Cena 1,30 zł n Nr 125-2009 (styczeń) n Rok XIX n ISSN 1233-9202

Niedrzwiczak
GS ma
60 lat

Krew dla
Martynki

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Niedrzwicy Dużej
obchodziła w dn. 15 XI 2008 r. 60
rocznicę działalności. Uroczystości
jubileuszowe odbywały się w remizie
w Niedrzwicy Dużej, w trakcie których zasłużeni pracownicy i działacze
spółdzielni otrzymali wyróżnienia
i upominki, wysłuchali koncertu orkiestry dętej i obejrzeli występ zespołu
tanecznego „Festa”. Jubileusz zakończono uroczystą kolacją, która trwała
do białego rana.

W piątek 23 stycznia br. w Zespole
Szkół w Niedrzwicy Dużej odbyła się
akcja honorowego oddawania krwi zorganizowana przez dyr. Ryszarda Golca
wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Lublinie. Krew oddało 21
honorowych krwiodawców. Chętnych
do oddania krwi było dwa razy więcej, ale nie wszyscy mogli ją oddać ze
względów zdrowotnych. Efektem akcji
było pozyskanie ok. 10 litrów krwi.
Godnym podkreślenia jest postawa
młodzieży i nauczycieli szkoły, którzy
krew przekazali ze wskazaniem dla
chorej dziewczynki z Lublina Martynki Kruk, oczekującej na kosztowną
operację za granicą. /em/

więcej o historii GS czytaj na str. 2

Opłatek przedsiębiorców
24 stycznia br. w remizie w Niedrzwicy Dużej odbyło się noworoczne
spotkanie opłatkowe władz samorządowych i przedsiębiorców z gminy.
Głównym organizatorem spotkania był
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, który zaproszonym gościom
umilił czas jasełkami i występami tanecznymi młodzieży szkolnej.
Kulminacyjnym momentem spotkania był opłatek w trakcie którego
ks. W. Cieszko mówił do zaproszonych
gości: „Jesteście ludźmi ciężkiej pracy, odpowiedzialności, ale też ludźmi
dającymi innym pracę i to jest właśnie
piękne. Dajecie pracę, dajecie utrzymanie, dajecie możliwość, aby rodziny tej

Pomogli ochotnicy i strażacy
Trzeba było dopiero pospolitego ruszenia wolontariuszy i strażaków, które
zorganizowała dyrektor szkoły, żeby
uprzątnąć plac.
To jeden z przykładów potrzeby
powołania w gminie przedsiębiorstwa
komunalnego do utrzymania porządku
i czystości w miejscach publicznych. Na
działce pozostały jeszcze potężne pnie
topoli, które gmina chce zbyć odpłatnie
na rzecz mieszkańców.
/em/
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Urząd Gminy w grudniu ubiegłego roku wynajął firmę do wycinki 25
drzew. Większość z nich została wycięta na działce szkolnej w Niedrzwicy
Dużej, w miejscu gdzie projektowane
jest nowe boisko Orlik. Firma drzewa
ścięła, ale nie posprzątała, bo nie było
tego w umowie. Konary i gałęzie ściętych drzew zatarasowały wjazd na posesję i utrudniały dojazd do szamba. Ze
sprzątaniem tego bałaganu nie dawało
sobie rady dwóch pracowników gminy.

gminy i tej parafii funkcjonowały i to
jest wasz też wielki wkład w tą jedność
i w solidarność w czasach kryzysu. Jeżeli
będzie rodzina silna, jeżeli będą ludzie
między sobą serdeczni, pogodni, otwarci to nam kryzys nie grozi. Myślę, że to
właśnie jest nasz polski piękny znak:
jedność, miłość, pokój, braterstwo i jednocześnie przebaczenie.”
Spotkanie było też okazją do podsumowania minionego roku przez wójta
Z. Antonia, podziękowań i wyrażenia
najlepszych życzeń. Miłym akcentem
było też wręczenie nagród dla Darczyńców roku 2008, za wspieranie finansowe
i rzeczowe imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych w naszej gminie. Otrzymali je prezes SKOK-u im.
Z. Chmielewskiego Bogumił Krzyszczak, Grażyna i Alfred Mordzińscy,
prezes Gminnej Spółdzielni „SCh” Sławomir Zygo, oraz Alina i Henryk Jaśkowscy.
Spotkanie zakończyło się towarzyską imprezą przy szwedzkim stole –
który przygotowały niezawodne panie
ze stowarzyszenia Centrum Kobiet –
i muzyce.

9 771233 920809
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Zarząd GS w 1956 r. Od lewej: Józef Antoń, Stanisław Klapiński i Stanisław Wilczek

Z kart historii GS „Samopomoc
Chłopska” w Niedrzwicy Dużej
Uhonorowani medalami
za zasługi w obronności
Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy
Dużej w dn. 15 stycznia br. była gospodarzem ceremonii uhonorowania siedmiu osób z naszego powiatu srebrnym
medalem za zasługi w rozwoju i umacnianiu obronności kraju. Medalami
wyróżniono: Mariannę Anasiewicz,
Barbarę i Stanisława Kozaków, Marię
Markiewicz z Załucza, Józefę Węgorowską, oraz Stanisławę i Zbigniewa
Seligów.
Medal za zasługi dla obronności
kraju przyznawany jest decyzją ministra
obrony narodowej rodzicom, których
co najmniej troje synów pełniło nienagannie czynną służbę wojskową i jest
wyrazem wysokiego uznania za wychowanie dzieci na wzorowych i ofiarnych
żołnierzy.
W uroczystości wręczenia odznaczeń uczestniczyli m.in. ppłk Zdzisław
Zwierz z Wojskowej Komisji Uzupełnień z Lublina, wicestarosta lubelski
Marek Kwiatkowski, rodziny wyróżnionych, oraz przedstawiciele władz

samorządowych z pięciu gmin naszego
powiatu: Niedrzwicy, Wojciechowa,
Bełżyc, Jabłonnej i Głuska.
Była to ostatnia ceremonia wręczenia medali zasłużonym rodzicom dzieci, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową, bowiem od 5 XII 2008 roku jej
obowiązek został zastąpiony ochotniczą
służbą w ramach armii zawodowej.
Wyróżnieni rodzice oprócz medali,
podziękowań i listów gratulacyjnych
otrzymali upominki od władz samorządowych w dowód uznania za patriotyczne wychowanie synów, a następnie
obejrzeli występ tancerzy z zespołu
tańca „Festa”, który debiutował w nowych strojach lubelskich zakupionych
z projektu unijnego, realizowanego
przez szkołę.
Spotkanie zakończyło się wspólnym
obiadem, w trakcie którego jego uczestnicy wspominali czasy, kiedy synowie
odbywali służbę wojskową i korzyści
jakie z niej wypływały.
/E.K-M/

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” w Niedrzwicy Dużej powstała 16 XI 1948 r. (data rejestracji w Sądzie
Okręgowym w Lublinie) z połączenia
ośmiu spółdzielni z terenu gminy: z Niedrzwicy Dużej, Niedrzwicy Kościelnej,
Kolonii Borzechów, Czółen, Strzeszkowic i Krężnicy Jarej.
Pierwszy Zarząd spółdzielni tworzyli: Jan Zdeb - (prezes), Bolesław Sokołowski, Józef Antoń, Kazimierz Wilczek,
Józef Pawlik.
W momencie powstania spółdzielnia zatrudniała 34 osoby. Jej ówczesna
działalność prowadzona była w zakresie:
rozlewni piwa (piwo było dostarczane
z browaru wrocławskiego), masarni,
skupu skór, skupu jaj, sprzedaży: nafty,
smarów, gwoździ i drewna. Sprzedaż detaliczna odbywała się w dwóch sklepach
w Niedrzwicy Dużej i Niedrzwicy Kościelnej, w punktach handlowych w Borzechowie, Czółnach, Strzeszkowicach,
Sobieszczanach i Krężnicy Jarej. Spółdzielnia posiadała także stawy rybne.
W 1949 roku funkcję prezesa objął
Władysław Bochen. Zatrudnienie wzrosło do 52 osób. Otworzono nowy sklep
w Krebsówce, prowadzono szkółkę
drzew owocowych, skup owoców i ziemniaków.
W 1952 roku powołano nowy Zarząd
w składzie którego byli: Józef Antoń
(prezes), Stefan Pietrzak, Stanisław Klapiński, Władysław Wyroślak, Edward
Wnuk. Zarząd podejmuje budowę no-

wych obiektów gospodarczych.
Największy rozwój spółdzielnia
przeżywała w latach 1958 – 1988. Zrzeszała w tym czasie kilkuset członków,
zatrudniała ponad 230 osób i szkoliła
7 uczniów. Wybudowano wówczas większość sklepów, piekarnię, masarnię, wytwórnię wód gazowanych, 2 restauracje,
3 bazy magazynowe, punkty skupu żywca, dwa magazyny zbożowe. W 1988 roku
GS prowadził sprzedaż detaliczną w 32
sklepach w 22 miejscowościach na terenie
gmin Niedrzwica Duża i Borzechów.
Początek lat 90. tych ubiegłego wieku był czasem trudnym dla GS-u. Zmiany ustrojowe, nowe warunki gospodarowania, wzrost konkurencji spowodowały
spadek obrotów i rentowności, a w konsekwencji ograniczenia działalności
spółdzielni, zbycia części majątku i wydzierżawienia kilku obiektów.
Od 1998 r. nowy Zarząd Spółdzielni,
którego prezesem jest do chwili obecnej
Sławomir Zygo, przystąpił do regulacji
spraw członkowskich i stanów prawnych
nieruchomości. Rozpoczął też modernizację sklepów i piekarni z wykorzystaniem środków zewnętrznych.
Obecnie GS nadal jest jedną z większych firm w gminie. Zrzesza 127 członków, zatrudnia 66 osób i szkoli 1 ucznia.
Prowadzi sprzedaż detaliczną w pięciu
placówkach handlowych, skup żywca
w dwóch punktach, sprzedaż nawozów,
węgla i oleju napędowego, kontraktację
rzepaku oraz produkuje pieczywo. /WT/

Zdjęcie z 1949 r. Zarząd GS i księgowość w czasie kontroli. Siedzą od lewej: Kazimierz
Kiljanek (księgowy), Maria Pietras (z-ca księgowego), rewident z WZGS, Stanisław
Klapiński, Stoją od lewej: Irena Pyc, Bielecki, Zofia Niezbecka, Kazimierz Wilczek,
praktykantka, Jan Peciak.
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Radni podzielili pieniądze

Budżet gminy na 2009 r.
Na XXVI sesji rady gminy w dn.
29 XII 2008 r. radni uchwalili budżet
na 2009 r.
Dochody budżetu zaplanowano
w wysokości 32 627 626,40 zł, a wydatki w kwocie 34 093 339,65 zł
Zasadniczymi źródłami finansowania zadań gminy są: subwencja
ogólna z budżetu państwa w kwocie
12.776.095,095 zł, dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 4.117.591,80
zł; środki pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej w kwocie 7.608.869,59 zł
Łączna wartość dochodów z tej
grupy wynosi 24.502.556,39 zł, co stanowi 77% całości planowanych na 2009
r. dochodów budżetu gminy. Uzupełnieniem budżetu są dochody własne.
Prognozowane dochody własne na
2009 rok wynoszą 7.440.304,99 zł., co
stanowi 23% całości dochodów.
Część oświatowa subwencji wynosi kwotę 7.789.095,00 zł i jest wyższa
o 13,26% w stosunku do 2008 r. Pokryje
ona wydatki na funkcjonowanie oświaty w 69,54%, co oznacza, że gmina ze
środków własnych dopłaca do oświaty
3.412.557, zł.
Jak zaplanowano główne wydatki
budżetu w 2009 roku?
Na oświatę i wychowanie
– 11 453 359,85 zł
Największe obciążenie dla gminnego budżetu stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Stanowią one prawie
połowę zaplanowanych na 2009 r.
wydatków bieżących na zadania własne. Koszt utrzymania klas zerowych
przy szkołach podstawowych wyniesie 227.704,0 zł, a funkcjonowania
przedszkoli 858.408,0zł. Na dowożenie
uczniów do gimnazjów zaplanowano
kwotę 267 163 zł. Dotacja dla szkół
w Radawczyku i Warszawiakach wyniesie w 2009 r. kwotę 313 956 zł. Wydatki
na edukacyjną opiekę wychowawczą
(świetlice) wyniosą 86 167,0 zł
Na kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego - 814 726,0 zł
• biblioteki – 206.726,0 zł
• GOKSiR – 500.000,0 zł (w tym na
funkcjonowanie klubów przedszkolaka 120.000,0 zł)
• dotacje na cele publiczne związane
z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie - 172 500,00 zł, (w tym na
upowszechnienie kultury fizycznej
120.000 zł.)
Na kulturę fizyczną i sport
– 1 736.000,0 zł
• inwestycje – 1.616.000,0
• zadania w zakresie kultury fizycznej
– 120.000,0 zł
Na gospodarkę komunalną i ochronę
środowiska – 9.168.510.74 zł
• inwestycje – 8.409.838,74 zł
• dotacja dla zakładu gospodarki
komunalnej – 200.000,0 zł

• oświetlenie uliczne – 418 352,0 zł (
w tym zakup energii, remonty oraz
inwestycje; oświetlenie w Czółnach
i ul. Bełżyckiej – 35.000,0 zł)

Harmonogram zebrań
wiejskich w 2009 r.
– wszystkie spotkania rozpoczną się o godz. 1700

Na pomoc społeczną – 4.527.135, 0 zł

Termin

Sołectwa

Miejsce

Na administrację publiczną –
2.976.884,30 zł
• Urząd Gminy – 2.271.349,0 zł.
w tym wynagrodzenia i pochodne
– 1.612.944,0 zł
• rada gminy – 37.600 zł
• informatyzacja – 179.686,0 zł
• Starostwo Powiatowe – wydatki na
filię komunikacji – 34.104,0 zł
• pozostała działalność – 633.831,30

23.01.2009
27.01.2009
28.01.2009
02.02.2009
03.02.2009
04.02.2009
05.02.2009
09.02.2009
10.02.2009
11.02.2009
12.02.2009
13.02.2009
16.02.2009
17.02.2009
18.02.2009

Krebsówka, Marianka, Osmolice Kol.
Majdan Sobieszczański
Tomaszówka
Strzeszkowice D.I, II, Strzeszkowice M.
Niedrzwica Kościelna I
Niedrzwica Kościelna II
Sobieszczany Kolonia, Sobieszczany
Radawczyk, Radawczyk Kol.
Niedrzwica Duża I,
Niedrzwica Duża II,
Borkowizna, Warszawiaki
Załucze
Krężnica Jara
Czółna
Trojaczkowice

szkoła
OSP
dom sołtysa
szkoła
szkoła
Dom Ludowy
szkoła
szkoła
Urząd Gminy
Urząd Gminy
szkoła
szkoła
szkoła
szkoła
dom sołtysa

Na bezpieczeństwo publiczne
i ochronę przeciwpożarową –
164.907,0 zł
• ochotnicze straże pożarne –
160.607,0 zł
• obrona cywilna – 2 300,0 zł
• zarządzanie kryzysowe – 2 000,0 zł
Obsługa długu publicznego
– 188.456,0 zł
Wydatki inwestycyjne
– 12.050.739,55 zł
• budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków – 8.374.838,74,
(udział gminy 1.256.225,81)
• budowa drogi w Sobieszczanach
– 1.195.569,76 zł, (udział gminy
585.510,77 zł)
• Udział gminy w budowie
gimnazjum w Niedrzwicy Dużej
– 644.645,05 zł
• budowa boiska „Orlik” – 1.250.000
zł – (udział gminy 590.000 zł)
• przebudowa stadionu w Niedrzwicy
Kościelnej – 366.000,0 zł (udział
gminy 54.900,0 zł)
• projekt sali gimnastycznej w Krężnicy Jarej – 40.000 zł
• informatyzacja gminy – 179.686 zł
• remonty dróg – 492.075,0 zł

Kurs
chemizacyjny
dla rolników
W związku z koniecznością posiadania ważnego zaświadczenia o ukończeniu kursu chemizacyjnego, niezbędnego przy ubieganiu się o dopłaty
bezpośrednie, Urząd Gminy wspólnie
z Lubelską Izbą Rolniczą i Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
organizuje kurs chemizacyjny dla rolników stosujących środki ochrony roślin. Zapisy na kurs przyjmowane są
w Urzędzie Gminy osobiście (pok. nr
4), telefonicznie pod nr 517 50 86, lub
u sołtysów do dnia 6 lutego 2009 r.

Awanse

Powiat świętuje

n
Nowym dyrektorem Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Niedrzwicy dużej został wybrany
w postępowaniu konkursowym Marek
Krakowski, mieszkaniec Niedrzwicy
Dużej (wywiad z dyr. na str. 6).

Powiat lubelski w dn. 9 stycznia br.
świętował dziesiątą rocznicę powstania
na uroczystej sesji Rady Powiatu i imprezach towarzyszących. Podsumowania
10 lat funkcjonowania samorządu powiatowego dokonał starosta lubelski Paweł Pikula. Podkreślił w nim osiągnięcia inwestycyjne, a zwłaszcza znaczące
wykorzystanie przez powiat środków
unijnych, które zapewniły mu 3 miejsce w kraju w przeliczeniu na jednego
mieszkańca.
W trakcie uroczystości kilka osób
uhonorowano odznaczeniami Wojewody
i Marszałka Województwa za zasługi na
rzecz budowania samorządności i rozwoju województwa lubelskiego. Zarząd
Powiatu z kolei wyróżnił kilkunastu pracowników Starostwa i znaną dziennikarkę radia Lublin Ewę Dados.
Powiaty istniały w dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów i przed
II wojną św. Istniały też w Polsce Ludowej, ale nie miały samorządowego
charakteru. Ostatecznie zlikwidowano
je w 1975 roku. Przywrócenie powiatów
nastąpiło głównie za sprawą rządu Jerzego Buzka i Akcji Wyborczej Solidarność
w 1998 r. Uchwalone wówczas ustawy
o samorządzie powiatowym i wojewódzkim stanowiły dokończenie reformy administracyjnej kraju z 1990 roku, która
przywróciła z kolei samorząd gminny.
Generalnie powiaty pomimo wielu niedoskonałości sprawdziły się w działaniu.
Są bliżej obywateli i efektywniej wydają
pieniądze. /em/

n
Piotr Stec, mieszkaniec Marianki,
przew. Stowarzyszenia Młodzi Demokraci w Lublinie, ugrupowania związanego z Platformą Obywatelską, w październiku ubiegłego roku awansował do
struktur krajowych tego stowarzyszenia
jako jego wiceprzewodniczący. Piotr
jednocześnie pełni funkcję sekretarza
krajowego ds. rozwoju regionalnego
w tym stowarzyszeniu.

Kongres
organizacji
pozarządowych
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w dn. 17 stycznia i 23 stycznia br. był organizatorem i gospodarzem
II Kongresu niedrzwickich organizacji
pozarządowych. W kongresie uczestniczyli delegaci kilkunastu organizacji
z terenu gminy i władze gminy.
Delegaci w trakcie spotkań zapoznali się z propozycjami współdziałania
z gminą w realizacji jej zadań w zakresie
kultury, sportu, edukacji, jak również
współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Kultury, Sportu i Rekreacji. Zgłosili
też propozycje do programu współpracy
gminy z organizacjami pozarządowymi
na 2009 rok.
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Na ślubnym kobiercu stanęli

Witamy w gminie

• Łepecki Bogdan z Załucza i Mazurek Wioletta z Bełżyc
• Pietraś Teresa z Niedrzwicy Dużej i Ozyp Wiesław z Lublina
• Antoń Edyta z Załucza i Wójcik Kamil z Lublina
• Porowska Marta z Majdanu Sobieszcz. i Staroch Paweł z Lublina
• Figiel Marcin i Niedrzwicy Dużej i Rej Małgorzata ze Stróży Kol.
• Węgorek Andrzej z Niedrzwicy Dużej i Bogacz Elżbieta z Obroków
• Bochen Kamil z Niedrzwicy Dużej i Adamek Agnieszka z Krężnicy Jarej
• Kołtun Janusz z Niedrzwicy Dużej i Turowska Izabela z Lubartowa
• Bartkiewicz Agnieszka z Majdanu Sobieszczańskiego i Skrabucha Franciszek
z Kłodnicy D.
• Szynkaruk Witold z Niedrzwicy Kościelnej i Biedak Dorota z Lublina
• Widomski Michał z Sobieszczan i Smoleń Urszula ze Strzyżewic
• Janczarek Beata z Sobieszczan Kol. i Ochoski Tomasz z Konopnicy
• Drelich Wojciech z Sobieszczan i Stachurska Katarzyna z Majdanu Sobieszcz.
• Winiarczyk Cezary z Borkowizny i Bieniek Agnieszka z Lublina
• Skrzypczak Ewa z Niedrzwicy Dużej i Grudzień Piotr z Urzędowa
• Sieńko Łukasz z Niedrzwicy Dużej i Szymula Kinga ze Strzyżewic
• Rejniak Rafał z Niedrzwicy Dużej i Źrubek Sylwia z Jawidza

Od września 2008 roku urodzili się:

Życzymy wszystkiego najlepszegp na nowej drodze życia

Odeszli od nas:
Sroka Jerzy
Zięba Robert
Niezbecka Marianna
Pasieczna Eulalia
Pietrzak Czesław
Bogacz Wanda
Janczarek Czesław
Boguta Mieczysław
Bielawski Henryk
Tymińska Zofia
Stec Władysław
Pajduszewska Stanisława
Paluch Lucyna
Wałachowska Bożena
Bielak Józef
Zając Ryszard
Masierak Władysław
Gnypek Stanisława
Wójtowicz Janina
Majewska Kazimiera
Bednarczyk Krzysztof
Łopata Tadeusz
Kowalik Stanisława
Teter Ryszard
Wziątek Bogdan
Markiewicz Barbara
Gogacz Adam
Gołoś Jan
Stępień Henryk
Szabat Jan
Kępowicz Jan
Chmielik Zofia
Chmielewski Kazimierz
Wojtaszko Leon
Kuzio Anna
Kozioł Tomasz
Sieczka Janusz
Suchora Stanisław
Bednarz Antoni
Lubelska Halina

l. 69
l. 29
l. 83
l. 87
l. 76
l. 74
l. 68
l. 81
l. 59
l. 90
l. 94
l. 77
l. 79
l. 54
l. 61
l. 65
l. 61
l. 88
l. 82
l. 80
l. 18
l. 51
l. 73
l. 65
l. 41
l. 75
l. 75
l. 68
l. 54
l. 89
l. 86
l. 88
l. 89
l. 60
l. 89
l. 26
l. 49
l. 56
l. 67
l. 64

02.10.2008
10.10.2008
10.10.2008
11.10.2008
16.10.2008
17.10.2008
20.10.2008
20.10.2008
20.10.2008
23.10.2008
27.10.2008
30.10.2008
30.10.2008
04.11.2008
04.11.2008
06.11.2008
12.11.2008
13.11.2008
14.11.2008
23.11.2008
26.11.2008
21.11.2008
27.11.2008
01.12.2008
07.12.2008
12.12.2008
13.12.2008
16.12.2008
18.12.2008
19.12.2008
22.12.2008
23.12.2008
23.12.2008
01.01.2009
07.01.2009
10.01.2009
11.01.2009
14.01.2009
17.01.2009
18.01.2009

Niedrzwica Duża
Czółna
Niedrzwica Duża
Krężnica Jara
Czółna
Niedrzwica Kościelna
Sobieszczany Kol.
Czółna
Niedrzwica Duża
Niedrzwica Duża
Czółna
Krężnica Jara
Niedrzwica Duża
Niedrzwica Duża
Trojaczkowice
Strzeszkowice Duże
Krężnica Jara
Strzeszkowice Duże
Krężnica Jara
Czółna
Krężnica Jara
Trojaczkowice
Marianka
Niedrzwica Duża
Niedrzwica Duża
Sobieszczany Kol.
Krebsówka
Krężnica Jara
Niedrzwica Duża
Niedrzwica Kościelna
Niedrzwica Kościelna
Niedrzwica Duża
Niedrzwica Duża
Strzeszkowice Małe
Niedrzwica Kościelna
Majdan Sobieszczański
Niedrzwica Duża
Niedrzwica Kościelna
Niedrzwica Duża
Niedrzwica Duża

Rodzinom Zmarłych składamy szczere wyrazy współczucia.

Przybyło nas
31 XII 2008 r. gminę zamieszkiwało
ogółem 11 120 mieszkańców.
Zawarto 131 ślubów, urodziło się
158 dzieci, a zmarło 127 osób.
Na pobyt stały zameldowało się 122
osób; na pobyt czasowy – 90 osób, 85
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osób przemieściło się wewnątrz gminy.
W gminie mieszka 55 osób w wieku
powyżej 90 lat. Najstarsza osoba liczy
sobie 98 lat i mieszka w Niedrzwicy
Dużej.

Kisiel Bartosz		Niedrzwica Duża
Cielma Aleksander
Niedrzwica Duża
Bartosiewicz Amelia
Tomaszówka
Zawół Weronika		Sobieszczany Kol.
Mendel Agata		Sobieszczany Kol.
Mazur Jakub		Niedrzwica Duża
Bielecki Bartłomiej
Niedrzwica Duża
Lasek Gabriel		Niedrzwica Duża
Kowalczyk Antoni
Niedrzwica Duża
Augustynek Wiktoria
Krężnica Jara
Kura Milena		Niedrzwica Duża
Szafran Oliwia		Niedrzwica Duża
Papamichail 		Czółna
Bednarczyk Przemysław
Strzeszkowice
Boruch Marcel		Niedrzwica Duża
Widomska Julia		Niedrzwica Duża
Sapińska Marta		Czółna
Węcławski Krystian
Niedrzwica Kościelna
Bartoś Kacper		Niedrzwica Duża
Fac Bartłomiej		Sobieszczany
Fac Aleksandra		Sobieszczany
Wójcik Olga Joanna
Niedrzwica Duża
Pioś Maja		Załucze
Bielecki Maciej		Niedrzwica Duża
Kępowicz Bartłomiej
Niedrzwica Kościelna
Świątek Justyna		Krężnica Jara
Wiencko Bartłomiej
Niedrzwica Duża
Król Piotr		Niedrzwica Duża
Szadura Malwina		Niedrzwica Duża
Wziątek Filip		Niedrzwica Kościelna
Próchnicka Wiktoria
Niedrzwica Duża
Bartoszcze Krystian
Krężnica Jara
Grudnicki Damian
Strzeszkowice Duże
Ziólkowska Kamila
Czółna
Figura Mateusz		Niedrzwica Duża
Niezbecki Adrian
Niedrzwica Kościelna

Podziękowanie
Rodzinie, Kol. Dyrektorom szkół, Pracownikom i Radzie Rodziców
Przedszkola w Niedrzwicy Kościelnej, Kol. i Kol. członkom ZNP Oddziału
w Niedrzwicy, Kol. i Kol. Nauczycielom i Pracownikom oświaty; wszystkim
przyjaciołom, sąsiadom i znajomym, którzy w trudnych chwilach okazali
nam pomoc; dużo serca, życzliwości i wyrazy współczucia oraz wzięli udział
dn. 4 XII 2008 r. w uroczystościach pogrzebowych Naszego Ukochanego
Męża i Ojca Ryszarda Tetera serdeczne podziękowania składają
Alicja i Edyta Teter

Zmiany w prawie

Dowody osobiste
unieważniane z urzędu
Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują
nowe przepisy dotyczące unieważniania z urzędu dowodów osobistych tych
osób, które na skutek zmiany danych
zamieszczonych w dowodzie osobistym
nie dokonały wymiany dokumentu.
Unieważnienie dowodu nastąpi po
3 miesiącach od dnia, w którym powstał
obowiązek wymiany. Dla obywateli
przebywających za granicą termin ten
wynosi 4 miesiące. Dowody osobiste
będą unieważniane z urzędu z dniem

zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez
osobę trzecią znalezionego dowodu
osobistego.
Od przyszłego roku wydanie nowego dowodu jest bezpłatne, niezależnie
od tego, czy go zgubimy, zniszczymy
bądź zostanie nam skradziony. Nieodpłatnie otrzymają też dowód osobisty
osoby, które ubiegają się o niego po raz
pierwszy, lub będą musiały go wymienić z powodu zmiany danych.

Koleją
taniej
Od 14 grudnia 2008 r. obowiązuje
nowy rozkład jazdy PKP i cennik
za usługi przewozowe. Bilet do Lublina z Niedrzwicy kosztuje obecnie
3,50 zł. Uczniowie, studenci, osoby
uprawnione korzystają z ustawowych ulg.

Odjazdy z Niedrzwicy
Niedrzwica Kościelna
Niedrzwica Duża
Majdan
Krężnica Jara
Lublin

05:58
06:03
06:08
06:12
06:25

06:54
06:59
07:05
07:10
07:25

08:08
08:18
08:22
08:26
08:38

09:06
09:10
09:15
09:20
09:34

12:23
12:27
12:33
12:36
12:49

14:31
14:42
14:47
14:51
15:03

15:39
15:48
15:53
15:57
16:09

18:01
18:05
18:11
18:14
18:27

06:35
06:47
06:50
07:02
07:06

07:54
08:06
08:10
08:15
08:20

12:04
12:16
12:20
12:31
12:35

14:18
14:30
14:34
14:39
14:44

15:22
15:35
15:39
15:46
15:51

16:18
16:31
16:34
16:40
16:45

17:40
17:52
17:56
18:08
18:12

20:00
20:12
20:16
20:21
20:26

Odjazdy z Lublina
Lublin
Krężnica Jara
Majdan
Niedrzwica Duża
Niedrzwica Kościelna

Wigilia po polsku w Czółnach
Czas Świąt Bożego Narodzenia rozpoczął się w Szkole Podstawowej w Czółnach dość wcześnie, bo 13 grudnia 2008
r. W tym dniu odbyła się uroczysta Wigilia zorganizowana w ramach projektu
„Małymi krokami do wielkich celów”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS, realizowanego
w sieci wraz ze szkołą w Niedrzwicy Dużej i w Mariance.
Szkolny korytarz w tym dniu pełnił rolę sali widowiskowej, wypełnili go
uczniowie trzech szkół wraz z gośćmi,
wśród których nie zabrakło władz gminnych, dyrektorów szkół i ks. Kanonika
M. Kaczmary, rodziców i przyjaciół naszej szkoły.
Spotkanie wigilijne poprzedziły tygodniowe przygotowania, w które z wielkim zapałem włączyła się cała szkolna
społeczność.
W czasie spotkania prezentowały się
zespoły trzech szkół „Mój region, moje
korzenie”, które w swoim założeniu

mają za zadanie wydobywanie tradycji,
lokalnych zwyczajów i ich kultywowanie. Goście i młodzież obejrzeli jasełka
po polsku i w języku angielskim, scenki
polskiej Wigilii i kolędowania, dzielili
się opłatkiem.
W trakcie uroczystości podziwiano wystawę prac zespołu „Zapomniane
rękodzieło”, a były nimi m.in. stroiki, ozdoby i kartki świąteczne, chatka
z piernika. Na zakończenie spotkania
wszyscy goście otrzymali kalendarze
wykonane przez uczniów należących do
zespołu „Media i informacje”, którzy to
zajęli się również utrwaleniem w obiektywie całego spotkania.
Tworząc, choć na chwilę, jedną
wielką rodzinę, wszyscy z przejęciem
śpiewaliśmy kolędy. Nie zabrakło też
tradycyjnych potraw wigilijnych, przygotowanych z ogromnym kunsztem
przez mamy naszych uczniów.
/Zespół „Media i informacje”
ze SP w Czółnach/

Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
dla Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej

Szkoła na medal
15 grudnia 2008 roku w Szkole
Podstawowej im. Żołnierzy-Bohaterów
Armii Krajowej w Krężnicy Jarej odbyła się niezwykle ważna i piękna uroczystość. Sztandar szkoły został udekorowany Złotym Medalem Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowej. W imieniu
wojewody lubelskiego aktu dekoracji
dokonał Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych w Lublinie płk w stanie
spoczynku Jerzy Górnicki.
Szkoła w Krężnicy została uhonorowana medalem z uwagi na jej godną postawę wobec lokalnych miejsc
pamięci narodowej, upamiętnionych
obeliskami i pomnikami. W ceremonii

odznaczenia szkoły, uczestniczyła młodzież, zaprzyjaźnieni z nią kombatanci Armii Krajowej i byli pracownicy
szkoły.
Szkoła od kilkudziesięciu lat pielęgnuje tradycje patriotyczne, troszczy
się o groby poległych w walce za Ojczyznę, o miejsca egzekucji. Taka postawa
krężnickiej młodzieży została zauważona już w latach sześćdziesiątych, bo
9 maja 1966 r. drużyna harcerska im.
T. Kościuszki działająca w szkole została uhonorowana złotym medalem
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
Jesteśmy więc kolejnym pokoleniem,
które dbając o te szczególne miejsca
w ten sposób oddaje hołd poległym za
Ojczyznę. /K. Roman/
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Wywiad z Markiem Krakowskim, dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej

Red. – Co Pana skłoniło do kandydowania na funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej?
Marek Krakowski: Przede wszystkim
wyzwania, które obecne władze stawiają sobie w dziedzinie rozwoju kultury.
Gmina Niedrzwica, jako podlubelska
gmina wymaga wielu szybkich i ważnych inwestycji. Z wielu rozmów jakie
odbyłem z mieszkańcami naszej gminy
wynika, że sport i kultury w naszej gminie wymagają radykalnego zwiększania
nakładów. Dotyczy to oczywiście nie tylko rozwoju różnych form działań kulturalnych, które dzieją się mocą ludzkich
inwencji, bo przecież w naszej gminie
powstają prawie jak grzyby po deszczu
różnego typu stowarzyszenia, co świadczy o tym, że ludzie chcą działać na
polu kultury, chcą uprawiać sporty, chcą
się zajmować rekreacją, chcą coś zrobić
dobrego dla społeczeństwa. Ale dzisiaj
to wszystko wymaga form instytucjonalnych i powołanie GOKSiR–u było
takim pierwszym elementem budowy
tej infrastruktury kulturalnej. I tutaj
muszę powiedzieć z pewną przykrością,
ale dobitnie, że ostatnie kilkanaście lat
było ewidentnym zaniedbaniem w tej
dziedzinie. Kiedy inne, ościenne gminy, inwestowały sporo w kulturę, w jakieś zaplecze materialne, o tyle tutaj
można powiedzieć, że Ośrodek Kultury
gnieździł się w jednym pomieszczeniu.
To też budzi mój podziw, że mimo tego,
jednak siłą osobistego zaangażowania
pracownika Ośrodka Kultury udawało
się organizować wiele przedsięwzięć
kulturalnych. W chwili obecnej trzeba przede wszystkim mówić o szybkiej
rozbudowie GOKSiR –u, zainwestować
w materialne i organizacyjne zaplecze
aby wiele osób, które chcą się aktywizować poprzez sport i kulturę mogło to
czynić. I to jest takie wyzwanie, które
mi się podoba. Można powiedzieć, że
z władzami gminnymi umówiliśmy się
na pewną strategię kulturalnego i sportowego rozwoju gminy. Moim celem
jest jak najszybsza realizacja tej strategii i stworzenie zaplecza materialnego
do pełniejszego rozwoju w sferze ducha
i ciała naszym mieszkańcom gminy.
Red. – Pracuje Pan kilka tygodni, jakie problemy napotkał Pan w swojej
pracy?
M.K. - Początek roku był bardzo intensywny, bo 24 stycznia odbyła się
duża impreza związana z opłatkiem dla
przedsiębiorców, a to pokazuje, jak liczne działania trzeba podejmować, żeby
cokolwiek zorganizować. Na pewno
pierwszym, podstawowym problemem
jest brak miejsca. U nas nie ma sali widowiskowej z prawdziwego zdarzenia,
gdzie można by było ludzi bez wstydu
zaprosić. W sali w remizie trzeba zrobić
sutą dekorację na ścianach, żeby przykryć te warunki, które obecnie są. Dlatego też takim pierwszym, nieodzownym
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elementem jest dokonanie jej remontu,
żeby wszyscy mieszkańcy gminy mogli
z niej korzystać w różnych formułach.
Ale tu nie wystarczą moje dobre chęci,
a nawet i pieniądze – musi być jakaś
zgoda ludzka i porozumienie, by sala ta
nie była dalej kością niezgody między
niektórymi osobami ze środowiska OSP
Niedrzwicy Dużej, a władzami gminy
czy GOKSIR-em. Tymczasem słyszę
tylko, żebym się nie ważył wchodzić
z remontem na tą salę – „bo to nasze”.
Następnym problemem jest zapewnienie stałego dostępu do takich sal, gdzie
można by było różne rzeczy robić non
stop. Ot, chociażby jak tenis. Ale znowu warunki muszą być odpowiednie do
tego. Musi być ciepło, musi być czysto,
czyli to wszystko co należy zapewnić ludziom, którzy chcą spędzać mile i przyjemnie czas przy sporcie i rekreacji po
południu.
Oczywiście dużym wyzwaniem jest
kwestia budżetu. Tu chcemy zmienić
dotychczasowy układ. Bardziej położyć akcent na samodzielność różnego
typu stowarzyszeń. Czyli te zadania
statutowe, które ma GOKSiR efektywniej i taniej wykonywać przy pomocy
stowarzyszeń. Jesteśmy obecnie na
etapie negocjacji. Jest planowane też
mocniejsze działanie w kierunku wyrobienia jakiejś marki gminy, tak żeby
ta gmina miała jakiś element charakterystyczny, który będzie tak jak pierogi
bychawskie, czy tak jak impreza konna w Bełżycach. To są marki lokalne.
Gmina Niedrzwica Duża zasługuje
sobie na taką markę i myślę, że stać
nas na to żebyśmy się czegoś takiego
dorobili. Będziemy też na pewno starali się o środki zewnętrzne, zarówno
te tzw. miękkie, czyli różnego typu
kursy, szkolenia i rozwój różnego
typu form kulturalnych, ale i też tzw.
twarde finansowanie związane z rozbudową GOKSiR – u i poszerzaniem
infrastruktury sportowej, czyli boiska,
stadion, ławki, zaplecze, bo sportowcy
gdzieś muszą się przebrać, muszą mieć
godziwe warunki na to by odpocząć.
Red. – Jak się układa współpraca
z ludźmi: z pracownikami, ze stowarzyszeniami, władzami gminy, strażakami?
MK. – Jeśli chodzi o pracowników
GOKSiR to są to osoby ciągle zabiegane
w pracy. Bo faktycznie jest tyle rzeczy
do roboty, że czasu brakuje na to, żeby
spokojnie usiąść i porozmawiać. Mimo
wszystko, wieczorem czasami siadamy
i rozmawiamy o planach na przyszłość.
Ja ze swojego doświadczenia widzę, że
będzie to owocna współpraca.
Jeśli chodzi o władze gminy, to widzę zrozumienie tych podstawowych
rzeczy związanych z rozwojem kultury,
tak jak mówiłem wcześniej. Oczywiście
wymaga to ustawicznych kontaktów,
ponieważ ta instytucja musi dojrzeć,
okrzepnąć w swoim tym formalnym
wymiarze, no i materialnym.

Jeśli chodzi o współpracę ze strażakami. Powiem tak, jestem po rozmowie
z prezesem OSP Niedrzwica Duża.
Z tego spotkania wyniosłem wrażenie,
że jak się ma na względzie dobro całej
społeczności gminnej, to znajdzie się
sposób na porozumienie. Trzeba uznać
dotychczasową tradycję i dorobek strażaków, ale z drugiej strony – i to jest
niesłychanie ważne – trzeba patrzeć
w przyszłość, a ona mówi jasno – rozwój
gminy wymaga inwestycji nie tylko gospodarczych, ale i kulturalnych i sportowych. To jednak dzieli nasze stanowisko. Oczywiście, naszym obowiązkiem
jest zabezpieczenie socjalne bojówki
strażackiej, mało tego, my musimy rozwijać tą bazę socjalną, zapewnić garaże,
zapewnić godziwe miejsce do tego, żeby
oni mieli gdzie się przebierać, żeby były
prysznice. Gmina w ubiegłym roku za
34 tys. zł wyremontowała pomieszczenie socjalne dla bojówki. Natomiast
jest spór co do wykorzystania tzw. sali
widowiskowej na dole. Ja powiem tak,
że OSP jest powołana do ważnych celów
bezpieczeństwa, my jesteśmy powołani
do ważnych celów rozwoju kultury. Odnoszę wrażenie, że ten bezprzykładny
atak na mnie w sprawie obrony wyłączności dla OSP sali widowiskowej, nie
ma nic wspólnego z zabezpieczeniem
materialnym bojówki OSP w Niedrzwicy Dużej. Natomiast dla mnie ta sala
widowiskowa – która jest ewidentnie
własnością gminy, potwierdzoną wpisami w księdze wieczystej – ma służyć
wszystkim mieszkańcom gminy i rozwojowi kultury.
Od dziesięcioleci OSP była i jest
dotowana przez gminę. W ciągu tylko
ostatnich 10 lat gmina wydała ok. 1,5
mln zł na wszystkie straże, nie licząc
wydatków na orkiestry. Więc, jeżeli się
mówi, że to nie jest majątek gminy to
pytanie - czyj to jest majątek? Z czego
on powstał? Bo w takim układzie, co się
stało z tymi dotacjami, które przez wiele lat płynęły w kierunku OSP. Można
oczywiście mówić w ten sposób: myśmy to budowali w czynie społecznym.
W czynie społecznym były budowane
szkoły, linie telekomunikacyjne, wodociągi, gaz. Większość rzeczy, które
robiono niegdyś, robiono w czynie społecznym, bo takie były czasy. I drogi tak
samo budowano, ale nikt nie chodzi do
sądu, aby przejąć te drogi, nikt nie upomina się o zasiedzenie linii telekomunikacyjnych, bo od wielu lat korzysta
z telefonu!! To byłby absurd.
Spostrzegam też, że ten „dialog”
polega na tym, że co chwila dochodzą
mnie słuchy, różnego typu głupie i żenujące kłamstwa jakobym chciał wyrzucać np. chór kościelny, jakobym chciał
zakazać robienia wesel, jakobym chciał
wyrzucać pracowników z GOKSiR-u,
pozbyć się orkiestry oraz emerytów
i rencistów. To są metody walki politycznej i to brutalnej walki opierającej
się o zwykłe kłamstwa. Na tym polu
walki my się nie spotkamy. Bo ja nie
będę wymyślał kłamstw by z kimkol-

Fot. A. S.

Cenię przeszłość, patrzę w przyszłość ....

wiek walczyć. Natomiast będę starał się
o rozbudowę i unowocześnianie zaplecza kulturalnego i sportowego. Ostatnio
przyszli do mnie młodzi ludzie i mówią
tak: „chcemy siłownię, nie chcemy siedzieć na przystanku PKS-u, chcemy
móc pójść na siłownię”. No przecież ja
muszę tym ludziom zapewnić zaplecze,
bo po to ta instytucja jest powołana. Nie
mam ani chęci ani czasu na jakieś podjazdowe wojenki i kłótnie polityczne.
Red. – Jakie więc w tej sytuacji widzi
Pan szanse na porozumienie społeczne ze strażakami. No bo z władzami
gminy Pan się rozumie, jest tu zrozumienie dla działalności kulturalnej
prowadzonej przez GOKSiR?
M.K. – Ja myślę tak, że pierwszą podstawową rzeczą, jeżeli chcemy się porozumieć – a na tym zapewniam, że
mi zależy – to nie możemy rozmawiać
w kontekście, kto kogo zastraszy. Jeżeli
chcemy się porozumieć rozmawiajmy
o tym co dla nas społecznie jest ważne.
Mówiłem już, że społecznie dla nas jest
ważne, żeby straże miały zaplecze swoje
socjalne, żeby miały dobre samochody
bojowe, żeby ci ludzie mieli gdzie uczyć
się sztuki strażackiej i żeby te warunki
były cywilizowane, ale musimy się spotkać też w porozumieniu z tym, że straże uznają, że rozwój kultury jest bardzo
ważną dziedziną. Jeżeli to uznają to
będziemy bliscy porozumienia. To jest
taki warunek podstawowy. Nie walczmy
politycznie, spróbujmy ułożyć wspólny
plan. Dlatego na pytanie jakie są szanse,
odpowiem: takie szanse, jacy są ludzie
i ich poziom rozmowy. Jak ludzie chcą
się dogadać, a nie plotkować i obrabiać
plecy komuś z tyłu to się dogadają.
Rozmawiała:
Elżbieta Karczyńska – Mierzyńska

Marek Krakowski ma 41 lat, od 10 lat
mieszka w Niedrzwicy Dużej. Ukończył
kierunek filozoficzno – przyrodniczy na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Przez kilka lat był nauczycielem w szkole średniej, oraz urzędnikiem w Urzędzie
Wojewódzkim w Lublinie. Pełnił też
funkcje kierownicze, m.in. w Urzędzie
Wojewódzkim i jako sekretarz w Starostwie Powiatowym.

Okiem wójta gminy

Dwa lata temu społeczność naszej gminy zdecydowała w wyborach
o zmianie władzy. Czy było warto
dokonywać tej zmiany? Odpowiedzi
będzie oczywiście tyle, ilu jest zainteresowanych. Chciałbym jednak z własnej perspektywy podsumować ten
dwuletni okres.
Zmiana sposobu zarządzania gminą, po 14 latach jej sprawowania przez
poprzednika nie była łatwa. Gmina
wymagała gruntownej przebudowy, od
administracji poprzez inwestycje, aż
do budowy nowych instytucji gminnych, które umożliwią naszej gminie
trwały i szybki rozwój. Żyjemy w czasach tak dynamicznych zmian, że nadążenie za nimi wymaga ciągłej pracy
na maksymalnych obrotach.
Jeżeli chodzi o administrację, to
podobnie jak wszystko, podlega ona
ciągłym zmianom, co może czasami
jest męczące tak dla mieszkańców jak
i pracowników, są to jednak zmiany konieczne, wynikające zarówno
z konieczności jej dostosowania do
wymogów prawnych jak i sprawności organizacyjnej. Został wykonany
gruntowny remont Urzędu Gminy
i taka jego reorganizacja, aby można
było podstawowe usługi dla mieszkańców usytuować na parterze budynku. Powinno to wyglądać jeszcze lepiej, jednak nie da się pokonać
ograniczeń wynikających z samej
wielkości budynku. Docelowo należy
myśleć o rozbudowie Urzędu, tak aby
wszystkie podstawowe usługi administracyjne mogły znajdować się w jednym miejscu.
Inwestycje
W ciągu dwóch lat wybudowano w sumie 10,2 km dróg gminnych
o nawierzchni asfaltowej oraz 4,5 km
dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej, razem 14,7 km. Dla porównania w latach 1996 – 2006, przez jedenaście lat w gminie wykonano 16,145
km dróg o utwardzonej nawierzchni.
Dodatkowo zostało wyremontowanych kilkaset metrów dróg asfaltowych gminnych o bardzo zniszczonej
nawierzchni.
W bieżącym gmina uczestniczyła również w budowie mostu w Niedrzwicy Kościelnej jak i w położeniu nowej nawierzchni asfaltowej
na drodze powiatowej w Załuczu
oraz w Krężnicy Jarej. Dalej istnieją
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ogromne potrzeby w tym zakresie,
jednak są to inwestycje kosztowne
i nie jedyne jakich gmina potrzebuje, a co istotniejsze na ich budowę
musimy wydawać przede wszystkim
środki własne. Chciałbym w tym
miejscu podkreślić, że korzystaliśmy
zarówno ze środków Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji
na budowę tych dróg, które znalazły
się na liście zniszczonych powodzią
2005 roku, jak i z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych, będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego.
Dodatkowo zaciągane kredyty były
kredytami preferencyjnymi o znacznie niższym oprocentowaniu niż komercyjne.
W 2007 r. została wykonana termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Niedrzwicy Dużej polegająca na wymianie okien, dociepleniu budynków i wykonaniu elewacji.
80% kosztów tej inwestycji zostało
pokrytych z preferencyjnej pożyczki
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie.
Zostało zainstalowanych 69 nowych lamp oświetleniowych przy
drogach i ich skrzyżowaniach. Należy
dodać do tego różne remonty szkół,
w tym budowę ogrodzenia placu szkoły w Krężnicy Jarej, wymianę dachu
na szkole w Niedrzwicy Kościelnej,
czy też wymianę okien w szkołach
w Sobieszczanach i Strzeszkowicach.
W sumie na wymienione wyżej inwestycje i remonty gmina wydała w ciągu tych dwóch lat ponad 7 mln zł.
Należy podkreślić, że pomimo tak
dużych inwestycji, zadłużenie gminy
na koniec 2008 r. zostało utrzymane
na zbliżonym poziomie jak na koniec
2006 r. i wynosi 3 076 392 zł. Oznacza
to, że można prowadzić dynamicznie wiele inwestycji bez szczególnego zwiększania poziomu zadłużenia.
Warunkiem jest jednak odpowiednie,
wieloletnie planowanie.
Zmiany instytucjonalne
W ramach zmian instytucjonalnych powołany został Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, który
pomimo krótkiego okresu działania
oraz niezwykle trudnych warunków
w jakich musi funkcjonować zdążył
już udowodnić konieczność jego powołania i jestem przekonany, że dalej

będzie się rozwijał niezwykle dynamicznie, pod warunkiem wyposażenia go w odpowiednie nieruchomości.
Porozumienie, co do zasad wspólnego użytkowania całej nieruchomości
związanej z remizą strażacką pomiędzy GOKSiR-em i OSP w Niedrzwicy
Dużej jest konieczne i mam nadzieję,
że nastąpi w niedługim czasie.
Jednym z niewątpliwych sukcesów było wdrożenie szkół do korzystania z różnego rodzaju funduszy, co
spowodowało, że niemal każda szkoła
w ciągu tych dwóch lat skorzystała
z dodatkowych funduszy na różnego
typu projekty aktywizujące dzieci na
zajęciach pozalekcyjnych.
Uzupełniliśmy też sieć tzw. „Małych Przeszkoli” tak, że większość
dzieci z terenu gminy w wieku 3 do
5 lat jest objęta wychowaniem przedszkolnym. Nasze zamierzenia mające
na celu zwiększenie samodzielności
szkół zostaną osiągnięte w bieżącym
roku poprzez przeniesienie do nich
obsługi księgowej. Dyrektorzy wreszcie poczują się w pełni odpowiedzialni za zarządzanie swoimi placówkami
mając do tego wszystkie niezbędne
narzędzia. Wszystkie zmiany w oświacie mają na celu wyrównywanie szans
rozwoju każdego dziecka w gminie,
bez względu na to gdzie ono mieszka.
Plany
Chciałbym w tym roku zrealizować budowę „ORLIKA” (po zdecydowanie niższych kosztach), rozpocząć
budowę oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej i budowę gimnazjum
wraz z rozbudową szkoły średniej
i hali sportowej w Niedrzwicy Dużej.
Powodzenie tej ostatniej inwestycji
zależy od pozyskania dofinansowania
na nią przez Powiat Lubelski z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego.
Należy też wybudować przynajmniej jedną drogę w Sobieszczanach
(droga ta uzyskała już akceptację
MSWiA na dofinansowanie jej budowy w wysokości 50% kosztów jej wykonania), to minimum.
Planuję również opracowanie
dokumentacji technicznej na salę
gimnastyczną przy Zespole Szkół
w Krężnicy Jarej, aby w następnych
latach można było zabiegać o dofinansowanie jej budowy. Gmina zadeklarowała uczestniczenie w kosztach
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Dwa lata kadencji – wciąż nowe wyzwania

(po połowie z powiatem) modernizacji drogi powiatowej Strzeszkowice
– Bełżyce. Warunkiem wykonania tej
inwestycji jest otrzymanie dofinansowania z RPO dla Województwa Lubelskiego.
Podsumowanie
Został opracowany plan wizualizacji gminy, który sukcesywnie jest
wdrażany. Ma to swój wyraz między
innymi w szacie graficznej wszystkich pism wychodzących z jednostek
organizacyjnych gminy, wyglądzie
gminnego busa itp.
Gmina należy do Lokalnej Grupy
Działania pod nazwą „Kraina Wokół
Lublina” co pozwoli nam wykorzystać
w najbliższych latach kolejne fundusze unijne na różnego typu lokalne
inicjatywy. Został opracowany i coraz
lepiej funkcjonuje Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (Stowarzyszenia i Fundacje).
To, co udało się do tej pory zrealizować było możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z Radą Gminy, dlatego chciałbym serdecznie podziękować
wszystkim radnym, a w szczególności
jej Przewodniczącemu Ryszardowi
Golcowi. Realizacja każdego zadania
wymagała mrówczej, codziennej pracy wszystkich pracowników i za to
chciałbym im również serdecznie podziękować, w szczególności mojemu
zastępcy i sekretarzowi gminy.
Wiem, że chciałoby się więcej,
lepiej i szybciej. To co zostało zrobione oddaję pod osąd Czytelników
„Niedrzwiczaka” i mieszkańców, licząc jednocześnie na otwarcie dyskusji o tematach tu poruszonych,
jak i wszystkich innych, które uważają Państwo za istotne dla dalszego
rozwoju naszej gminy. Dziękuję za
cierpliwość i proszę o wyrozumiałość
i wsparcie.
/Zdzisław Antoń/

a
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spółpracownicy: Aneta Cieślakowska, Ilona Madejczyk, Emil Masiak, Weronika Pylak, Marek Wójcik,
fotografie: Arkadiusz Socha /A.S./ i Adam Ziomka /A.Z./
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Parafia
w Niedrzwicy
Dużej ma 25 lat
W niedzielę 25 stycznia 2009 r. parafianie Niedrzwicy Dużej podczas uroczystej sumy uczcili 25.lecie powstania
wspólnoty parafialnej. Po sumie odbył
się koncert, w czasie którego występowali dyr. artystyczny Festiwalu Muzyki
Kameralnej i Organowej z Lublina Robert Grudzień, oraz Grigirij Agratina,
który grał na fletni Pana i cymbałach.

10 lat Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi
Niedrzwickiej

Z kart historii parafii
Niedrzwica Duża
Najpierw dekretem bpa Bolesława
Pylaka z 25.05.1983 r. w Niedrzwicy
Dużej ustanowiony został samodzielny
ośrodek duszpasterski. Parafię erygowano 26 stycznia 1984 roku. Powstała
ona z podziału parafii Niedrzwica Kościelna i włączona do dekanatu Bełżyce.
W styczniu 1985 r. dokonano korekty
granic parafii poprzez przyłączenie części Kol. Osmolice z par. Krężnica Jara.
W latach 1984-86 z ofiar parafian
zbudowano kościół pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego, którego uroczystej
dedykacji w dn. 14.09.1986 r. dokonał
bp Jan Śrutwa. Organizatorem parafii,
budowniczym kościoła i pozostałych
obiektów sakralnych był ks. Marian
Kaczmara.
W latach 1983-86 wzniesiono budynek plebani. W 1985 r. utworzono
cmentarz grzebalny, który został poświęcony 3 VI 1986 r.
W 1987 r. zainstalowano 3 dzwony wykonane w firmie Felczyńskich
w Przemyślu.
W 1989 roku zbudowana została
kaplica cmentarna, a w 1995 r. kościół
wyposażono w 20-głosowe organy firmy
Truszczyńskiego z Warszawy. W 2007
roku okna kościoła zostały ozdobione
witrażami.
Parafia liczy obecnie ok. 5000 wiernych. W 2008 roku sakrament chrztu
św. udzielono 66 dzieciom, związek
małżeński zawarło 36 par, zmarło 52
parafian. Do pierwszej komunii św.
przystąpiło 70 dzieci, odprawiono 1100
Mszy św. i udzielono 102 tys. komunii.

wiadomości sportowe

Orion na półmetku
Za nami jesienna runda rozgrywek
o mistrzostwo IV ligi lubelskiej. Runda
wyjątkowa, bo po raz pierwszy w historii z udziałem Orionu Niedrzwica,
który w tym sezonie rywalizuje z tak
uznanymi „firmami” jak Wisła Puławy,
Chełmianka, Podlasie Biała Podlaska
czy Lublinianka. Na półmetku „białoniebiescy” mogą pochwalić się trzema
wygranymi, siedmioma remisami i pięcioma porażkami. Daje to w efekcie 13.
miejsce w 16-zespołowej stawce czwartoligowców. Gdyby rozgrywki zakończyły się dzisiaj, oznaczałoby ono spadek do okręgówki. Największą bolączką
niedrzwickiego teamu jest jak na razie
skuteczność: zaledwie 13 bramek strzelonych w 15 meczach. Na boisku wyraźnie było widać brak typowego napastnika – „łowcy bramek”. Nieźle prezentuje
się za to formacja defensywna. 13 straconych goli stawia Orion w gronie najlepszych ligowców pod tym względem.
Mizerna skuteczność przy dobrej obronie spowodowała, że mecze z udziałem
Orionu najczęściej, bo aż pięciokrotnie, kończyły się wynikiem 0:0. Tylko
16 punktów zdobytych jesienią oznacza, że wiosną toczyć się będzie walka
o utrzymanie IV ligi w Niedrzwicy.
A nie będzie to łatwe zadanie, bowiem
spadkiem może być zagrożonych nawet
7 ostatnich drużyn w lidze (teoretycznie). Tak wygląda kadra z jesieni 2008
(w nawiasie liczba minut spędzonych
na boisku):
Bramkarze: Rafał Jaśkowiak (1080),
Kamil Kozłowski (270);
Obrońcy: Mirosław Cioch (1260),
Łukasz Golisz (1260), Rafał Piwowarski (1080), Marcin Wałachowski (980),
Grzegorz Kuśmierz (510), Krzysztof
Koseski (7);

Pomocnicy: Kamil Szymuś (1269 najwięcej), Przemysław Feliński (1246),
Henryk Olko (1092), Piotr Kucharski
(1045), Jacek Węgorowski (804), Marcin
Gorczyca (360), Krzysztof Ściegienny
(293), Krzysztof Żarnowski (76), Karol
Wójtowicz (23), Michał Piech (2);
Napastnicy: Przemysław Gorczyca
(1246), Jakub Łuczyński (563), Robert
Cielma (285), Andrzej Pidek (45).
Stało się już tradycją, że piłkarska
jesień kończy się uroczystym podsumowaniem. Tym razem impreza odbyła się
22 listopada w lokalu „Kuźnia” w Niedrzwicy Kościelnej. Oprócz zawodników, sztabu szkoleniowego i zarządu
wzięli w niej udział przedstawiciele
największych sponsorów klubu, panowie Ryszard Golec (Gmina Niedrzwica)
i Andrzej Chrząstowski (SKOK Chmielewskiego).
Tymczasem w styczniu, pod okiem
trenera Waldemara Wiatra, piłkarze
rozpoczęli przygotowania do rundy
wiosennej. Kierownictwo klubu czyni
również starania, aby wzmocnić kadrę
bramkostrzelnymi zawodnikami. Ponadto przez całą zimę futboliści Orionu
biorą udział w rozgrywkach piłki halowej. Począwszy od końca stycznia zespół rozegra kilka sparingów, natomiast
wraz z nadejściem kalendarzowej wiosny rozpocznie się runda rewanżowa.
I tutaj smutna wiadomość dla kibiców,
ponieważ pierwsze 3 mecze Orion gra
na wyjazdach, IV ligę w Niedrzwicy zobaczymy najprawdopodobniej dopiero
8 kwietnia, a w sumie meczów przy ul.
Parafialnej będzie zaledwie 6. Po prostu
tak niefortunnie ułożył się terminarz.
Więcej o Orionie – na stronach internetowych orion-niedrzwica.pl i gksorion.
futbolowo.pl /Emil Masiak/

gksorion.futbolowo.pl
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Dziesięć lat temu, w lipcu 1998 roku
z inicjatywy niedrzwickiej inteligencji
powstało towarzystwo miłośnicze gminy
Niedrzwica Duża – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej. Zostało powołane, jak powiedział jego pierwszy prezes
dr Krzysztof Gębura „z potrzeby serca,
umiłowania ziemi położonej nad Nędznicą, szacunku dla przeszłości, bowiem
niepokój budzą masowa kultura, niwelująca różnorodność, lokalność, oraz zły
stan zabytków przeszłości”.
W gronie założycieli Towarzystwa
byli miejscowi nauczyciele, urzędnicy,
twórcy kultury, rolnicy, studenci, przedsiębiorcy. Od 1999 roku do chwili obecnej Towarzystwu prezesują nauczyciele
Celina Małek i Elżbieta Karczyńska –
Mierzyńska.
W ciągu 10 lat działalności Towarzystwo było organizatorem sesji popularno
– naukowej z dziejów gminy, wystawy
starej fotografii, konkursów plastycznych, wernisaży, spotkań z twórcami
kultury.
Towarzystwo od początku prowadzi szeroką działalność wydawniczą.
W minionej dekadzie wydało pięć numerów Zeszytów Niedrzwickich – rocznika dokumentującego przeszłość gminy
i zasłużonych dla niej ludzi. Wydało też
w kilkutysięcznym nakładzie 8 widokówek z różnych miejscowości gminy
i wiele innych drobnych publikacji typu
kalendarze, foldery. Od sierpnia 2007 r.
jest też wydawcą Niedrzwiczaka, którego
kolejny ósmy numer właśnie się ukazał.
Towarzystwo wspierało organizacyjnie i materialnie miejscowych twórców,
promowało ich twórczość na spotkaniach
autorskich, wystawach i wernisażach.
W maju 2008 r. ukazał się nakładem Towarzystwa tomik poezji ludowego twórcy z Radawczyka Stanisława
Fryca „Pisane na miedzy”, który był
upowszechniany wśród czytelników na
spotkaniach autorskich z poetą, jak również w czasie gminnych i powiatowych
imprez integracyjnych.
Trudno byłoby sobie wyobrazić
działalność Towarzystwa bez współpracy
z władzami lokalnymi – głównie z samorządem gminy – jak również powiatu
i województwa. To dzięki wsparciu finansowemu samorządów ukazywały się
Zeszyty Niedrzwickie, oraz w 2007 roku
gazeta, za co władzom składamy tą drogą
podziękowanie.
W 2009 roku Towarzystwo planuje
wydać kolejny numer Zeszytów Niedrzwickich, oraz zamierza się włączyć
jako partner w realizację projektów finansowanych ze środków unijnych.
/WT/

