otoczony szacunkiem należnym temu
symbolowi. Dyrektor, przyjmując
sztandar i przekazując uczniom,
wyraziła życzenie, aby towarzyszył
im w ważnych momentach życia
szkolnego. Powinni go strzec i szanować. Uczniowie przyrzekli strzec
dobrego imienia oraz godności ucznia Szkoły Podstawowej w Strzeszkowicach Dużych im. Księdza Jana
Twardowskiego. Następnie odbyło
się uroczyste ślubowanie.
Zaproszeni goście, wicekurator
oświaty Jolanta Misiak, wójt gminy
Zdzisław Antoń skierowali wiele
życzliwych słów pod adresem uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
Oficjalną część uroczystości zakończyła część artystyczna – montaż
słowno – muzyczny w wykonaniu

uczniów klas IV – VI. Przybliżyli
oni biografię „nie poety, ale księdza
piszącego wiersze”, jak lubił o sobie
mówić ks. Twardowski. Wskazali
istotne wydarzenia związane z życiem Patrona: udział w powstaniu
warszawskim, pracę w parafii, recytowali utwory poetyckie, myśli,
które mogą być drogowskazem nie
tylko na lata pobytu w szkole, ale
na całe życie. W czasie uroczystości
eksponowany był portret Patrona
Szkoły, wykonany przez miejscowego artystę p. Romana Gruszeckiego.
Rodzice uczniów z wielkim zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie uroczystości, zadbali o
poczęstunek dla uczestników uroczystości.
Dyrektor szkoły Teresa Próchnicka składa serdeczne podziękowanie sponsorom, rodzicom, pracownikom szkoły oraz wszystkim,
którzy włączyli się w przygotowanie
uroczystości.
/Barbara Stachańska/

AGD, RTV
Niedrzwica Duża, ul. Krótka 8 tel. 081 517 58 75
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pralki

•

lodówki

•

odkurzacze,

kuchnie gazowe i elektryczne,
dywany

•

wykładziny dywanowe

drobny sprzęt zmechanizowany
szeroki wybór, konkurencyjne ceny

Sklep metalowy
Niedrzwica Duża, ul. Kraśnicka, tel. 081 517 53 02

• śruby, • gwoździe • elektronarzędzia
• drabiny, taczki • drut • siatka ogrodzeniowa
Witamy w gminie

Na ślubnym kobiercu:

Mazur Natalia
Młynarski Maciej
Staska Mikołaj
Wojtaszko Magdalena
Socha Kacper
Kryszkiewicz Dominika
Kryszkiewicz Olga
Zygo Bartłomiej
Macuba Piotr
Depta Monika
Mańka Magdalena
Warzocha Mateusz

• Kędzierski Marcin z Niedrzwicy Dużej
i Pietraś Iwona z Zosina
• Pioś Grzegorz z Niedrzwicy Dużej
i Sobieraj Urszula ze Skokówki
• Łabiga Piotr z Krężnicy Jarej
i Grzegorzewska Magdalena z Lublina
• Besztak Piotr z Radawczyka
i Góral Katarzyna z Lublina
• Stec Piotr z Marianki
i Grochowicz Karolina ze Świdnika
• Wołoszyn Agnieszka z Sobieszczan
i Gdela Paweł z Antoniówki
• Borowiecki Adam z Krężnicy Jarej
i Krzewińska Aneta z Zemborzyc Podleśnych
• Masierak Jolanta z Krężnicy J. i Saj Stanisław z Lublina
• Włodarczyk Joanna z Niedrzwicy Dużej
i Kaziród Andrzej z Gorajca Zastawie
• Bednarz Joanna z Niedrzwicy Dużej
i Bednarczyk Marek z Radawczyka Kol. I
• Witek Katarzyna i Pastuszak Adam z Niedrzwicy D.
• Karasińska Patrycja z Niedrzwicy Dużej
i Szymaniak Konrad z Lublina

14.10
15.10
16.10
17.10
24.10
24.10
24.10
24.10
25.10
03.11
05.11
12.11

Niedrzwica Duża
Niedrzwica Duża
Niedrzwica Kośc.
Strzeszkowice M.
Niedrzwica Duża
Niedrzwica Kośc.
Niedrzwica Kośc.
Tomaszówka
Niedrzwica Duża
Niedrzwica Kośc.
Krężnica Jara
Czółna

Odeszli od nas:
Woszczek Waldemar
Gieroba Janina
Kowalska Helena
Witek Stefan
Baran Helena
Szymańska Genowefa

l. 56
l. 90
l. 82
l. 81
l.80
l.86

07.11
10.11
11.11
16.11
28.11
03.12

Niedrzwica Kośc.
Krężnica Jara
Niedrzwica Duża
Niedrzwica Duża
Niedrzwica Duża
Niedrzwica Duża

Dyskusja nad regulamin wynagradzania nauczycieli

Sporne dodatki
Nowy regulamin wynagradzania nauczycieli, uchwalony przez
radnych 22 listopada br. nie wzbudził w środowisku nauczycielskim
entuzjazmu. Zdaniem nauczycieli i
reprezentujących ich związków zawodowych gmina chce oszczędzać
na płacach nauczycieli i znacznie
obniżyła wysokość dodatku mieszkaniowego. Dodatek ten według
starego regulaminu naliczany był
procentowo od stawki zaszeregowania nauczyciela stażysty.
Pracując nad zmianą regulaminu – wyjaśnia wójt – założyliśmy, że przesuniemy pewną część
środków na zwiększenie motywacyjnej roli pracy nauczyciela, przy
zachowaniu poziomu wydatków z
roku 2007. Na składniki wynagrodzenia związane z pracą gmina w
przyszłym roku wyda o 32 tys. zł.
więcej. Konsekwencją tych założeń
było obniżenie wysokości dodatku
mieszkaniowego i zmiana sposobu
jego naliczania z procentowego na

kwotowy, tak żeby przy podwyżkach wynagrodzeń nauczycieli automatycznie nie wzrastał. Powiat
i sąsiednie gminy stosują system
stałej kwoty od dawna. W powiecie
lubelskim dodatek mieszkaniowy
wynosi 10 zł na osobę; w gminie
Borzechów 13 zł na rodzinę 1-2
osobową; w gminie Bełżyce 15 zł na
nauczyciela plus po 3 zł na każdego
członka rodziny.
Nowy regulamin ustalił sposób
naliczania dodatku mieszkaniowego z procentowego na kwotowy.
Każdy nauczyciel i uprawniony
członek rodziny pozostający na jego
utrzymaniu bez względu na wiek
otrzyma 20 zł brutto na osobę.
Ten zapis regulaminu nauczyciele uznali za krzywdzący, ponieważ obniża – ich zdaniem – i tak
niewysoki, dodatek mieszkaniowy. Nauczyciele z Gimnazjum w
Niedrzwicy Dużej uważają, że władze samorządowe w przeciwieństwie
do rządu, który szuka sposobów na

Sklepy GS nie handlowały, ale pracownicy byli w pracy

Święto w pracy
W niedzielę 11. listopada br., w
Narodowe Święto Niepodległości
pracownicy we wszystkich sklepach
mieli wolny dzień, gwarantowany
ustawą.
Nie wszyscy jednak tego dnia
świętowali. Z ustaleń redakcji
wynika, że pracownicy dwóch
sklepów Gminnej Spółdzielni w
Niedrzwicy Dużej przeprowadzali
w tym dniu remanent (w sklepie
nr 1 i nr 3).
Prezes GS Sławomir Zygo, do
którego zwróciłam się z pytaniem
czy takie zdarzenie miało miejsce
odpowiedział, w następujący sposób
„sprawa remanentów w Gminnej
Spółdzielni „Sch” dotycząca miejsca, czasu i wyników remanentów,


jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa i w tej kwestii nie może
nic potwierdzić ani zaprzeczyć”
– dodał także, że „w dniu 11.11 br.
sklepy nie handlowały, a przed
wejściem ustawy o zakazie handlu, sklepy spółdzielni nie były
czynne, np.: 1-go listopada, w św.
Szczepana, Nowy Rok, Poniedziałek Wielkanocny, Boże Ciało, a
sklepy nr 10 i nr 17 są nieczynne w
niedziele i święta”.
O tym, że pracownicy nie mają
wolnego dnia, bo w święto narodowe
zarządzono inwentaryzację redakcja
została poinformoweana przez Czytelnika. Potwierdzilśmy, że w sklepach tych przebywają pracownicy
GS. Na drzwiach jednego ze skle-

podwyższenie płac nauczycieli, nie
podejmują podobnych działań.
Wójt odpierając zarzuty stwierdza:
„Jestem zbulwersowany faktem
upowszechniania nieprawdziwych
informacji, że władze samorządowe oszczędzają na nauczycielach
poprzez zmiany w regulaminie ich
wynagradzania. Wielokrotne obliczenia wskazują, że dotrzymaliśmy
słowa i nie robimy w tym miejscu
żadnych oszczędności, jedynie
zwiększamy wydatki motywacyjne i powodujemy to, że wydatki
na te składniki wynagrodzenia dla
nauczycieli będą przewidywalne.
Dodam też, że w projekcie budżetu
gminy na 2008 rok przewidziałem
„dołożenie” z własnych dochodów
gminy – do otrzymywanej subwencji oświatowej ponad 1,5 mln zł”.
Każda strona ma swoje racje.
Mizeria finansowa nie pozwala wójtowi zwiększyć znacząco składników wynagrodzenia nauczycielom,
a nauczyciele nie mogąc liczyć na
miłosierdzie gminy muszą cierpliwie poczekać na zapowiadane przez
rząd podwyżki wynagrodzeń.
/Elżbieta Mierzyńska/
pów wisiała informacja tej treści:
„DNIA 11.11.2007 SKLEP NIECZYNNY INWENTARYZACJA”.
Moim zdaniem nie po to ustawodawca zabronił świadczenia pracy w
sklepach w niektóre dni świąteczne
przez pracowników zatrudnionych
na umowę, by przepis ten omijać,
ale po to by wszyscy pracownicy
mogli je godnie uhonorować i uczcić
w gronie rodzinnym i przyjaciół. W
starych krajach Unii Europejskiej
pracownicy mają w 2007 roku nie
12 ale 19 dni wolnych od pracy, a
w okresie najważniejszych świąt
kościelnych mają ich kilka (źródło:
Dz.U. UE 2006/C/169/02 PL).
Dane statystyczne pokazują też,
że Polacy pracują więcej od obywateli innych państw i wyprzedzili już
dawno Japończyków i Amerykanów
.
/Elżbieta Mierzyńska/

Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej

Bo mam wybór i wolną
wolę, więc wolę...
Taki tytuł nosi projekt, na który
Gimnazjum im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej
otrzymało dotację od Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Realizując ten projekt nasi uczniowie
mają możliwość uczestnictwa w
dodatkowych zajęciach sportowych,
warsztatach plastycznych oraz zajęciach koła szachowego. Edukacyjnym akcentem (słodkim dzięki
pozyskaniu sponsora słodyczy) były
zajęcia o charakterze profilaktyki
alkoholowej pt. „Zabawy 100% bez
procent” prowadzone przez pedagoga szkolnego. Jedyna trudność jaka
nieco doskwiera przy organizacji
zajęć dotyczy braku wolnych sal
lekcyjnych w terminach dogodnych
dla jak największej liczby zainteresowanych uczniów.
Organizowane spotkania mają
na celu zagospodarowanie wolnego
czasu młodzieży, podczas długich
jesiennych wieczorów w sposób
zdrowy i pożyteczny, integrację uczniów z różnych poziomów klas oraz
zdrowe współzawodnictwo i rywalizację. Dzięki pozyskanym środkom
uczniowie grają nowymi piłkami do
siatkówki, mogą malować na zaję-

Dobre wybory

ciach plastycznych farbami, które
są drogie i nie zawsze można je wykorzystać na lekcjach plastyki. Tutaj
możemy tworzyć prace technikami
wymagającymi większego zaangażowania i dokładności. Zajęcia są ciekawe i dają możliwość swobodnej
twórczości , wyboru technik i bardzo
nas interesują..- mówią uczniowie
gimnazjum. Wszystko to powoduje
duże zainteresowanie młodzieży tą
formą zajęć. Ponadto nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach koła
szachowego, a jak powszechnie
wiadomo szachy bardzo rozwijają
intelektualnie. Wszystko to co robimy możemy uwieczniać wykorzystując aparat cyfrowy zakupiony
również ze środków pozyskanych w
ramach tego projektu. Zajęcia będą
trwać jeszcze w grudniu. Wtedy nastąpi ich podsumowanie połączone
z wystawą prac. Jako koordynator
projektu w szkole i przedstawiciel
nauczycieli realizujących zajęcia, a
także w imieniu Dyrekcji i uczniów
Gimnazjum, składam podziękowania osobom współpracującym i naszym darczyńcom: GKPiRPA, OPS,
firmie RAF z Niedrzwicy Dużej.
/B.P./

Szkolenie dla sprzedawców
Gminna Komisja d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Niedrzwicy Dużej
zorganizowała w dn. 7 listopada br.
szkolenie na temat przeciwdziałania sprzedaży alkoholu nieletnim w
oparciu o przepisy obowiązującego
prawa. W szkoleniu uczestniczyło
32 właścicieli punktów sprzedaży
napojów alkoholowych oraz sprzedawców.

Podczas szkolenia omawiano
podstawowe akty prawne związane
ze sprzedażą alkoholu oraz przeprowadzono seminarium warsztatowe
dotyczące przeciwdziałania sprzedaży alkoholu nieletnim. Celem
szkolenia było zwiększenie ilości
sprzedawców alkoholu przestrzegających prawa oraz ograniczenie
dostępności młodym ludziom do
kupna alkoholu.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niedrzwicy Dużej oraz
Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają w dn. 07.12.2007 r. na koncert
profilaktyczny pt. „Broń się, nie
trać wiary” skierowany do uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół średnich oraz rodziców i nauczycieli. Koncert dla uczniów
szkół podstawowych odbędzie się o
godz. 1400, zaś uczniów gimnazjum
o godz. 1600. Koncerty odbędą się w
sali OSP w Niedrzwicy Dużej.

Groźna zima
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Niedrzwicy Dużej zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na
osoby bezdomne, starsze, samotne,
niezaradne życiowo, którym w szczególny sposób mogą zagrozić negatywne skutki zimy. Zjawisko bezdomności zatacza w naszym regionie coraz
większe kręgi i wzrasta liczba zgonów
na wskutek wychłodzenia organizmu. Okres zimy niesie za sobą liczne
zagrożenia dla osób pozbawionych
możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Podjęcie
w porę wszechstronnych działań i
współpracy wszystkich służb na terenie gminy pozwoli uniknąć w/w osobom niebezpieczeństwa utraty życia
i zdrowia. Poniżej podajemy telefony
kontaktowe :
• Ośrodek Pomocy Społecznej
– 081 517 50 69
• Ośrodek Zdrowia w Niedrzwicy
Dużej – 081 517 41 32
• Ośrodek Zdrowia w Niedrzwicy
Kościelnej – 081 511 62 75
• Ośrodek Zdrowia w Radawczyku
– 081 511 80 85
• Komisariat Policji w Niedrzwicy
Dużej – 081 517 50 07 lub 997


Fot. z archiwum OPS

Święty Mikołaj od lat współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
8 grudnia złożył wizytę dzieciom z terenu gminy. Relacja w następnym numerze „Niedrzwiczaka”

Świetlica zaprasza dzieci
Świetlica Wsparcia Dziennego
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w
Niedrzwicy Dużej, ul. Kraśnicka 51
zaprasza na zajęcia w godzinach od
14°°–17°°od wtorku do piątku, w soboty od 10°°-13°°.
Zajęcia plastyczne odbywają się w
Ośrodku Kultury w czwartki. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zajęciach świetlicowych. Oferu-

jemy interesujące zajęcia plastyczne,
teatralne i czytelnicze. Wspólnie uczymy się języka angielskiego, oferujemy
także pomoc w nauce. Na wszystkich
uczestników zajęć w świetlicy czekają ciekawe wyjazdy, spotkania i niespodzianki. Przyjdź i zabierz ze sobą
przyjaciela. Bliższe informacje można
uzyskać u Pani Anety w świetlicy w
Niedrzwicy Dużej.

Gmina Niedrzwica bierze udział w akcji

„Pomóż dzieciom
przetrwać zimę‘’
We wszystkich szkołach na terenie
gminy, w przedszkolu w Niedrzwicy
Dużej oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kraśnickiej powstały punkty zbiórki darów. Zbierano
żywność trwałą, artykuły szkolne,
zabawki, środki czystości, słodycze.
Zbiórka darów trwała od 20 do 5


grudnia. W niedzielę 25 listopada
w czterech miejscowościach gminy:
w Niedrzwicy Dużej, Niedrzwicy
Kościelnej, Krężnicy i w Strzeszkowicach przeprowadzono uliczną
zbiórkę darów. O podsumowaniu
akcji poinformujemy w następnym
numerze gazety.

Rolnicy
inwestują
Rolnicy naszej gminy tradycyjnie wykazują duże zainteresowanie
modernizacją gospodarstw i ubieganiem się o dofinansowanie inwestycji z Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa. Do końca
listopada wnioski na inwestycje z
pomocą Ośrodka Doradztwa Rolniczego złożyło ponad 20 rolników.
Najwięcej wniosków pochodzi ze
Strzeszkowic, Radawczyka i Krężnicy Jarej.
Wartość wnioskowanych inwestycji kształtuje się na poziomie od
200 - 250 tys. zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 40% wartości inwestycji. Wnioskodawcy najczęściej
zakupują ciągniki wraz ze sprzętem
towarzyszącym (siewniki, agregaty,
ławy, opryskiwacze). Nabór wniosków przez ARiMR będzie trwał aż
do wyczerpania funduszy. /E.M/

Kwiaciarnia
„u Dudów”
✿ k
 wiaty cięte, doniczkowe
✿ w
 iązanki ślubne
✿ d
 ekoracje kościołów,

sal weselnych
✿ wieńce,

wiązanki
okolicznościowe
✿ u
 pominki
Realizujemy
wszelkie
zamówienia
kwiatowe.
 ostarczamy pod
D
wskazany adres.
Niedrzwica Duża,
ul. Szkolna
tel. 0 504 920 231
0 502 324 748
Zapraszamy!

Konkurs
„Wyspiański”
rozstrzygnięty!

Spotkania Dyskusyjnego
Klubu Książki
W środę, 7 listopada br. w
Gminnej Bibliotece Publicznej
w Niedrzwicy Dużej odbyło się
kolejne spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki. Spotkanie poświęcone było książce „Pachnidło” Patricka Süskinda.
Książka
ukazuje
XVIIIwieczną Francję z dokładnym
opisem realiów tego okresu . Dowiadujemy się np. jak wyglądał
ówczesny targ rybny, czy zakład
perfumiarski, a nawet poznajemy
wonie jakie unosiły się wówczas
w powietrzu, wszędzie panował
brud i fetor. Główny bohater powieści - Jan Baptysta Grenouille
to syn dzieciobójczyni, który odbiera świat jako mieszaninę woni.
Paradoksalnie sam nie wydziela
żadnego zapachu - Grenouille nie
pachnie. Zostaje czeladnikiem
w perfumerii, gdzie do perfekcji
opanowuje trudną sztukę komponowania zapachów i odkrywa, że
w ten sposób może manipulować
ludźmi i sterować ich zachowaniami. Prowadzi to do zbrodni Grenouille morduje młode dziewczęta, aby z ich ciał wydestylować

zapach doskonały -esencję piękna.
Zapach ten ratuje mu życie, lecz
w końcu doprowadza do zguby.
Psychopatyczny zabójca to jednocześnie geniusz i wyobcowany,
samotny, zagubiony, dążący do
samounicestwienia nieszczęśliwy
odmieniec.
Na spotkanie przyszło osiem
osób w różnym wieku, o różnych
zainteresowaniach. Połączyła ich
ta sama pasja - czytanie książek.
Wnioski, jak i uczestnicy były
różne - lecz jeden zaskakujący.
Wspólnie doszliśmy do konstatacji, że współczesny człowiek nie
lubi swojego zapachu i dlatego
maskuje go środkami czystości i
... perfumami?
W sobotę, 17 listopada ta sama
grupa klubowiczów obejrzała film
Toma Tykwera „Pachnidło. Film
jak i książka podobał się, ale było
widać, że reżyser wykazał się
większą empatią wobec głównego
bohatera niż twórca książkowego
pierwowzoru Patrick Süskind.
/Marzena Boryga/

W połowie listopada został rozstrzygnięty konkurs czytelniczy
„Śladami Wyspiańskiego”, zorganizowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lublinie.
Czytelnicy nadesłali 456 kuponów
konkursowych z odpowiedziami.
Spośród uczestników konkursu wylosowano 40 laureatów, w
tym trzy osoby z naszej gminy (z
Niedrzwicy Dużej, Strzeszkowic
i Załucza), które w nagrodę pojechały na dwudniową wycieczkę
do Krakowa gdzie zwiedzili m.in.
Katedrę Wawelską, Kościół Mariacki i Muzeum Stanisława Wyspiańskiego. /M. Boryga/

Autoportet Stanisława
Wyspiańskiego namalowany
1902 roku (farbą olejną na
płótnie). Obraz przechowywany jest w zbiorachMuzeum
Narodowego w Warszawie.



Lepiej spędzić wolny czas ze zwierzętami niż patrzeć bezużytecznie w telewizor

Niedrzwicki zwierzyniec
W poniedziałkowy, mroźny ranek odwiedziłem niedrzwicki sklep
zoologiczny. Moim priorytetem było
obejrzenie gospodarstwa, o którym
słyszałem, że znajdują się w nim
ciekawe zwierzęta. Postanowiłem
to sprawdzić. Pani Teresa Ruszała,
właścicielka sklepu, była trochę zaskoczoną tą poranną wizytą, ale bez
żadnego problemu chętnie pokazała
swoich podopiecznych i oprowadziła mnie po swoim gospodarstwie.
Trafiłem w świetnym momencie, bo
właśnie zakończyła karmić zwierzaki, które biegały zadowolone po podwórku.
Zacząłem zwiedzanie. Od razu
rzucił mi się w oczy mały, śliczny
piesek z lekko spłaszczoną mordką.
Pani Teresa widząc moje zainteresowanie owym zwierzakiem, powiedziała mi, że właśnie przyglądam się
Ferbiemu - pieskowi rasy pekińczyk,
który jest „domową maskotką”.
Po drugiej stronie za siatką biegał
duży, czarny mastif neapolitański.
Wabi się Dora. Pierwszy raz spotkałem taką rasę i chciałem dowiedzieć
się o niej czegoś więcej. Psy tej rasy
są łagodne i zrównoważone – oznajmiła bez chwili wahania pani Teresa.
A Dora, która z początku wzbudziła
we mnie lekki strach, okazała się po
prostu świetna i bardzo towarzyska.

Trochę dalej zobaczyłem rozmaite ptactwo, ale nie jakieś zwykłe kury
czy kaczki. Każdy z tych ptaków
był inny – różnorodne gołębie (w
tym rasy ozdobne), kolorowe kaczki (mniejsze i większe), kury przeróżnych ras, przepiórki, ozdobne
bażanty. Najbardziej spodobały mi
się bażanty. Sa jeszcze młode – poinformowała mnie właścicielka, ale
jak urosną będą jeszcze ładniejsze i
bardziej kolorowe niż teraz. Przyrzekłem sobie, że jak podrosną odwiedzę gospodarstwo ponownie.
Niedaleko bażantów stały klatki
z królikami. Zajrzałem do zagrody i
ku swojemu zaskoczeniu zobaczyłem
pierwszy raz w życiu świnkę wietnamską. Jest niezbyt duża, czarna i
lekko owłosiona. Ma krótki ryjek i
zgrabne uszy. Jednym słowem – genialna. Mogę śmiało powiedzieć, że
swoim zachowaniem i inteligencją
dorównuje najlepszemu przyjacielowi człowieka – psu. Świnka miała
akurat lekką kontuzję nóżki, ale z
chęcią wyjrzała ze swojej zagrody.
Obok biegało siedem małych świnek
morskich, które niedawno przyszły
na świat oraz szynszyle – świetne,
futerkowe zwierzaki domowe. W zagrodzie stały jeszcze dwie białe kózki
– też pozytywne zwierzaki.
Zaintrygowało mnie mnie skąd

to rodzinne zainteresowanie zwierzakami i od czego się wszystko zaczęło. Właścicielka opowiadała, że
początkiem działalności była ogromna sympatia do rybek. Do najbliższego sklepu zoologicznego trzeba było
jechać aż do Lublina, dlatego razem
z mężem zdecydowali się otworzyć
sklep w Niedrzwicy. Mąż pani Teresy, Stanisław pasjonował się wędkarstwem. Pasję zaszczepił synom. Bo
to jest pasja – mówi Pani Teresa – ta
opieka, to patrzenie jak zwierzaki
rozwijają się. Całej rodzinie sprawia
to ogromną radość. Starszy syn Marcin studiuje kierunek związany ze
swoim hobby-zootechnikę na Akademii Rolniczej. Synowie pani Teresy są zapalonymi wędkarzami. W
sklepie wiszą rodzinne trofea i dyplomy. Najważniejszym wyróżnieniem
jest drugie miejsce w Mistrzostwach
Polski Kadetów w wędkarstwie spławikowym syna Mariusza.
Tyle zwierzaków to również
ogromny obowiązek, ale nikt z domowników nie narzeka. Lepiej spędzić wolny czas ze zwierzętami niż
patrzeć bezużytecznie w telewizor
– twierdzi p. Teresa. W domu cały
czas ktoś musi być, ponieważ podopieczni wymagają ciągłego doglądania i opieki.
Po tej wizycie nasunęła mi się
refleksja, że gospodarstwo pani Teresy jest naszą niedrzwicką szopką
ze swoim niespotykanym klimatem
i różnorodnością. Polecam obejrzenie tego niezwykłego gospodarstwa.
Szczerze podziwiam właścicielkę
i jej synów za pracę i trud, który
wkładają w prowadzenie sklepu i
tego mini gospodarstwa. Najpiękniejszą rzeczą jest fakt, że tutaj nie
chodzi o względy finansowe, ale
o pasję robienia tego co się lubi.
Tekst: Adam Paluch
Zdjęcia: Marcin Ruszała



Po co strategia?
Urząd Gminy Niedrzwica Duża
przy współpracy z mieszkańcami
reprezentującymi różne środowiska
(m.in. przedsiębiorcy, rolnicy, nauczyciele) podjął pracę nad strategią
rozwoju gminy na lata 2008-2020.
Dyskusje w poszczególnych grupach
roboczych zmierzają do skonkretyzowania celów strategicznych poprzez opracowanie zadań w ramach
tych celów. Sformułowane zadania
będą poddane pod dyskusję podczas
zebrania Lokalnego Forum Planowania Strategicznego. Opracowanie
strategii jest niezbędnym elementem
wyznaczenia ścieżki rozwoju naszej
gminy na najbliższe lata. Jest swego
rodzaju planem działania pozwalającym spojrzeć szerzej na istniejące
w okolicy problemy oraz na sposoby
ich rozwiązania. Mieszkańcy mają
okazję w sposób nie tylko opiniodawczy, ale i faktyczny wpłynąć na gminę oraz jej wizerunek tak lokalny jak
i ogólnokrajowy. Nasza Gmina może
się stać jeszcze bardziej atrakcyjna
dla inwestorów z zewnątrz, może

oferować jeszcze lepsze warunki do
osiedlania się i w efekcie do pełnej realizacji hasła „Gmina, w której chce
się żyć”. Wszystko zależy od strategii
i zadań w niej zawartych. Prace nad
strategią rozwoju gminy mają być
sfinalizowane na początku grudnia,
następnie dokument zostanie upubliczniony (na stronie internetowej)
i poddany konsultacji społecznej.
Ostateczna wersja strategii ma zostać
zatwierdzona po rozważeniu uwag
mieszkańców przed świętami Bożego Narodzenia, a w styczniu przyjęta
uchwałą Rady Gminy. /em/

Wymień dowód
Osoby pełnoletnie, które nie mają
jeszcze plastikowego dowodu tożsamości do końca roku powinny złożyć
wniosek o jego wydanie.
„Na początku listopada mieliśmy jeszcze 1048 mieszkańców,
którzy nie złożyli wniosku o wymianę dowodu” – mówi Dariusz Szymański, pracownik Urzędu Gminy
odpowiedzialny za przyjmowanie
wniosków dowodowych. Urząd Gminy zorganizował więc w niedzielę 18
listopada akcję przyjmowania wniosków, a urzędnicy służyli pomocą w
ich wypełnianiu. Na miejscu był też
fotograf, który wykonywał zdjęcia.
Po tej akcji ruszyło, kilkanaście
osób dziennie składało wnioski i na
koniec listopada zostało jeszcze ok.
700 osób z dowodami do wymiany.
„Koszt wymiany dowodu wynosi 30

zł, ale większość mieszkańców jest
zwolniona z tej opłaty w związku z
urzędową zmianą numeracji działek, która miała miejsce w gminie w
2001 r.” – podkreśla Dariusz Szymański. Warto o tym pamiętać, gdyż nie
wiadomo czy ta ulga będzie obowiązywała w przyszłym roku.
Stary dowód będzie mógł służyć
do stwierdzenia tożsamości tylko do
31 marca 2008 r.
Do wniosku o wydanie dowodu
należy załączyć 2 aktualne fotografie
o wymiarach 45x35 mm, skrócony
odpis aktu urodzenia – w przypadku
osób, które nie wstąpiły w związek
małżeński, skrócony odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie
używanym nazwisku. Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie
Gminy pod nr tel. 081 517 59 24


Zagrożenia ceną za postęp

Swojskie biesiady

Święto bigosu w Marzannie Kolejna
Stowarzyszenie
„Siedlisko
Folkloru Marzanna w Niedrzwicy
Kościelnej” przyzwyczaiło nas już
do corocznych imprez popularyzujących polskie potrawy i obyczaje.
Początek jesieni Marzanna przywitała świętem pieczonego ziemniaka
i zabawą przy ognisku. Na kolejną
imprezę stowarzyszenie zaprosiło
gości w Święto Narodowe 11. listopada, na czwartą edycję naszej narodowej potrawy, czyli bigosu. Bigosy
przygotowały na konkurs kulinarny o Złoty, Srebrny i Brązowy Gar
kucharze z 8 zajazdów i restauracji
województwa lubelskiego. Konkurs
wygrał bigos Karczmy Poleskej z
Kołaczy k/Włodawy, który zdobył
Złoty Gar. Kolejne miejsca przypadły bigosom z restauracji Dwór
Lwowski z Bogucina i z Zajazdu
Gościnnego z Lublina. Publiczność

nagrodziła laurem bigos Pensjonatu
Bankowego z Okuninki, a restauracja Locomotiva z Lublina otrzymała
wyróżnienie za najlepszą ekspozycję. Fundatorem nagród była firma
Kamis z Lublina. Na imprezę zjechało kilkaset osób, wśród których
nie brakowało smakoszy bigosu z
naszej gminy. To były bardzo dobre
bigosy, o różnych smakach, składnikach i przyprawach – zachwala
Irena Arbuz. I atmosfera też była
bardzo przyjemna, gościom umilały
czas występy Zespołu Pieśni i Tańca
Jawor z Akademii Rolniczej i kapela Czeremszyna. Za rok odbędzie się
kolejne święto bigosu – mówi Marcin Piech, szef kuchni Marzanny.
Przewidujemy rozszerzenie konkursu o kategorię amatorzy.
/EM/

Fot: Anna Mirosław
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wieża GSM
w Niedrzwicy

Od kilku lat w Niedrzwicy
Dużej, przy ulicy Spółdzielczej
widnieje ponad dachami domów
stalowa konstrukcja, uzbrojona
w talerze emitujące niezłą dawkę
promieni elektromagnetycznych.
Zastanawiałam się nad skutkami
codziennego przyjmowania przez
ludzi mieszkających w pobliżu
tych elektro – dawek”. W bliskości
wieży, mieszka mnóstwo rodzin z
małymi dziećmi, powstają nowe
domy, osiedlają się nowi mieszkańcy. Czy są świadomi szkodliwości tak bliskiego sąsiedztwa
stacji sieci komórkowych?
W podobnej sytuacji są pracownicy z zakładów ,,Virmet,
Tezet-Gaz, Gemar, Piekarni GS”,
którzy przez wszystkie godziny pracy narażeni są na odbiór
szkodliwych dawek promieni
elektromagnetycznych?
Dlaczego mieszkańcy innych
miejscowości (ostatnio Lublina)
potrafili powiedzieć ,,nie”, w sytuacji podobnej naszemu środowisku. Nasze zaś społeczeństwo
pozwoliło sobie na montaż kolejnej wieży-bazy sieci ,,Orange”,
która stanęła niedaleko stacji
,,ERY”, prawie w ogrodzie jednego z mieszkańców ul. Sosnowej.
Na ile jeszcze tak ,,przerośniętych
kwiatków” pozwolą sobie mieszkańcy Niedrzwicy?
Warto pomyśleć jak chronić
nasze środowisko, gdzie przenieść
te szkodliwe obiekty, sprawdzić i
udowodnić szkodliwość ich działania i bardziej zatroszczyć się o
obiekty służące zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi nas i naszych
dzieci. Tym samym podnieść stopień atrakcyjności miejscowości
Niedrzwica Duża. Winni jesteśmy
to samym sobie.
/Urszula Michalewska/

Fot: E. Mierzyńska

Awans szachistów
Szachiści ze szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej wygrali
eliminacje powiatowe drużynowych
mistrzostw szkół podstawowych w
szachach, w dniu 27.11.2007 r. w
Niedrzwicy Dużej i awansowali do
etapu wojewódzkiego. W eliminacjach startowały (oprócz drużyny z
Niedrzwicy) drużyny z Turki, Jastkowa i Krężnicy Jarej. Zwycięska
drużyna wystąpiła w składzie: Karol Antoń, Jarosław Rak, Damian
Pastuszak i Marlena Chmielik.
W turniejach drużynowych
zwykle najsilniejsi zawodnicy typo-

wani są do gry na pierwszych szachownicach i w konsekwencji grają
z najlepszymi zawodnikami z pozostałych drużyn turnieju. Generalnie
im wyższy numer szachownicy tym
łatwiej się gra, gdyż po prostu trafia
się na słabszych przeciwników.
Na uwagę zasługuję osiagnięcie
Damiana Pastuszaka, który grał
na trzeciej szachownicy i wygrał
wszystkie 6 partii.
Grająca na czwartej szachownicy Marlena Chmielik wygrała 5
partii.
/WT/
Fot: E. Mierzyńska

Unieważniony
przetarg
Wójt unieważnił przetarg na obsługę bankową budżetu gminy, zakładów i jednostek budżetowych
gminy. Podstawą unieważnienia
przetargu była istotna zmiana
przedmiotu zamówienia w związku z likwidacją przez Radę Gminy rachunku obrotów własnych.
Bank, który policzył określoną
wartość za tę usługę mógłby stracić i oferta mogłaby wypaść niekorzystnie dla tego oferenta.

Niedrzwiczak
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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
W
 ydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej
e-mail: niedrzwiczak@gmail.com
redaktor naczelny: Elżbieta Karczyńska-Mierzyńska
w
spółpracownicy: Aneta Cieślakowska, Ilona Madejczyk, Emil Masiak,
Adam Paluch, Weronika Pylak, Marek Wójcik, Adam Ziomka
N
 umer zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego
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Z prac samorządu gminnego

Podatki i opłaty lokalne
Radni na sesji w dn. 22 listopada br.
uchwalili m.in.:
• nowe stawki podatków lokalnych
na 2008 r.
• nowy regulamin wynagradzania
nauczycieli
• zmienili Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
• uchylili uchwałę z 2006 r. (z początku kadencji) powołującą stałe
komisje Rady Gminy i w związku
ze zmianą statutu gminy, odrębnymi uchwałami powołano 5 stałych
komisji (dotychczas było 4) określając ich nazwy, składy osobowe
(komisji jest więcej, ale są mniej
liczne osobowo) oraz określono
zakres ich działania (dotychczas
pojawiały się wątpliwości, która
komisja powinna się zająć określonym zagadnieniem).
• uchylili uchwałę z 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych gminy (szkołach)
• zmienili uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży
napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
/z wyjątkiem piwa/ do spożycia
poza miejscem sprzedaży jak i w
miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie
gminy Niedrzwica Duża
Nowe stawki podatkowe:
Podatek rolny – obniżono średnią
cenę skupu żyta z 58,29 zł za 1dt
na 38 zł (co stanowi 67,25 % ceny
maksymalnej), jako podstawę do obliczenia podatku rolnego. Podatek
wynosi 2,5 q (dt) od 1 ha przeliczeniowego w przypadku, gdy mamy do
czynienia z gospodarstwem rolnym
i 5 q gdy obszar gruntów będących
w posiadaniu podatnika nie stanowi
gospodarstwa rolnego, czyli łączna
powierzchnia nie przekraczająca 1
ha lub 1 ha przeliczeniowy. W 2008
12

roku zapłacimy więc 95 zł za 1 ha
przeliczeniowy mając gospodarstwo
rolne, oraz 190 zł za 1 ha jeżeli nie
posiadamy gospodarstwa.
Podatek od nieruchomości
a) od gruntów
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w wysokości 0,50 zł z 1m2 powierzchni
– pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 1,86 zł od 1 ha powierzchni
– pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,12 zł od 1 m2 powierzchni
b) od budynków lub ich części:
– mieszkalnych - 0,30 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej
– związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,0 zł od 1
m2 powierzchni użytkowej
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,66
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
- pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 3,70 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej
c) od budowli – 2% ich wartości
Zwolnione z podatku od nieruchomości w roku 2008 są:
– budynki

mieszkalne lub ich części

– budynki gospodarcze lub ich części (zwolnienia te nie obejmują budynków lub ich części związanych
z działalnością gospodarczą)
– grunty, budynki lub ich części i
budowle związane z:
a) prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
b) celami terapii, rehabilitacji oraz
aktywacji zawodowej i integracji
społecznej osób niepełnosprawnych i bezdomnych
c) prowadzeniem działalności gospodarczej wyłącznie w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
d) grunty, budynki lub ich części i
budowle zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej
e) grunty, budynki lub ich części i
budowle stanowiące mienie komunalne gminy Niedrzwica Duża
(zwolnienie nie obejmuje mienia,
które gminna oddaje w posiadanie,
np. najem innym podmiotom, które
nie są jednostkami organizacyjnymi
gminy).
Opłata targowa
Nie zmienono obowiązującej stawki opłaty targowej. W 2008 r. będą
obowiązywać więc stawki uchwalone na 2007 r.
Rada nie zlikwidowała zwolnienia budynków mieszkalnych i gospodarczych (tzw. w prawie podatkowym
„pozostałych”, gdyż chodzi o pozostałe budynki nie będące mieszkalnymi ani związanymi z działalnością
gospodarczą czy nawet rolniczą, bo
takie są zwalniane z mocy ustawy).
Potocznie mówi się o zwalnianych w
uchwale budynkach gospodarczych:
„garaże”. Wśród mieszkańców znany był już zamiar władz gminy o
likwidacji tych zwolnień. Wójt nie
przedłożył jednak tego rozwiązania
do projektu zmian w systemie podatkowym na 2008 rok, gdyż koń-

cowe analizy wykazywały, że Urząd
Gminy nie jest jeszcze gotowy do
ściągania tych zobowiązań i byłoby
to nadmierne obciążenie finansowe
dla mieszkańców (głównie podatników podatku rolnego) powiązane z
problemami informacyjnymi i formalno-technicznymi. Odstąpienie
od zamiaru likwidacji zwolnień, w
połączeniu z faktem, że dochody z
subwencji oświatowej i udziału w
podatku dochodowym nie będą w
2008 roku takie jak Urząd Gminy

się spodziewał, jest jak podaje Wójt,
uzasadnieniem podwyżek stawek
podatkowych (głównie chodzi o podatek rolny). Oczywiście głównym
uzasadnieniem podwyżek jest to, że
by móc zrealizować inwestycje i niemałe wydatki bieżące gminy trzeba
zabezpieczyć niezbędne dochody do
budżetu.
Rada zlikwidowała natomiast
zwolnienie dla kółek rolniczych
i wspólnot gruntowych. Jak uzasadniają służby finansowe Urzędu

Pracować, by godnie się uczyć ...

Studenckie życie
Zdobycie pracy w dzisiejszych
czasach nie jest zadaniem łatwym.
Tym bardziej jeśli nie posiadamy odpowiednich kwalifikacji. Dlatego też
ciągle dokształcamy nasze pociechy i
samych siebie.
Studia na uczelniach wyższych
stają się swego rodzaju przepustką do
lepiej opłacanych zawodów. Zanim
jednak zdobędziemy upragniony kawałek papieru, musimy przemierzyć
bardzo długą drogę. A droga obfituje
w niespodziewane niespodzianki –
bardzo często natury ekonomicznej.
Nie ma co ukrywać, studiowanie
kosztuje. Wydatki rozpoczynają się
już na etapie składania dokumentów
na uczelnie wyższe. Gdy pomyślnie
przebrniemy przez rekrutację, czas
pomyśleć o podręcznikach. Tu zaczyna się istny dramat. Do żadnego
przedmiotu nie wystarczy bowiem
jeden podręcznik. Należy mieć ich
kilka, a niekiedy wręcz kilkanaście.
Żacy często więc korzystają z usług
punktów xero - pozornie taniej alternatywy. Aby jednak „być na bieżąco”
z materiałem, student winien zdobywać zadawany materiał regularnie, a
niekiedy czytać zadaną do domu literaturę wręcz z dnia na dzień.
Stawia to przed naszym studentem kolejne wyzwanie, otóż chodzi
już nie tylko o wkład pieniężny ale
i czas. Prawdą jest bowiem, iż szanowni profesorowie notorycznie

zadają literaturę, która jest zwyczajnie… nie do zdobycia. Nie pomaga
zwiedzanie bibliotek wydziałowych.
Odwiedzenie miejskich bibliotek też
często okazuje się bezowocne. Pozostaje wtedy jedynie osobista kreatywność, którą na szczęście w mniejszym lub większym stopni lubelscy
żacy posiadają. Używają jej nie tylko
w sferze nauki ale i czasu wolnego.
I tu niespodzianka! Słynne niegdyś hasło „życie studenckie” nabiera bowiem dzisiaj zupełnie innego
znaczenia. Imprezy, owszem były,
są i pewnie długo jeszcze będą, jednak rośnie im konkurencja. Jest nią,
uwaga - praca. Bardzo duża część
studentów pracuje.
Powody są dwa: pierwszym z
nich są rosnące wymagania pracodawców, którzy chcą przyjmować
nie tylko wykształconych i młodych
pracowników, ale również takich,
którzy mają już za sobą praktykę zawodową lub zwyczajnie – doświadczenie. Drugi powód, niestety bardziej popularny – to brak pieniędzy
na kształcenie.
Stypendia socjalne, są przyznawane coraz rzadziej, a ich wartość z
roku na rok jest obniżana. Stypendia naukowe z kolei są przyznawane
prymusom, a jak wiadomo, prymusowanie nie zawsze i nie każdemu
się udaje. W sytuacji takiej jedynym
rozsądnym zasilaczem konta staje się

Gminy jest to konieczne z przyczyn prawnych. Jednocześnie Wójt
w uzasadnieniu projektu uspokajał,
że trwają prace nad wprowadzeniem odrębną uchwałą zwolnień dla
przedsiębiorców (będą one mogły
obejmować również kółka rolnicze
i wspólnoty gruntowe), które będą
zgodne z prawem.
Informacje z Urzędu Gminy
dział Skarbnika

praca. A pracują nie tylko osoby studiujące w trybie zaocznym ale i te,
które studiują dziennie. Tak oto żak
każdego dnia, tuż po odebraniu codziennej dawki edukacji nie wędrują
do akademika, domu czy klubu. Student po zajęciach idzie do… pracy.
Osobiście znam więcej żaków łączących studia stacjonarne (dzienne) z
codzienną pracą niżeli osób tylko i
wyłącznie studiujących.
Tutaj należy obalić kolejny mit,
ten który dzieli kierunki na bardziej i
mniej wymagające. Dajmy na to: prawo, które potocznie budzi zachwyt w
oczach babć i zazdrość w oczach pracowników administracji. Kierunek
ten owszem, do łatwych nie należy
ale są osoby, które w doskonały sposób łączą go z pracą (i to już będąc na
pierwszym roku studiów). Podobnie
jest z filologią polską, fakt że wymaga
dużego poświęcenia dla literatury nie
wyklucza możliwości „dorabiania”
po zajęciach. W zasadzie bowiem,
każdy kierunek obliguje studenta
do wyrzeczeń, i poświęcania czasu
na naukę. Ideałem było by, skupiać
się wyłącznie na karierze naukowej.
Ponieważ życie czasem stawia przed
nami większe wymagania, musimy
mnożyć siły i łączyć pracę umysłową
z fizyczną. Nie jest to oczywiście łatwe a na pewno nie jest przyjemne,
bo w końcu uczymy się po to, aby w
przyszłości godnie pracować. Ciekawostką studiowania w XXI wieku
jest jednak to, iż zanim zaczniemy
godnie pracować, musimy… pracować by godnie się uczyć.
/Ilona Madejczyk/
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Jubileusz FESTY
Zespół tańca FESTA przy szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej ma już 10 lat. Jubileusz 10-lecia
powstania zespołu szkoła uczciła na
wspólnej uroczystości poświęconej
rocznicy odzyskania niepodległości
w sobotę 10 listopada br.
Uroczystość rozpoczęto Mszą
św. dziękczynną w kościele parafialnym i kontynuowano w szkole, gdzie
młodzież oddała cześć czynowi nie-

Fot. A. Ziomka

podległościowemu. Dyr. Jolanta Majewska przypomniała krótką historię
zespołu i ludzi, którzy poświęcili
swój czas, zapał i umiejętności dla
powstania i jego rozwoju. W trakcie
imprezy uhonorowano dyplomami i
statuetkami wszystkich przyjaciół i
sympatyków zespołu, a po ceremonii
nagradzania FESTA odtańczyła godzinny koncert.

Krótko
o Feście
Zespół powstał z inicjatywy dyr.
szkoły Stanisławy Gąski i Ryszarda
Mirosława, ówczesnego wójta gminy. Choreografem zespołu był Kazimierz Borowiecki, który po roku
powierzył zespół w ,,dobre ręce’’Hannie Aleksandrowicz i tak jest do
dzisiaj. Opiekunem zespołu od 10 lat
jest też Jolanta Majewska. Obecnie
FESTA liczy 60 osób (w trzech grupach wiekowych).
W programie ma tańce regionalne: lubelskie, podlaskie, rzeszowskie, kurpiowskie, śląskie oraz tańce
narodowe: polonez, krakowiak, oberek, mazur i kujawiak (zespół tańczy
do muzyki odtwarzanej z płyt CD).
FESTA prezentuje się na uroczystościach szkolnych, lokalnych
i gminnych, występuje charytatywnie, bierze udział w wojewódzkich
i ogólnopolskich festiwalach. Jest
wielokrotnym laureatem konkursów
i Wojewódzkich Przeglądów Tańca
Ludowego. Pary taneczne z zespołu
od wielu lat biorą udział w Ogólnopolskich Turniejach Tańca Polskiego
w Formie Towarzyskiej osiągając wysokie lokaty. W 2007 roku zespół koncertował w Hiszpanii i na Słowacji.
Prowadzenie zespołu wymaga
wielkiego trudu organizacyjno-finansowego. Trud ten od 10 lat ponoszą dyrekcja szkoły, nauczyciele i
rodzice. Trudno sobie też wyobrazić
istnienie Festy bez Hani Aleksandrowicz, która niestrudzenie zabiega
o stroje, buty i twardą ręką trzyma
dyscyplinę w zespole. /EM/

Zaproszenie

Fot. A. Ziomka
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Ośrodek Kultury w Niedrzwicy
Dużej serdecznie zaprasza na
wernisaż wystawy rzeźby Marii
Marek-Prus i Piotra Prusa.
Otwarcie wystawy odbędzie się
w niedzielę 9 grudnia o g. 1700.

Sześciolatki z przedszkola w
Niedrzwicy Dużej nie muszą
uczyć się do późnych godzin
wieczornych

Fot: E. Mierzyńska

Likwidacja
zmianowości
w przedszkolu

„Chcę, wiem, potrafię”

Na Mariance regionalnie
Małe Ojczyzny uczą żyć w Ojczyznach Wielkich – to motto, które
przyświecało uczestnikom obchodów
Dnia Regionalnego, który został zorganizowany 27 listopada br. w Szkole Podstawowej w Mariance. Uroczystość ta, to rezultat pracy zespołów:
historycznego, mediów i informacji,
plastycznego, teatralnego, języka
angielskiego działających w ramach
projektu „Chcę, wiem, potrafię”, realizowanego w naszej szkole, którego
grantodawcą jest KLANZA.
W spotkaniu uczestniczył wójt
gminy Zdzisław Antoń, radna powiatu Elżbieta Karczyńska-Mierzyńska, prezes Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mariance Paweł Wołoszyn, oraz rodzice.
Uroczystość uświetnił zespół
tańca „FESTA” ze Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej, który
najpierw zaprezentował lubelskie
stroje, a potem zatańczył tańce z
naszego regionu. Później prezentowali się najmłodsi uczniowie szkoły,
klasa „0” i I, którzy zatańczyli polkę
lubelską, chodzonego, i zaśpiewali
piosenkę „Ach, lubelskie”.
Montaż słowno-muzyczny o
tematyce patriotycznej przygotował zespół teatralny, a Czerwonego

Kapturka w wersji angielskiej zespół języka angielskiego. Wszyscy
podziwiali wystawę prac zespołu
plastycznego, który zaprezentował
między innymi wytwory rękodzieła
ludowego.
W przerwach między występami każdy mógł spróbować, jak smakują potrawy regionalne: kapusta z
grochem, pierożki: z kapustą, grzybami, kaszą, serem i miętą, ruskie,
gnieciuchy, podpłomyki, pieróg
białoruski, racuchy, swojska kiszka regionalna, kulebiak, chleb ze
smalcem i kiszonym ogórkiem. Nie
zabrakło także konfitur domowej
roboty, mleka i miodu.
Celem zorganizowania takiego
dnia było uświadomienie dzieciom
i mieszkańcom, czym jest dla każdego z nas Mała Ojczyzna, rozbudzanie dumy z miejsca w którym się
urodzili i mieszkają, dbanie o nie
i troszczenie się o jego dalszy rozwój, czuwanie nad ciągłością tradycji, pielęgnowanie pamięci i żywej
obecności mądrości przodków. Będziemy dążyć do tego, aby ten dzień
wpisał się do kalendarza uroczystości szkolnych i zintegrował społeczność lokalną.
/Zofia Stec /

Od 12 listopada br. nastąpiła
zmiana organizacji pracy przedszkola w dwóch oddziałach dzieci
sześcioletnich, które do niedawna musiały uczyć się w systemie
zmianowym, aż do godziny 18 00.
Przedszkole otrzymało dodatkowe pomieszczenia, które zaadaptowane zostały na cele użyteczności przedszkolnej; salę zajęć,
szatnię, oraz gabinet logopedyczny.
Dzięki zaangażowaniu rodziców, determinacji dyrektora oraz
nauczycielek, dzieci sześcioletnie
uczą się w godnych warunkach,
odpowiadających ich możliwościom psychofizycznym. Obecnie
dwie grupy dzieci przebywa w
przedszkolu od godziny 7 30 do
1300. Jest to czas ich największej
aktywności umysłowej i fizycznej, sprzyjający przyswajaniu
wiedzy i prawidłowemu funkcjonowaniu.
Obecna sytuacja ogromnie
raduje rodziców dzieci, nauczycielki oraz dyrektora przedszkola. Radość jest wyrazem wdzięczności dla władz gminy i rady
rodziców, za dobrą wolę i mądrą
decyzję.
Bardzo cenimy życzliwą i
bezinteresowną pomoc oraz zaangażowanie wszystkich pracowników i rodziców, którzy pomogli
przygotować pomieszczenia do
użytku i wyposażyć je w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Tą drogą składamy wszystkim
serdeczne podziękowania.
/B. Gąska i U. Michalewska/
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Zakończenie rundy
jesiennej
Dobiegła końca jesienna runda
rozgrywek. W ostatnich dwóch kolejkach Orion Niedrzwica odnotował
dwa remisy. Większym sukcesem jest
punkt zdobyty z Opolaninem Opole
Lub., ponieważ drużyna ta to jeden
z kandydatów do awansu. Chociaż
przez większą część meczu przewagę
mieli goście i objęli prowadzenie, to
naszym udało się strzelić wyrównującą bramkę i utrzymać wynik 1:1 do
końca. Kibice, którzy licznie przybyli na mecz mogli być zadowoleni,
bo stał on na wysokim poziomie.
Natomiast wynik 2:2 z Koziołkiem Lublin, czyli drużyną raczej
przeciętną, pozostawił pewien niedosyt, tym bardziej, że lublinianie wyrównującego gola zdobyli tuż przed
końcem. Na dodatek była to dość
przypadkowa bramka, która jednak
zaważyła na tym, że Orion spędzi
zimę na 4. pozycji w tabeli.
Ponieważ jesteśmy na półmetku
sezonu 2007-08, warto przedstawić
kilka ciekawostek statystycznych.
Niedrzwicki team w 15 kolejkach
uzyskał 28 punktów, (tyle samo co
trzeci w tabeli Tajfun Ostrów Lub.)
odnosząc 8 zwycięstw, 4 remisy i 3
porażki. Nasi wbili rywalom 29 goli
przy 20 straconych. Strata do lidera z
pobliskich Piotrowic wynosi 7 punkFot. A. Ziomka
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tów. Szczególnie udanie biało-niebiescy prezentowali się na własnym
stadionie w Niedrzwicy Kościelnej,
który w tej rundzie nie został zdobyty przez nikogo. Tutaj Orion 3 razy
zremisował, a pięciokrotnie kibice
cieszyli się ze zwycięstwa. Wszystkie
3 porażki przytrafiły się na wyjazdach
(poza tym 3 wygrane i 1 remis).
Liderem klasyfikacji strzelców
w Orionie na półmetku jest Marek
Bednarz z dziewięcioma trafieniami.
Chociaż jest on nominalnym pomocnikiem, to wielokrotnie wyręczał kolegów z ataku, co nie uszło uwadze
ekspertów, którzy umieścili go w
ligowej „jedenastce rundy”. Łupem
bramkowym podzielili się ponadto:
Łukasz Golisz i Przemysław Gorczyca - po 4 gole, Mirosław Cioch, Piotr
Kamiński - 3, Robert Cielma, Radosław Stec - 2, Grzegorz Kuśmierz,
Kamil Szymuś – 1.
Od tej rundy kibice prowadzą
również klasyfikację asyst, czyli zagrań otwierających drogę do strzelonego gola. Tutaj prowadzi Przemysław Gorczyca mający 5 asyst.
Oto pozostali „asystenci”: Jacek
Węgorowski - 4, Kamiński - 3, Przemysław Feliński, Stec, Szymuś - 2,
Bednarz - 1.
Wśród indywidualnych osiągnięć należy też wyróżnić Łukasza
Golisza. Jest to jedyny zawodnik
który grał we wszystkich piętnastu
meczach od pierwszej do ostatniej
minuty. Na boisku pełni on funkcję
ostatniego stopera, ponadto znalazł
się w gronie najlepszych strzelców.
To dlatego, że jest etatowym wykonawcą rzutów karnych i tylko raz
zdarzyło mu się nie wykorzystać jedenastki. Oprócz niego w czołówce
klasyfikacji „zawodników, którzy
grali najwięcej minut na boisku” są:
Cioch, Feliński, Bednarz, Węgorowski, Gorczyca i Szymuś. W sumie
trener Waldemar Wiater skorzystał z
usług 20 zawodników.
/Emil Masiak/
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BIURO RACHUNKOWE
oferuje:

• pełną obsługę firm w
zakresie rozliczeń z US i ZUS
• rozliczanie WNT i WDT
• rozliczanie dochodów
zagranicznych
• rozliczanie rolników
VAT-owców
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Z
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Bożena Grudzień
Niedrzwica Kościelna
ul. Krakowska 52
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Niedrzwica Duża, ul. Kolejowa 79A
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• Agrotechnika
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