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Niedrzwiczak
Wyniki głosowania

Referendum nieważne
W dn. 17 maja br. w referendum
lokalnym w sprawie odwołania Wójta
i Rady Gminy Niedrzwica Duża wzięło udział 2564 osób, co wyniosło 30%
uprawnionych do głosowania mieszkańców.
Do odwołania organów gminy wymagalna była frekwencja 33% tj. 3/5
głosujących z poprzednich wyborów
samorządowych. Za odwołaniem Wójta

Obwód
Niedrzwica D. I
Niedrzwica D. II
Niedrzwica K.
Sobieszczany
Strzeszkowice
Radawczyk
Krężnica Jara
Marianka
Czółna
Razem

Uprawnionych
1 444
1 688
1 513
746
826
344
1 047
470
467
8 545

Głosowało
547
579
194
175
335
159
323
114
138
2 564

Frekwencja
37,9
34,3
12,8
23,5
40,6
46,2
30,9
24,3
29,6
30,0

Zmiany organizacyjne

W numerze:

Usamodzielnienie
szkół

• Orlik w budowie
• Zaproszenie na festyn
• Uwaga dowcip
• Wyniki wyborów
• Koncert Haliny Frąckowiak
• Kampania kłamstw
• Wyrok Sądu Okręgowego
• Konkurs z HEN-BUD
• IV liga obroniona
• Informacje kulturalne
• Wiadomości sportowe
• Wybory do Parlamentu UE
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oddano 2 353 głosów, przeciw 148 i 63
głosy były nieważne. Za odwołaniem
Rady Gminy głosowało 2347 osób,
przeciw było 131 i 86 głosów oddano
nieważnych. Zwolennicy Wójta i Rady
zbojkotowali głosowanie. Referendum
kosztowało 30 tys. zł.
Frekwencję referendalną w poszczególnych obwodach obrazuje poniższe
zestawienie.

Od kwietnia br. szkoły w gminie posiadają własną obsługę księgową. To co
do tej pory robiła księgowość w Urzędzie Gminy wykonuje się na miejscu
w szkołach, bliżej dyrektora. Urząd
Gminy delegował do obsługi swoich
pracowników księgowości. Podlegają oni teraz dyrektorom trzech szkół:
Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy
Dużej, Zespołu Szkół w Niedrzwicy
Kościelnej i Zespołu Szkół w Krężnicy
Jarej. W skład tych jednostek księgowych wchodzą pozostałe szkoły gminne
i przedszkola. System ten umożliwia
bieżący kontakt dyrektora z księgową
i zwiększa jego odpowiedzialność za
gospodarkę finansową podległych placówek. Po zakończeniu roku szkolnego księgowe fizycznie przeniosą się do
szkół. Reorganizacja księgowości to od
dawna postulowana przez dyrektorów
szkół zmiana umożliwiająca im bezpośrednią kontrolę na finansami swoich
placówek.

III Piknik Rodzinny – Radośnie i Bezpiecznie z Rodziną

Na pikniku z rodziną ...
W niedzielne popołudnie 7 czerwca br. mieszkańcy gminy mieli okazję
rodzinnie i przyjemnie spędzić czas na
pikniku rodzinnym w Niedrzwicy Dużej. Przygotowali go Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji i Ośrodek
Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej w partnerstwie z Gminną Komisją
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Parafialnym
Klubem Sportowym CRUX, Stowarzyszeniem „Centrum Kobiet”, Stowarzyszeniem Twórców Kultury „Czerwone
Susły” i harcerzami ZHR. Organizatorzy zadbali o liczne atrakcje dla jego
uczestników. Było dużo muzyki, śpiewu
i tańca. Prezentowały się na nim miejscowe szkolne chóry, zespoły wokalne
i taneczne, orkiestra dęta, grupy teatralne, zespół rockowy Strefa z Lublina
i Teatr Tańca Ognia „Arrindal”. Najmłodsi mieli ogromną frajdę z darmo-

wej zjeżdżalni, jazdy konnej i innych
rozrywek. Tradycyjnie przeprowadzono
Maraton Rodzinny w którym startowało 6 rodzin. Wygrała go rodzina Krysów,
przed rodziną Polaczków i Koniecznych. Maratończycy zostali nagrodzeni
przez Wójta cennymi upominkami.
Spędzający czas na pikniku mogli,
na koszt organizatorów, posilić się bigosem, pierogami, upiec kiełbaskę przy
ognisku, ugasić pragnienie ciepłymi
i zimnymi napojami. I chociaż nie serwowano napojów alkoholowych (wszak
czuwała nad tym Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych) to atmosfera pikniku
była radosna i beztroska.
Filmową relację z pikniku można
obejrzeć na stronie GOKSiR (www.
goksir.com) lub pod adresem www:
www.rodzinnypiknik.gtw.pl

Geodezja wzmocniona
Urząd Gminy zatrudnił nową siłę
w geodezji w celu sprawniejszej obsługi
klientów. Prowadzenie spraw geodezyjnych jest zadaniem powierzonym gminie przez powiat. Gmina otrzymuje na
ten cel niedostateczne środki finansowe,
o wiele niższe od środków własnych,

które przeznacza na utrzymanie filii
Wydziału Komunikacji. Braki kadrowe
w geodezji skutkowały narastającymi
zaległościami w prowadzeniu m.in. stanu ewidencji gruntów stąd decyzja wójta o zwiększeniu środków finansowych
na zatrudnienie nowego geodety.
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Dni
Niedrzwicy
W niedzielę 28 czerwca br. w Niedrzwicy Dużej odbędzie się tym razem
jednodniowy festyn z okazji Dni Niedrzwicy.
Program:

Orlik w budowie
W pierwszej dekadzie czerwca firma
Prestige ze Szczecina rozpoczęła budowę kompleksu boisk „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej.
Firma ta w kwietniu br. wygrała przetarg na wykonawstwo boiska za kwotę

1.127.000 zł. Prace postępują dość szybko i być może – przy sprzyjającej pogodzie – zostaną ukończone wcześniej
niż to początkowo planowano (koniec
września). Obecnie trwają prace ziemne
i niwelacja terenu. Gmina na realizację

inwestycji otrzymała dofinansowanie
z budżetu państwa i z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 666 000 zł. Budżet
gminy ta inwestycja będzie kosztowała
ok. 460 tys. zł. /em/

Konkurs bez rozstrzygnięcia

Kolonie z KRUS

Dyrektor Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej Ryszard Golec był jedynym kandydatem ubiegającym się
o funkcję dyrektora tej szkoły w konkursie z dn. 3 czerwca br. Komisja
konkursowa w składzie: trzech przedstawicieli Zarządu Powiatu, dwóch
przedstawicieli z Kuratorium Oświaty
i po jednym przedstawicielu Rodziców
i Rady Pedagogicznej) stosunkiem głosów 5:2 przegłosowała odrzucenie jego
kandydatury. Tym samym konkurs nie
wyłonił nowego dyrektora. Decyzja komisji konkursowej spowodowała niepokój i rozgoryczenie w lokalnym środowisku szkoły i gminy. Dała temu wyraz
Rada Gminy Niedrzwica Duża, której
dyrektor Ryszard Golec jest przewodniczącym i podjęła uchwałę zawierającą
stanowisko w tej sprawie na sesji Rady
Gminy w dn. 6 czerwca br. tej treści:
„Rada Gminy Niedrzwica Duża
wyraża swoje zaniepokojenie sprawą
konkursu na dyrektora Zespołu Szkół
w Niedrzwicy Dużej. Nierozstrzygnięcie konkursu w dniu 3.06.2009 r., a tym
samym niepowierzenie stanowiska wieloletniemu dyrektorowi, Panu Ryszardowi Golcowi, oraz uzasadnienie decyzji
Komisji konkursowej powołanej przez
organ prowadzący szkołę, czyli Powiat
Lubelski wywołało oburzenie uczniów,
rodziców, nauczycieli i wielu mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża.
Rodzi się obawa, że nastąpiło upolitycznienie omawianej decyzji, co

Z inicjatywy Wójta 50 dzieci pojedzie na wakacje do Jarosławca. Kolonie
letnie organizowane są przez Związek
Zawodowy Rolników „Ojczyzna”. Warunkiem uczestnictwa jest podleganie
ubezpieczeniu społecznemu w KRUS.
Rekrutację uczestników na kolonie
prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej
w Niedrzwicy Dużej. Kolonijny wypoczynek ma kosztować 260 zł plus
koszt transportu. Decyduje kolejność
zgłoszeń. Bliższych informacji udzielają pracownicy socjalni OPS – u pod nr
telefonu 0 81 517 50 69.
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szczególnie widoczne jest przy jej zestawieniu z wyróżniającą oceną pracy
Pana Ryszarda Golca dokonaną przez
właściwe instytucje, tj. Kuratorium
Oświaty w Lublinie w uzgodnieniu ze
Starostwem Powiatowym oraz bardzo
dobrą opinią w środowisku lokalnym.
Kandydat na stanowisko dyrektora,
Pan Ryszard Golec, jest Przewodniczącym Rady Gminy. Szczególne zaniepokojenie Rady Gminy Niedrzwica Duża
wywołane jest odczuciem powiązania
faktu pracy Pana Ryszarda Golca jako
dyrektora szkoły ze zdarzeniami związanymi z wykonywaniem przez radnego mandatu”. /E.K-M/

Nowy okres zasiłkowy
Od 1 września 2009 r. OPS będzie
przyjmował wnioski wraz z dokumentami na nowy okres zasiłkowy. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek do 30
IX, świadczenia przysługujące za listopad wypłacone będą do dnia 30 XI.
Natomiast, gdy osoba złoży wniosek
w okresie od 01 X do 30 XI, świadczenia przysługujące za listopad będą wypłacane do dnia 31 XII.
Od 01 XI 2009 r. osoby, które będą
ubiegały się o jednorazową zapomogę
z tytułu urodzenia dziecka będą zobowiązane do udokumentowania, że prze-

bywały pod stałą kontrolą lekarską od
10 tygodnia ciąży. Ponadto informujemy, że obecny okres zasiłkowy został
wydłużony do dnia 31 X 2009 r.
Decyzję będą zmieniane z urzędu z wyjątkiem osób, których dzieci
będą kontynuowały naukę w szkołach
ponadgimnazjalnych od września 2009
r.. Osoby te winny dostarczyć we wrześniu zaświadczenia ze szkoły. Natomiast
nowe wnioski będą musiały złożyć osoby, których dzieci rozpoczną roczne
przygotowanie przedszkolne,

1400 – Otwarcie imprezy
1410 – Występ zespołu Wiolinki
z Krężnicy Jarej
1430 – Występ zespołu Tańca Ludowego „Festa”
1500 – Występy przedszkolaków
1515 – Występy zespołów tańca nowoczesnego i towarzyskiego
1545 – Występ orkiestry dętej OSP
z Niedrzwicy Kościelnej
1615 – Występ zespołu No Name
z GOKSiR
1700 – Występ orkiestry dętej OSP
z Niedrzwicy Dużej
1735 – Pokaz mody „Gorące lato”
1800 – Koncert zespołu Pulsart
1900 – Skecz teatralny cz. 1
1910 – Muzyczna Biesiada
2010 – Skecz teatralny cz. 2
2020 – Koncert zespołu GOOD LOVIN
2120 – Koncert zespołu
FROZEN CATZ
2215 – Zakończenie imprezy
Ponadto przygotowano konkursy
z atrakcyjnymi nagrodami, ogródek
piwny oraz park rozrywki dla dzieci.
Na imprezę zapraszają Wójt Gminy
i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej.

Jubileusz
10-lecia
Groszka
W miesiącu lipcu bieżącego roku,
znany wszystkim mieszkańcom naszej
gminy sklep „Groszek-Jaś 1” w Niedrzwicy Dużej, obchodzi 10-lecie swego
otwarcia. W związku z tym zaplanowano
szereg atrakcji mających na celu uświetnienie tego wydarzenia. Dla klientów
robiących zakupy w tym sklepie w okresie od 01/07/2009 r do 25/07/2009 r. na
kwotę przewyższającą 20 PLN czekają
atrakcyjne nagrody, O ile pozwolą warunki pogodowe, dla dzieci przygotowywany jest plac zabaw, konkursy i animacje. Początek zabawy 25 lipca o godz.
1400 – plac wokół sklepu. Organizatorzy
serdecznie zapraszają.

Szkolny festiwal pieśni żołnierskiej
W rocznicę bitwy pod Monte Casino 18 maja br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej zaśpiewali
swoim bohaterom – patronom. Każda
z klas wykonała jedną piosenkę żołnierską. W ocenie jury najlepiej zaprezentowali się uczniowie kl. Va.
W festiwalu uczestniczyła gościnnie
p. Anna Sas Jaworska, wdowa po zmar-

łym niedawno kombatancie 7.go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty – Jerzym
Sasie Jaworskim, za zasługi wojenne
odznaczonym Krzyżem Virtuti Militari. Po wojnie major Jerzy Sas Jaworski
przez 37 lat był dyrektorem stadniny
koni w Kozienicach i wybitnym hodowcą koni wyścigowych.

Felieton

Uwaga „dowcip”
Pechowo zainaugurowała swoją „literacką” i „satyryczną” działalność grupa kilku osób pod nazwą „Za 10 minut
13”. Rozwieszone przez tę grupę plakaty z wizerunkiem zegara i laski dynamitu wzbudziły niepokój u wielu osób.
Zaniepokojone poczuły się m.in. dzieci
w szkołach, nauczyciele. W Radawczyku doszło nawet do ewakuacji ośrodka
zdrowia. Sprawą zainteresowano policję. Okazało się, że to nie żaden zamach,
ale promocja grupy.
Po fakcie członkowie grupy bagatelizowali obawy zaniepokojonych osób,

Festa we Włodawie i w Lubartowie
Zespół „Festa” 23 maja br. wystąpił na Wojewódzkim Przeglądzie
Zespołów Tańca Ludowego we Włodawie. Przegląd od dziewięciu lat organizuje Młodzieżowy Dom Kultury
we Włodawie. Zespół Festa wystąpił
kilkakrotnie w różnych układach tanecznych i grupach wiekowych. Jury

nagrodziło II nagrodą młodszą grupę
tancerzy.
We przeglądzie oprócz „Festy” wystąpiły również dzieci z Marianki, Czółen i z Niedrzwicy Dużej, które na włodawskiej scenie mogły zaprezentować
swoje umiejętności taneczne zdobyte
na kilkumiesięcznych zajęciach organi-

zowanych w ramach projektu „Małymi
krokami do wielkich celów”.
„Festa” - po raz szósty - zdobyła
główną nagrodę PUCHAR BURMISTRZA LUBARTOWA na XVIII Konfrontacjach Tanecznych w Lubartowie
w dn. 14 czerwca br.
/E.K-M/

a nawet szydzili z ewakuacji, którą sami
spowodowali. Można to porównać do sytuacji, gdy pseudożartowniś, podstawia
komuś nogę, a gdy ofiara się zachwieje
bądź przewróci to rechocze, zrywa boki
i się cieszy jaki to on dowcipny jest i jak
mu fajnie żart wyszedł. Pod budkami
z piwem nie takie jednak żarty przechodzą, a nawet znajdują uznanie u zagorzałych bywalców.
Grupa wydaje biuletyn „satyryczny”. W treści tego biuletynu występują
postacie, ponazywane w sposób, który
ma budzić negatywne skojarzenia. Merytorycznie wygląda to na kontynuację
nie podpisanych rysunków i tekstów
z biuletynu komitetu referendalnego zmierzającego do odwołania władz
gminy. Wizualne i fonetyczne podobieństwo pewnych nazwisk i stawianie
tych osób w złym świetle to najprawdopodobniej kontynuacja inicjatywy referendalnej. Zasłyszane i niesprawdzone
informacje, nieprzyjemne plotki, a także oczywiste nieprawdy to ciąg dalszy
politycznej agitacji pod pozorem satyry.
Autorzy tych tekstów zapisali zdanie,
że podobieństwo do rzeczywistych osób
jest przypadkowe, jednak nie można się
oprzeć wrażeniu, że podobieństwo fonetyczne jest zamierzone i idzie ono w parze z zamierzonym niepodobieństwem,
co do przedstawianych faktów i ocen.
W skład wspomnianej grupy wchodzą różne osoby m.in. restaurator
i przedsiębiorca paliwowy - człowiek
interesu. Dziwi jednak, że człowiek interesu nagle zajmuje się wydawaniem
bezpłatnego niedochodowego wydawnictwa. Czyżby na oku były inne korzyści, interes? Nie można wykluczyć,
że chodzi o zrobienie miejsca dla kandydatury dla lokalnego polityka i biznesmena, którego ze wspomnianym
restauratorem łączą konkretne umowy
i interesy ekonomiczne.
O dowcipach grupy „Za 10 minut 13” można powiedzieć, że nie są
śmieszne i trochę ciężkie. Ale przecież
nie o humor tutaj chodzi.
/E. Karczyńska-Mierzyńska/
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referendum

Sygn. Akt I Ns 114/09

Kampania
kłamstw

Postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie

Wójt w kampanii referendalnej nie
nadążał za odkłamywaniem przed sądem wszystkich pomówień, kłamstw
i plotek rozpowszechnianych przez
inicjatorów referendum. Niektóre
z nich pojawiły się w ostatnim tygodniu
przed referendum, kiedy nie było już
czasu na reakcję i sprostowania. Kolejnym przekłamaniem, którego Wójt nie
zdążył oprotestować była informacja,
upowszechniana przez Andrzeja Pydę,
pełnomocnika inicjatorów referendum
w Informatorze Referendalnym (art.
Komu służy władza? s. 7 i 8) i na zebraniu w remizie w dn. 10 maja br. Autor
wmawia czytelnikom, że na początku
marca br. istniał zamiar sprzedaży boiska przy kościele w Niedrzwicy Dużej,
bo ktoś widział na stronie internetowej
gminy ogłoszenie o jego sprzedaży, a po
zainicjowaniu referendum ogłoszenie
to zniknęło i dzięki referendum grunty te nie zostały sprzedane. Przy okazji
też nawiązuje do uchwały Rady Gminy
z dn. 2 lutego 2009 r., która przekazała Wójtowi rzekome nieograniczone
władztwo do dysponowania nieruchomościami, a tym samym „pozbyła się
możliwości bieżącego kontrolowania
i rozporządzania mieniem gminnym”.
Autor wykazuje ignorancje w sprawach funkcjonowania samorządu gminnego i nie ma pojęcia o tym, że gdyby
wójt chciał bez uchwały Rady Gminy
sprzedać jakiekolwiek mienie gminne
naraziłby się rzecznikowi dyscypliny
finansów publicznych za przekroczenie
dyscypliny finansowej i stracił stanowisko. I to bez referendum. /E.K-M/

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział
cywilny w składzie następującym:
przewodniczący:
SSO Jolanta Szymanowska
protokolant: Jolanta Lisiowska

Sprostowanie
i zdawkowe
przeprosiny
Postanowieniem Sądu Okręgowego
z dn. 13 maja br. komitet referendalny
został zobowiązany do sprostowania
i przeproszenia Wójta za nieprawdziwe informacje zawarte w uzasadnieniu
referendum. Postanowienie to uprawomocniło się 17 maja br., w dniu referendum.
Plakaty ze sprostowaniem nieprawdziwych informacji i przeprosinami
Wójta były wieszane w referendalną
niedzielę w południe, gdy trwało już
referendum. Komitet referendalny
miał powiesić 200 szt. plakatów. Orzeczenie Sądu komitet wykonał niedbale.
Plakatów nie powieszono w nakazanej
ilości, a te co zostały wywieszone niemal natychmiast były ściągane przez
„nieznanych sprawców”. Osoby zrywające plakaty najwidoczniej wstydziły
się prawdy i chciały aby jak najdłuzej
mieszkańcy gminy jej nie poznali.
Plakaty z kłamliwymi zarzutami
pod którymi zbierano podpisy za przeprowadzeniem referendum wisiały
bardzo długo, zaś plakaty ze sprostowaniem i przeprosinami wywieszono bardzo późno i bardzo szybko zerwano.
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z dnia 13 maja 2009 r.

po rozpoznaniu w dniu 12 maja
2009 r. w Lublinie na rozprawie sprawy
z wniosku Zdzisława Antoniaz udziałem: Andrzeja Pydy, Elżbiety Kuśnierz,
Kazimiery Opoki, Stanisława Niezgody,
Edwardy Stachyry, Wiesławy Janczak,
Zbigniewa Bartoszcze, Czesława Pietrasia, Tomasza Zarajczyka, Piotra Putowskiego, Romana Oleszka, Józefa Tomasza Drążyka, Jacka Wojtyły, Romana
Kowalczyka, Janusza Pietrasia, Konrada Boguty, Mariusza Karasińskiego,
Janiny Jurek, Stanisława Ostrowskiego
i Jarosława Krzewińskiego.
protest wyborczy
Postanawia:
1. nakazać Andrzejowi Pyda, Elżbiecie
Kuśnierz, Kazimierze Opoka, Stanisławowi Niezgoda, Edwardzie Stachyrze,
Wiesławie Janczak, Zbigniewowi Bartoszcze, Czesławowi Pietraś, Tomaszowi Zarajczyk, Piotrowi Putowskiemu,
Romanowi Oleszek, Józefowi Tomaszowi Drążyk, Jackowi Wojtyła, Romanowi Kowalczykowi, Januszowi Pietraś,
Konradowi Boguta, Mariuszowi Karasińskiemu, Janinie Jurek, Stanisławowi
Ostrowskiemu i Jarosławowi Krzewińskiemu sprostowania nieprawdziwych informacji zamieszczonych
na plakatach zawierających ogłoszenie
informujące o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania
Wójta Gminy Niedrzwica Duża i Rady
gminy Niedrzwica Duża poprzez rozpowszechnienie w formie plakatu o wymiarach wg formatu arkusza 297 x 420
mm (format A3) w ilości 100 sztuk, na
terenie gminy Niedrzwica Duża w sposób i miejscach zwyczajowo przyjętych,
w terminie 48 godzin od uprawomocnienia się orzeczenia oświadczenia następującej treści:
„inicjator referendum w sprawie
odwołania Wójta Gminy Niedrzwica
Duża i Rady Gminy Niedrzwica Duża
oświadcza, że na plakatach zawierających ogłoszenie informujące o zamiarze
przeprowadzenia referendum w sprawie
odwołania Wójta Gminy Niedrzwica
Duża i Rady Gminy Niedrzwica Duża
podane zostały nieprawdziwe informacje, iż:
– Wójt i Rada Gminy Niedrzwica Duża
nie pozyskali jakichkolwiek środków
unijnych;
– Wójt i Rada Gminy Niedrzwica Duża
powoływali instytucje bez uprzedniego stworzenia bazy lokalowej, a jedynie w celu rozdawania stanowisk;
– Wójt i Rada Gminy Niedrzwica Duża
budowali drogi kadencyjne na 3-4
lata;
– Wójt i Rada Gminy Niedrzwica Duża
podejmowali działania zmierzające
do likwidacji szkół podstawowych

w Czółnach, Sobieszczanach i na Mariance bez strategii rozwoju oświaty
w gminie;
– wzrosły wydatki na administrację;
– Wójt i Rada Gminy Niedrzwica Duża
dokonali zaboru remizy OSP w Niedrzwicy Dużej;
– Wójt i Rada Gminy Niedrzwica Duża
prowadzili proces sądowy o remizę
w Strzeszkowicach;
– Wójt i Rada Gminy Niedrzwica Duża
opuszczali przed zakończeniem zebrania wiejskie;
– Wójt i Rada Gminy Niedrzwica Duża
nie realizowali inwestycji obiecanych
przed wyborami, jak oczyszczalnia
ścieków, budowa hali sportowej, gimnazjum i szkoły średniej przy ul. Bełżyckiej;
– Zatrudniono pracowników po znajomości bez przygotowania zawodowego, np. dyrektora GOKSiR;
– Wójt nie przeprowadza przetargów na
remonty i budowy;
2. nakazać Andrzejowi Pyda, Elżbiecie Kuśnierz, Kazimierze Opoka,
Stanisławowi Niezgoda, Edwardzie
Stachyrze, Wiesławie Janczak, Zbigniewowi Bartoszcze, Czesławowi Pietraś,
Tomaszowi Zarajczyk, Piotrowi Putowskiemu, Romanowi Oleszek, Józefowi
Tomaszowi Drążyk, Jackowi Wojtyła,
Romanowi Kowalczykowi, Januszowi
Pietraś, Konradowi Boguta, Mariuszowi Karasińskiemu, Janinie Jurek, Stanisławowi Ostrowskiemu i Jarosławowi
Krzewińskiemu przeproszenie Wójta
Gminy Niedrzwica Duża Zdzisława
Antonia poprzez rozpowszechnienie
w formie plakatu o wymiarach wg formatu arkusza 297 x 420 mm (format
A3) w ilości 100 sztuk, na terenie gminy
Niedrzwica Duża w sposób i miejscach
zwyczajowo przyjętych, w terminie 48
godzin od uprawomocnienia się orzeczenia oświadczenia następującej treści:
„inicjator referendum w sprawie
odwołania Wójta Gminy Niedrzwica
Duża i Rady Gminy Niedrzwica Duża

oświadcza, że na plakatach zawierających ogłoszenie informujące o zamiarze
przeprowadzenia referendum w sprawie
odwołania Wójta Gminy Niedrzwica
Duża i Rady Gminy Niedrzwica Duża
podane zostały nieprawdziwe informacje, iż:
– Wójt i Rada Gminy Niedrzwica Duża
nie pozyskali jakichkolwiek środków
unijnych;
– Wójt i Rada Gminy Niedrzwica Duża
powoływali instytucje bez uprzedniego stworzenia bazy lokalowej, a jedynie w celu rozdawania stanowisk;
– Wójt i Rada Gminy Niedrzwica Duża
budowali drogi kadencyjne na 3-4
lata;
– Wójt i Rada Gminy Niedrzwica Duża
podejmowali działania zmierzające
do likwidacji szkół podstawowych
w Czółnach, Sobieszczanach i na Mariance bez strategii rozwoju oświaty
w gminie;
– Wzrosły wydatki na administrację;
– Wójt i Rada Gminy Niedrzwica Duża
dokonali zaboru remizy OSP w Niedrzwicy Dużej;
– Wójt i Rada Gminy Niedrzwica Duża
prowadzili proces sądowy o remizę
w Strzeszkowicach;
– Wójt i Rada Gminy Niedrzwica Duża
opuszczali przed zakończeniem zebrania wiejskie;
– Wójt i Rada Gminy Niedrzwica Duża
nie realizowali inwestycji obiecanych
przed wyborami, jak oczyszczalnia
ścieków, budowa hali sportowej, gimnazjum i szkoły średniej przy ul. Bełżyckiej;
– Zatrudniono pracowników po znajomości bez przygotowania zawodowego, np. dyrektora GOKSiR;
– Wójt nie przeprowadza przetargów na
remonty i budowy;
3. oddalić wniosek w pozostałej części;
4. stwierdzić, że każdy z uczestników
ponosi koszty postępowania związane
ze swym udziałem w sprawie.

Fotografia jednego z nielicznych plakatów z przeprosinami i sprostowaniem
referendalnych kłamstw. Sfotografowane obwieszczenie bardzo szybko zostało
zerwane.

Nowe telefony Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej Kolorowa
zabawa
Referat
Pokój Pracownicy
Numery telefonów
z HEN-BUD-em
Wójt

10

Antoń Zdzisław

081 517 50 85 wew. 11
081 517 50 85 wew. 85

Sekretarz Gminy

11

Wójcik Marek

081 517 50 85 wew. 35

Skarbnik Gminy

13

Niezgoda Bożena

081 517 50 85 wew. 19

Sekretariat Wójta / Referat Oświaty
i Administracji

9

Mianowana Katarzyna
Sołtys Justyna

081 517 50 85 wew. 85

9

Goliński Krzysztof
Kurek Jacek

081 517 50 85 wew. 21

Referat Oświaty i Administracji – Punkt
Obsługi Klienta

2

Skamrot Angelika

081 517 50 85 wew. 28 fax

Referat Oświaty i Administracji

11

Słotwińska Marta

081 517 50 85 wew. 35

Referat Oświaty i Administracji

17

Ostrowski Krzysztof
Szymański Kazimierz

081 517 50 85 wew. 34
081 517 50 85 wew. 91

Referat Spraw Obywatelskich i USC

4

Kępowicz Elżbieta
Szymański Dariusz
Stelmasiewicz Joanna

081 517 50 85 wew. 24
081 517 50 85 wew. 24
081 517 50 85 wew. 86

Referat Zagospodarowania
Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami

5

Pyzik Paweł
Podsiadły Grzegorz

081 517 50 85 wew. 22

8

Łuszkiewicz Bożenna
Sobczak Michał
Lipczyńska Mariola

081 517 50 85 wew. 27

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

6

Brzózka Beata
Feliński Przemysław
Paluch Teresa
Stec Barbara
Wałachowska Barbara

081 517 50 85 wew. 15

13

Wojtal Marta

081 517 50 85 wew. 33

7

Abramek Marcin

081 517 50 85 wew. 20

16

Krysa Marcin
Łopion Teresa

081 517 50 85 wew. 99
081 517 50 85 wew. 29

12

Bomba Aldona

081 517 50 85 wew. 26
fax

13

Wenarska Izabela
Oszust Irena

081 517 50 85 wew. 33

14

Korba Agnieszka
Ratajczak Karina

081 517 50 85 wew. 84

1

Zygo Urszula

081 517 50 85 wew. 23

Kędziora Elżbieta

081 517 50 69

Świadczenia rodzinne

081 517 48 73

Księgowość

081 517 48 72

Pracownicy socjalni

081 517 50 69 wew. 11

Świadczenia rodzinne

081 517 50 69 wew. 16

Księgowość

081 517 50 69 wew. 14

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji

Krakowski Marek

081 517 51 59

Starostwo Powiatowe – Wydział
Komunikacji (zamiejscowy)

Podkowińska Halina
Ostrowska Anna

081 517 40 44

Referat Usług Komunalnych
i Ochrony Środowiska
Referat Księgowości i Budżetu

Ośrodek Pomocy Społecznej

Do Urzędu Gminy można zadzwonić bezpośrednio na numery zewnętrzne: 081 517 50 85; 081 517 50 15;
081 517 59 22;
081 517 59 26;
081 517 59 28.
Po wykręceniu tych numerów, gdy
jest wolna linia usłyszymy komunikat:

„Proszę wybrać numer wewnętrzny lub
czekać na połączenie.” Jeżeli nie wybierzemy numeru wewnętrznego zgłasza
się sekretarka i wówczas zgłaszamy do
kogo chcemy dzwonić.
Do Ośrodka Pomocy Społecznej
można zadzwonić bezpośrednio na

Firma budowlana HEN-BUD, wykonawca termomodernizacji szkoły
w Niedrzwicy Dużej ufundowała z okazji Dnia Dziecka dzieciom z naszej
szkoły zabawę w kolorowanie domków.
Dzieci otrzymały od firmy upominki w postaci książeczki do kolorowania.
Książeczki zawierały przykłady różnych domków, obok których znajdowały się rysunki do kolorowania. Było
też miejsce na narysowanie własnego
domu, pokoju, ogrodu. Niektóre z nich
od razu zabrały się do kolorowania.
Dzieci Z radością opowiadały o swoich domach i ogrodach, wymieniały
materiały, z jakich może być zbudowany dom, oraz co to znaczy bezpieczny
dom i jakie mogą być rodzaje zabezpieczeń. Każde dziecko wybrało sobie
z książeczki jeden dom i opowiedziało,
co w nim najbardziej mu się podoba.
Zabawa w kolorowanie domków to lekcja kształtowania od najmłodszych lat
gustów przyszłych klientów.

Konkurs
plastyczny
„Bezpieczne
wakacje 2009”
Organizatorem konkursu jest firma HEN-BUD z Lublina
W konkursie mogą brać uczniowie kl. 1 –3 szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie (narysowanie)
namalowanie dowolną techniką na
kartce papieru formatu A4 pracy pt.
„Bezpieczne wakacje 2009”
• jeden uczestnik może nadesłać
dowolną ilość prac
• konkurs trwa od 15.06.2009 r. do
18.09.2009 r.
• prace można składać osobiście
w siedzibie firmy HEN-BUD sp.
z o.o. w Lublinie przy ul. Turystycznej 134D do godz. 16 lub
przesłać pocztą (decyduje data na
stemplu pocztowym)
Jury dokona przeglądu zgłoszonych prac w dniach 20-24 września
2009 r.
Posumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 27.09.2009 r.
podczas Lubelskich Targów Budowlanych „LUBDOM jesień 2009”
Nasza gazeta objęła medialny patronat nad konkursem.

numery zewnętrzne: 081 517 50 69,
081 517 48 73, 081 517 48 72. Każdy
z tych numerów łączy nas po wybraniu
numeru wewnętrznego z odpowiednimi działami OPS-u: świadczeniami
rodzinnymi, księgowością i pracownikami socjalnymi.
5

Z prac samorządu

Uchwały Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 9 czerwca 2009 r. (XXX sesja).
Na XXX sesji Rady Gminy Niedrzwica
Duża w dn. 9 czerwca 2009 r. podjęte
zostały następujące uchwały:
n Uchwała nr XXX/194/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.
Dochody wzrosły o 104 035 zł, na co
składają się na następujące składniki:
O kwotę 30 tys. zł wzrosły wpływy
za korzystanie z mieszkań komunalnych. Nie stanowią one jednak dochodu
gminy, gdyż są to koszty zużycia energii
i wywozu nieczystości. Po stronie wydatkowej będzie to ta sama kwota.
Wpłynęła dotacja z Towarzystwa
Współpracy Europejskiej na renowację cmentarza wojennego w Strzeszkowicach w wysokości 6 632 zł z Towarzystwa Współpracy Europejskiej
i kwota 2000 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
W dziale Oświata nastąpiło przesunięcie dochodów między rozdziałami
o kwotę 28 660 zł.
W dziale Pomoc społeczna dochody
wzrosły w wysokości 83 795 zł, z czego 25 620 zł to dotacja na dożywianie
i 58 175 zł na projekt systemowy.
Na zadania z kultury fizycznej
i sportu wzrosła dotacja na budowę
kompleksu boisk Orlika. Pierwotnie
planowano dotację w wysokości 660 tys.
zł, wpłynęło 666 tys. zł. w tym samym
dziale zmniejszono dochody w wysokości 32 162 zł, jako udział środków
zewnętrznych na realizację wniosku
dla Niedrzwicy Kościelnej z programu
Odnowy Obszarów Wiejskich (PROW)
w związku z niekwalifikowalnością vatu
do kosztów inwestycji.
Wpłynęła dotacja w wysokości
13 770 zł na obsługę komisji wyborczych
na wybory do Parlamentu Europejskiego. Wcześniej na wydatki rzeczowe
wpłynęła dotacja w kwocie 9 550 zł.
Po stronie wydatków zmniejszenia
wyniosły kwotę 1 477 375 zł i wzrost o
1 728 314,33 zł.
Najważniejsze pozycje wydatkowe
to: ochrona przeciwpożarowa – 61 tys.
zł, gospodarka mieszkaniowa – 30 tys.
zł (zakup energii w budynkach komunalnych), kultura – 90 tys. zł, oświata
i wychowanie 104 163 zł (z czego 94 tys.
zł przeznaczono na remonty w szkołach). Zaplanowano remonty w szkołach
w Strzeszkowicach (45 tys.), Niedrzwicy
Kościelnej (25 tys. zł), Niedrzwicy Dużej (20 tys. zł) i Krężnicy Jarej (4 tys. zł).
n Uchwała nr XXX/195/2009 w sprawie w sprawie ustalenia górnych stawek
opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych.
Ustalono górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 72 zł za 1m3, oraz 20 zł za 1m3 za
wywóz nieczystości płynnych. Ustalono jednocześnie preferencyjną stawkę
opłaty dla właścicieli nieruchomości
za odbiór odpadów stałych w maksy6

malnej wysokości 65 zł, jeżeli odpady
są zbierane i odbierane selektywnie.
Opłaty za usługi ustalono w wysokości
proporcjonalnej do wielkości (pojemności) zbiorników, w których zbierane
i transportowane są odpady i nieczystości ciekłe.
n Kolejne podjęte uchwały dotyczyły
zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Krężnica Jara, Niedrzwica
Kościelna, Marianki i Strzeszkowic
na lata 2008 – 2013. Zmiana dotyczyła poprawienia daty w tytule uchwały
w brzmieniu: ... na lata 2008 – 2013.
n Uchwała nr XXX/200/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Radni wyrazili zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2010 r.
środków stanowiących fundusz sołecki. Środki te będą dysponowane przez
zebrania sołeckie, ale będą mogły być
przeznaczone wyłącznie na zadania
własne gminy i związane z realizacją
strategii rozwoju gminy. Zasady podziału funduszu preferują mniejsze
miejscowości. Największe z nich mogą
otrzymać najwyżej 20 tys. zł. Istnieje
możliwość otrzymania z funduszy rządowych zwrotu części wydatkowanych
środków w ramach tego funduszu.

konkursu na dyrektora Zespołu Szkół
w Niedrzwicy Dużej
Rada Gminy w stanowisku wyraziła
zaniepokojenie brakiem rozstrzygnięcia
konkursu na dyrektora Zespołu Szkół
w Niedrzwicy Dużej i uzasadnieniem
komisji konkursowej powołanej przez
Starostę Lubelskiego. Radni uznali, że
rodzi się obawa o upolitycznienie decyzji, gdyż praca dotychczasowego dyrek-

tora Ryszarda Golca przed konkursem
była wysoko oceniana zarówno przez
powiat jak i Kuratorium Oświaty, a na
zmianę tej oceny wpłynęły zdarzenia
związane z wykonywaniem przez niego
mandatu radnego.
Za uchwałą głosowało 11 radnych,
2 się wstrzymało, a radny Ryszard Golec
nie głosował.

Na ślubnym kobiercu stanęli:
• Poleszak Jacek z Radawczyka i Winiarska Anna z Bełżyc
• Jędruch Adam z Niedrzwicy Kościelnej i Urszula Gąska ze Strzeszkowic
• Próchnicki Krzysztof z Niedrzwicy Kośc. i Joanna Zdeb z Sobieszczan Kolonii
• Kępowicz Krzysztof z Niedrzwicy Kośc. i Jaśkowska Katarzyna z Niedrzwicy Dużej
• Suchora Ilona z Niedrzwicy Dużej i Pietrak Łukasz z Ługowa
• Wit Beata z Czółen i Kaczmarek Daniel z Piotrkowa Trybunalskiego
• Kędzierska Sylwia z Czółen i Janczak Krzysztof z Niedrzwicy Kościelnej
• Korba Maciej z Niedrzwicy Dużej i Dziubińska Małgorzata z Klemencic
• Firlej Monika z Niedrzwicy Dużej i Szynkaruk Adam z Niedrzwicy Kościelnej
• Szymuś Jarosław z Niedrzwicy Dużej i Smyk Klaudia z Lublina
• Zaborska Agata z Niedrzwicy Kościelnej i Kolasa Tomasz z Wisznic Kolonii
• Pioś Magdalena z Niedrzwicy Kościelnej i Węcławski Marcin z Popkowic
• Kuna Kamila z Niedrzwicy Dużej i Kuśmierczuk Michał z Lublina
• Krysa Anna z Niedrzwicy Dużej i Magdziak Rafał z Zamościa
• Nagajek Justyna Niedrzwicy Kościelnej i Kret Waldemar ze Stalowej Woli
• Czępińska Małgorzata z Warszawiaków i Rodak Dariusz z Janowa
• Baum Aneta i Jakubowski Arkadiusz z Niedrzwicy Dużej
Życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.

n Uchwała nr XXX/201/2009 w sprawie zmiany statutu GOKSiR
W uchwale tej zmieniono § 7 ust. 3
statutu GOKSiR z dn. 28 lutego 2008 r.
w sprawie zwiększenia liczby członków
Rady Programowej nadając mu następujące brzmienie: „Rada składa się
z członków, w liczbie od 9 do 15 powoływanych przez Radę Gminy na 3 letnią
kadencję spośród mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża zaangażowanych
w działalność kulturalną, sportową i rekreacyjną.”
Uchwała tą radni zwiększyli reprezentatywność Rady Programowej. Rada
Programowa jest organem doradczym
GOKSiR, opiniuje jego roczne programy działalności, plany, zamierzenia,
sprawozdania, regulamin organizacyjny
i jego zmiany.
n W sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych
z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich
pobierania
Radni poprawili uchwałę z dn.
19.03.2009 r. zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody, dostosowując podstawy prawne do treści
uchwały, która nie uległa zmianie.
n Uchwała nr XXX/202/2009 w sprawie stanowiska Rady Gminy odnośnie

Witamy w gminie:
Chamera Piotr
Mierzwa Szymon
Rybicki Szymon
Kowalczyk Łucja
Korba Karolina
Wójcik Aleksandra
OzkeskinYazmin
Ziętek Michał
Fijałkowski Jakub
Mielnik Mateusz
Kuchciak Anna
Pęcak Aleksandra
Syroka Amelia

Niedrzwica Duża
Niedrzwica Duża
Niedrzwica Duża
Niedrzwica Duża
Niedrzwica Duża
Niedrzwica Duża
Krężnica Jara
Czółna
Niedrzwica Duża
Niedrzwica Duża
Strzeszkowice
Marianka
Niedrzwica Duża

Odeszli od nas:
Woźniak Marianna
Jachura Mieczysław
Janczak Janina
Kowalska Katarzyna
Kasprzak Henryka
Niezbecka Bronisława
Pastuszak Andrzej
Podsiadła Józefa
Marek Kazimiera
Wenzel Danuta
Pioś Elżbieta
Kozik Grzegorz
Misztal Kazimiera

l. 75
l. 55
l. 86
l. 31
l. 57
l. 93
l. 65
l. 79
l. 81
l. 73
l. 52
l. 23
l. 83

05.05.2009
08.05.2009
22.05.2009
24.05.2009
25.05.2009
30.05.2009
01.06.2009
02.06.2009
03.06.2009
04.06.2009
10.06.2009
12.06.2009
12.06.2009

Rodzinom zmarłych składamy głębokie wyrazy współczucia.

Sobieszczany Kolonia
Niedrzwica Kościelna
Niedrzwica Duża
Strzeszkowice
Niedrzwica Duża
Niedrzwica Duża
Niedrzwica Duża
Osmolice Kolonia
Strzeszkowice
Krężnica Jara
Sobieszczany Kolonia
Sobieszczany
Niedrzwica Duża

Podsumowanie wyborow na terenie gminy
Spotkanie członków NSZZ Rolników
Indywidualnych „Solidarność” z posłem Wybory do Parlamentu Europejskiego
Na zaproszenie Powiatowego Zarządu NSZZ Rolników Indywidualnych
„Solidarność” w dn. 31 maja br. w Niedrzwicy Dużej spotkał się z rolnikami
naszej gminy i gmin ościennych poseł
PiS Sławomir Zawiślak, członek sejmowych komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz do Spraw Unii Europejskiej. Chociaż obecność posła Zawiślaka miała
częściowo związek z kampanią do parlamentu europejskiego, to spotkanie zostało zdominowane bieżącymi sprawami rolnictwa. Rolnicy zgłaszali posłowi
wiele uwag i sugestii w konkretnych
sprawach dotyczących funkcjonowania

gospodarstw rolnych, kosztów produkcji, cen produktów rolnych, obsługi rolników przez agencje rządowe, panującą
wszechobecną biurokrację. Przejawem
tej ostatniej był podany przez rolnika ze Strzyżewic absurdalny przykład
utrudniania rolnikom życia, że każdy
człowiek może otrzymać metrykę urodzenia w miejscowości w której się urodził, natomiast rolnik po metrykę dla
zwierzęcia musi jechać aż na Elizówkę
k/Lublina.
/e m/

Wybory do Parlamentu Europejskiego z dn. 7 czerwca br. w naszej
gminie wygrała lista KW PIS, na którą
oddano 733 głosy (43,14% oddanych
głosów). Kolejne miejsce zajęła lista

Obwód

Uprawnionych

Głosowało

Frekwencja

Niedrzwica D. I

1 440

281

19,51

Niedrzwica D. II

1 685

273

16,20

Niedrzwica K.

1 514

342

22,59

Sobieszczany

745

154

20,67

Strzeszkowice

824

184

22,33

Radawczyk

347

83

23,92

Krężnica Jara

FOTOGRAFIA ŚLUBNA
oferujemy najwyższą jakość
naszych usług
kompleksową obsługę fotograficzną
z całego dnia ślubu (przygotowania,
błogosławieństwo, ceremonia
zaślubin, plener, wesele)
cyfrową obróbkę i retusz fotografii
konkurencyjne ceny
wolne terminy
kontakt:
kontakt:
tel.
tel. 00 784
784 099
099 001
001
em@il:
em@il: biuro@kajfoto.pl
biuro@kajfoto.pl

www.kajfoto.pl
Pani Sołtys Genowefie Kozik
najszczersze wyrazy współczucia
z powodu tragicznej śmierci
ukochanego wnuka Grzesia
składają Przewodniczący Rady
i Radni Gminy Niedrzwica Duża,
Wójt oraz Pracownicy Urzędu
Gminy.

Po dz ię ko wa n i e
Serdeczne podziękowanie Panu
Wójtowi i delegacji z Urzędu
Gminy za udział w uroczystościach pogrzebowych naszej kochanej córki, żony, mamy i siostry Elżbiety Pioś z domu Dorot
składa Rodzina

KW Platforma Obywatelska na którą
zagłosowało 386 wyborców (22,72%
oddanych głosów) i lista KW PSL
z poparciem 326 wyborców (19,19%)
Indywidualnie najwięcej głosów
zdobyli: prof. Mirosław Piotrowski
(PIS) – 478 głosów), Jan Łopata (PSL
– 210 głosów), prof. Zbigniew Zaleski
(PO – 177 głosów) Lena Kolarska-Bobińska (PO – 158 głosów).
Z okręgu nr 8 Lublin eurodeputowanymi zostali Mirosław Piotrowski
(84 904 głosów)i Lena Kolarska-Bobińska (47339 głosów). Wyniki głosowania w poszczególnych obwodach
ilustruje poniższe zestawienie.

1 053

277

26,31

Marianka

470

68

14,47

Czółna

467

74

15,85

Razem

8 545

1736

20,32

Z historii gminy

Jak głosowali mieszkańcy gminy 20 lat temu?
20 lat temu mieszkańcy naszej gminy, podobnie jak w całym kraju, przy
pomocy kartki wyborczej zdecydowali
o zmianie systemu politycznego państwa. Wybory parlamentarne z 1989 r.
choć nie w pełni demokratyczne, spowodowały obalenie systemu komunistycznego. Właściwie to nie były wybory, ale
plebiscyt, za lub przeciw komunistom.
Mieszkańcy gminy głosowali wówczas do Sejmu w okręgu wyborczym
nr 056 Kraśnik. Do obsadzenia były
2 mandaty: mandat 221 (kandydatów
partyjnych) i mandat 222 (kandydatów
bezpartyjnych) oraz na 35 kandydatów
tzw. listy krajowej z której kandydowali
czołowi politycy PZPR i partii sojuszniczych.
Głosowanie w wyborach w 1989 r.
było głosowaniem na osoby, a nie na
listy wyborcze. Czynność głosowania
polegała na skreśleniu wszystkich kanKandydat
Aleksandrowicz
Janusz
Łupina Zygmunt
Trynkiewicz
Jadwiga
Widz
Ryszard
Głosy oddane
Głosy ważne

dydatów poza jednym, wybranym. Mandat posła w I turze uzyskiwał kandydat,
który zdobył poparcie ponad 50% +1
wszystkich głosów, jakie zostały oddane
na wszystkich kandydatów do danego
mandatu. W przypadku niespełnienia
tego wymogu miała się odbyć II tura
wyborów pomiędzy kandydatami, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
Wyniki wyborów: Frekwencja wyborcza w kraju wyniosła 62%, w naszej
gminie 65%.
Największe poparcie wyborców
w gminie do mandatu 222 z okręgu
Kraśnik (bezpartyjny) spośród ubiegających się 4 kandydatów otrzymał
Zygmunt Łupina, kandydat Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność”, na którego głosowało 3431 wyborców. Szczegółowe wyniki głosowania w gminie
w obwodowych komisjach ilustruje poniższe zestawienie :

Niedrzwica Niedrzwica
Duża I
Duża II
73
10

O mandat nr 221 (PZPR) ubiegało się 3 kandydatów. W I turze żaden
z kandydatów nie uzyskał wymaganej
liczby głosów i 18 czerwca w II turze,
przy niskiej frekwencji (ok. 20%) do Sejmu wybrana została Irena Gil (PZPR).
O dwa mandatu do Senatu ubiegało
się z naszego województwa 13 kandydatów. Dwóch z nich: prof. Adam Stanowski z KUL i inż. Henryk Stępniak,
rolnik z Fajsławic byli kandydatami
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Oni też zwyciężyli w tych wyborach. Na Henryka Stępniaka głosowało
w naszej gminie 3332 wyborców, a na
Adama Stanowskiego 3085.
/Źródło: Biuletyn NSZZ Solidarność
Rolników Indywidualnych Gminy
Niedrzwica Duża, nr 4 z czerwca 1989 r. /
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Koncert na Dzień Matki

Koncert Haliny Frąckowiak
Koncertem Haliny Frąckowiak, kapeli Strefa z Lublina oraz zespołu wokalnego pod kierownictwem W. Brzózki
uhonorowano w gminie we wtorkowy
wieczór 26 maja 2009 r. Dzień Matki.
Koncert odbył się w świeżo wyremontowanej sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Niedrzwicy Dużej.
Gwiazda wieczoru Halina Frąckowiak wystąpiła tego wieczoru przy pełnej widowni i mimo, że trochę się spóźniła to publiczność z wyrozumiałością
i cierpliwością oczekiwała jej przyjazdu
i zgotowała gorące przyjęcie. W imieniu
organizatorów koncertu wójt Z. Antoń
i dyr. Jolanta Majewska powitali artystkę kwiatami i wyrazami wdzięczności za
uświetnienie tego wieczoru koncertem.
Artystka nie zawiodła publiczności.
W trakcie godzinnego recitalu zaśpiewała kilkanaście utworów ze swojego
bogatego repertuaru, w tym: Napisz
proszę, Wróć do mnie, Papierowy księżyc, Mały elf, Atlantydo żyj wiecznie,
Windą do nieba, Bądź gotowy dziś do
drogi, Jak pięknie by mogło być. Publiczność spontanicznie i żywo reagowała na piosenki i owacyjnie oklaskiwała piosenkarkę.
„Ziemia jest jak wielka jabłoń pod
którą wszyscy znajdą cień. Pani Halino,
dużo w tym serca, uczuć najgłębszych,
pulsujących marzeń, które mieszają
jawę ze snem i dają najpiękniejszy obraz tych przeżyć, które nas uzdatniają
do dnia następnego. Dzięki Pani na
pewno wszyscy radośnie wyjdziemy, ale
i też radośnie wstaniemy. I za to piękno
serdecznie dziękujemy”. Tymi słowami

dyr. M. Krakowski – prowadzący koncert – dziękował artystce za wspaniały
koncert, a młodzież szkolna obdarowała ją pięknymi różami. Filmową relację
z koncertu można obejrzeć w Internecie
pod adresem:
www.koncerthaliny.gtw.pl
W jaki sposób Halina Frąckowiak
trafiła do Niedrzwicy? Na to pytanie
odpowie w kilku zdaniach – inicjatorka
i pomysłodawczyni koncertu – dyr. SP
w Niedrzwicy Dużej Jolanta Majewska:
„Pomysł zaproszenia Haliny Frąckowiak do Niedrzwicy zrodził się jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi.
Pierwotnie koncert miał się odbyć
w niedzielę palmową w sali gimnastycznej naszej szkoły. Pojawiły się jednak
przeciwwskazania natury technicznej.
Musielibyśmy zachować odpowiednią
odległość od artystki, albo wręcz urządzić jakąś małą scenę tak, aby Pani Halina była w pełni widoczna i słyszalna.
Głównie dlatego ten pierwszy termin
nie doszedł do skutku, niemniej cały
czas byłam w kontakcie z menagerem
Pani Haliny. Wymienialiśmy dostępne
terminy. Ponieważ zwykle soboty i niedziele były niedostępne to pomyślałam,
że Dzień Matki Niedrzwiczanom może
się również podobać jako termin i dogadaliśmy się na wtorkowy wieczór 26
maja. Mieliśmy również zamówioną
ekipę telewizyjną, ale została odwołana, bo inne nagranie sprawiło, że nasza
gwiazda przyjechała z opóźnieniem. W
zasadzie powinniśmy być do tego typu
sytuacji przyzwyczajeni, niemniej Pani
Halina bardzo źle się czuła z tym, że nie

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej zaprasza młodzież
na zajęcia sportowe z projektu „Sport sposobem na nudę”
Zajęcia będą odbywały się w czterech edycjach:
• doskonalenie posiadanych umiejętności pływackich – zajęcia na basenie
• nauka jazdy na nartach wodnych
• nauka i doskonalenie umiejętności kajakarskich: zajęcia z kajakarstwa oraz
spływ rzeką Bystrzycą
• podstawy żeglarstwa
W zajęciach tych może wziąć udział każdy kto spełni następujące warunki:
• ukończy 12 lat
• ma nie więcej niż 16 lat
• wykaże się umiejętnością pływania (okaże kartę pływacką, dostarczy stosowne zaświadczenie podpisane przez rodzica lub nauczyciela w-f
• uiści wymagana opłatę
• Zajęcia są częściowo odpłatne
• Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu Alicja Pazur
z GOKSiR pod nr tel. 081 517 51 59 (www.goksir.com)
Spotkanie organizacyjne chętnych w dn.29 czerwca 2009 r. o godz. 1730 w siedzibie GOKSiR.

Niedrzwiczak
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zdążyła na czas. Moje zapewnienia, że
wszystko jest w porządku, ale i chyba
wspaniałe przyjęcie niedrzwickiej widowni dystans między artystką a widzami spowodowany spóźnieniem został
w pełni zatarty.
Wspólnie z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej oraz Gminną Komisją ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niedrzwicy
Dużej – postanowiliśmy wykorzystać
ten czas w którym na sali zgromadziło się mnóstwo matek, aby przekazać
wiele ważnych informacji dotyczących
zagrożeń naszych dzieci we współczesnym świecie. Uświadomienie problemów jakie niesie życie w najbliższym
naszym otoczeniu jest równie ważne.
Młody człowiek narażony jest na wiele
pokus z których my dorośli nie do końca zdajemy sobie sprawę. Dzięki temu

dobra zabawa, która miała miejsce tego
wieczoru została przełamana na chwilę
odrobiną refleksji.
Ze swojej strony pragnę złożyć bardzo gorące podziękowania wszystkim,
którzy współpracowali ze mną przy organizacji tego koncertu, naszej Parafii,
Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej
oraz dyr. Gminnego Ośrodka Kultury
Markowi Krakowskiemu. Serdeczne
podziękowania składam wszystkim lokalnym przedsiębiorcom, którzy odpowiedzieli na nasz apel o wsparcie tego
przedsięwzięcia. Nasza artystka była
bardzo wzruszona serdecznym przyjęciem i oby właśnie taki wizerunek naszej
społeczności pozostał jej w pamięci.”
/opracował Ł. Słotwiński/

Festiwal Piosenki
Przedszkolnej
„Zielona Nutka”
Dwa tygodnie później w sali
widowiskowej GOKSiR odbył się
kolejny festiwal dla przedszkolaków, tym razem Piosenki Przedszkolnej. Organizatorami przeglądu byli: Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji i Przedszkole
z Niedrzwicy Dużej.
Obok grup przedszkolnych
z Niedrzwicy Dużej na scenie zaprezentowały się przedszkolaki
z Niedrzwicy Kościelnej, Klubów Przedszkolaka w Czółnach
i z Krężnicy Jarej.

adres redakcji: 24–220 Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 8, Gminny Ośrodek Kultury w Niedrzwicy Dużej
tel. 081 617 51 59, 081 517 50 94, e-mail: niedrzwiczak@gmail.com
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej
redaktor naczelny: Elżbieta Karczyńska-Mierzyńska
współpracownicy: Aneta Cieślakowska, Ilona Madejczyk, Emil Masiak, Weronika Pylak,
Ewelina Targońska, Alicja Pazur

Wernisaż młodych artystów
W sobotę 6 czerwca miał miejsce
wernisaż uczestników kółka plastycznego młodych artystów. Kolekcja ta zawiera głównie prace malarskie w technice akrylowej, plakatowej i temperze
oraz wykonane kredkami lub ołówkiem. Tematyka jest bardzo różnorod-

na i odkrywa przed odbiorcą bogactwo
świata dziecka. Zajęcia te odbywają się
w GOKSiR od grudnia 2008 r. uczestniczą w nich dzieci i młodzież z naszej
gminy. Młode talenty kształtują się pod
okiem instruktora plastycznego Renaty
Gawryluk-Juszki.

Portrety Honoraty Kucharskiej ...

Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych
W Dzień Dziecka Gminny Ośrodek Kultury przygotował najmłodszym mieszkańcom gminy I Gminny
Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych.
Na scenie sali widowiskowej GOKSiR
zaprezentowało się siedem grup przedszkolnych z kilku miejscowości gminy:
Krężnicy Jarej, Niedrzwicy Dużej, Czółen, Sobieszczan, Marianki i Załucza.
Wśród oglądających spektakle były nie

tylko dzieci, ale również ich najbliższe
rodziny, znajomi i władze samorządowe. Dzieci za swoje występy otrzymały
dyplomy, upominki i słodki poczęstunek od Wójta i organizatorów.
Filmową relację z przeglądu teatrzyków dziecięcych można obejrzeć w Internecie pod adresem:
www.teatrzyki.gtw.pl

Czy moje dziecko powinno raczkować?
Czym jest raczkowanie? Kolejnym
etapem w rozwoju poprzedzającym chodzenie, czy może, czymś więcej?
Raczkowanie – gimnastyka mózgu.
Paul Dennison uważa, że raczkowanie sprzyja tworzeniu się połączeń między dwiema półkulami mózgu., lewej
– logicznej i prawej – twórczej, która
odpowiada za emocje. Kiepsko współdziałające półkule mózgowe warunkują różnorakie problemy, począwszy od
dysleksji, nadpobudliwości, czy kłopotów z koncentracją, a skończywszy na
słabej koordynacji ruchowej np. kłopotów z łapaniem piłki. Podczas gdy malec bawi się i odkrywa świat w jego mózgu cały czas powstaje sprawny system
„międzypółkulowych tras szybkiego
ruchu”, którymi wszelkie bodźce, również te, które nie są związane z ruchem,
mogą mknąć w obie strony z zawrotną
prędkością. Tak wyposażony człowiek
uczy się szybciej i z mniejszym wysiłkiem. Owe połączenia powstają dlatego,
że każdą ze stron ciała kontroluje inna
półkula: lewą – prawa, a prawą – lewa.
Żeby dziecko mogło dotrzeć tam gdzie
chce obie półkule muszą ze sobą współpracować.. A nie byłoby to możliwe bez

wymiany informacji.
Raczkowanie – gimnastyką ciała
Podczas biegania na czworakach
kształtują się panewki biodrowe i naturalna krzywizna kręgosłupa na odcinku
szyjnym (lordoza szyna. Wzmacniają
się także nadgarstki, gdyż podpierając
się na dłoniach maluch przetacza cały
ciężar ciała od strony małego palca
w kierunku kciuka i z powrotem. Zyskują również stopy, które ustawiają się
w pozycji pośredniej tzn. ani koślawo,
ani szpotawo, tylko prosto. Raczkowanie wzmacnia również wszystkie mięśnie, przede wszystkim obręcz barkową
i biodrową oraz mięśnie stabilizujące
kręgosłupa. Podczas skrętów i zmian
kierunku poruszania się malec ćwiczy
równowagę. Podczas raczkowania malec
ćwiczy również mięśnie brzucha.
Umiejętność raczkowania mały
człowiek ma zakodowaną w mózgu,
aby ją rozwinąć musimy tylko stworzyć
dziecku odpowiednie warunki. Droga
Mamo, aby nie przegapić tego etapu nie
należy wkładać dziecka do chodzika, nie
należy go prowokować do wstawania,
prowadzając za rączkę. Taki pośpiech
jest szkodliwy dla kręgosłupa, ale tak-

Strony 8 i 9 wydano we współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Kultury Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej.

tów jest optymistyczna. Malarka widzi
świat pogodnie. Portretowane postacie
są uśmiechnięte, zaciekawione i zadziwione, widać na nich powagę i spokój.
Częstym elementem na tych portretach
są kwiaty symbolizujące przejawiane
uczucia.

że zniechęca do raczkowania. Poza tym
malec, który za pomocą Mamy osiągnie
pozycję pionową, może zobaczyć więcej
niż z pozycji na czworakach nie będzie
więc chciał do niej wrócić.
Uwaga! Połączenia między dwiema
półkulami mózgu tworzą się również
przy innych okazjach, więc nie wpadaj
w panikę, jeśli Twoje dziecko ani myśli
raczkować. /alapaz/

Konkurs na
najpiękniejszy
ogród

Fot. Richard Sweet

Festiwalowo w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji

To jest już druga wystawa obrazów Honoraty Kucharskiej w Gminnym Ośrodku Kultury. Pierwsza miała
miejsce w listopadzie 2005 r., do której
skromnie przyczyniło się też Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej.
Artystka eksponowała wówczas kolekcję pejzaży. Wydarzenie to przyczyniło
się do animowania warsztatów malarskich w Gminnym Ośrodku Kultury
i integrację pasjonatów palety i pędzla wokół tej sztuki. Honorata pełniła
w tym amatorskim ruchu malarskim
rolę pierwszego instruktora.
Kolejna wystawa twórczości malarki, eksponowana od 8 maja do połowy czerwca br. w Gminnym Ośrodku
Kultury zawierała głównie portrety.
Powstały w ostatnich latach i przedstawiają postacie dzieci i członków jej
rodziny. Wyjątkiem były portrety Papieża Jana Pawła II i Marszałka Józefa
Piłsudskiego.
Portrety Honoraty to półpiersia,
malowane techniką olejną, realistycznie
oddające podobieństwo malowanych
modeli. Prezentowana kolekcja portre-

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji i Stowarzyszenie „Centrum Kobiet” organizują konkurs pod
patronatem Wójta Gminy Niedrzwica
Duża „Najpiękniejsze ogrody”.
W konkursie może uczestniczyć
każdy mieszkaniec gminy, który złoży
pisemną deklarację uczestnictwa.
Zgłoszenia na konkurs należy
nadsyłać, bądź składać osobiście do
dnia 26.06.2009 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji na karcie zgłoszeń, umieszczonej na stronie internetowej GOKSiR. Komisja
konkursowa dokona przeglądu zgłoszonych ogrodów w dniu 30.06.2009,
a ogłoszenie wyników nastąpi podczas
Dożynek Gminnych, które odbędą się
23.08.2009.
Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych ogrodów według następujących kryteriów: estetyki, funkcjonalności, pomysłowości, aranżacji,
ogólnego wrażenia jakie wywołuje
cała posesja, w tym ogród. Dodatkowe
informacje można uzyskać pod nr telefonu: (081) 517 51 59. Osobą odpowiedzialną za konkurs jest p. Izabela
Mazurek.
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IV liga obroniona
czach nie zdobyli oni żadnego punktu
przegrywając wysoko z silnymi zespołami Podlasia Biała Podlaska, Chełmianki i Wisły Puławy. Jednak dzięki dobrej
postawie w meczach rozegranych jeszcze w miesiącu maju (m. in. zwycięstwo
z Janowianką i Opolaninem), ze spokojem można było obserwować końcówkę
sezonu.
Tradycyjnie runda wiosenna dla

Fot. Ł. Słotwiński

11. miejsce w szesnastozespołowej
stawce czwartoligowców zajął seniorski zespół Orionu Niedrzwica. Debiutancki sezon w tej klasie rozgrywkowej skończył się zatem utrzymaniem
w elitarnym gronie najlepszych teamów
Lubelszczyzny. Dzięki udanej rundzie
wiosennej „biało-niebiescy” poprawili
swoje miejsce w tabeli i wkrótce zaczną
przygotowywać się do kolejnego sezonu. Ligowe emocje powrócą w sezonie
2009/10, i to już 15 sierpnia, a teraz malutkie podsumowanie: W 30 meczach
Orion zdobył 37 punktów, na co złożyło się 9 zwycięstw, 10 remisów oraz 11
meczów przegranych. Niedrzwiccy piłkarze strzelili 33 gole, w czym największy udział mieli Mirosław Cioch i Piotr
Kucharski – obaj zdobyli po 6 bramek,
5 goli zdobył Piotr Boguszewski,
a 4 - Tomasz Kura, z tym że ci dwaj
występowali tylko w rundzie wiosennej. Najwięcej meczów rozegrał Łukasz
Golisz, który odnotował tylko jedną
absencję, a w 29 przypadkach był do
dyspozycji trenera. Z kolei najlepszym
„asystentem” w zespole jest Henryk
Olko, bo aż sześciokrotnie otwierał kolegom swoimi podaniami drogę do zdobycia bramki.
Niestety końcówka sezonu nie była
dla piłkarzy Waldemara Wiatra szczególnie udana. W ostatnich trzech me-

Orionu była lepsza od piłkarskiej jesieni. Do zdrowia powrócił napastnik
Tomasz Kura, a ponadto pozyskano
innego bramkostrzelnego zawodnika – Piotra Boguszewskiego. Efektem
tego była poprawa skuteczności drużyny: w 15 meczach wiosennych padło
o 7 goli więcej niż w pierwszej rundzie.
Co prawda gorzej było też w obronie,
ale najważniejsze, że na wiosnę Orion
odniósł 6 zwycięstw (wobec 3 wygranych jesienią) i zgromadził 21 punktów
(jesienią – tylko 16). /Emil Masiak/

„Przyjaciele” Gminy
Plaga donosicielstwa kwitnie, a donosiciele mają się dobrze niezależnie od
ustroju. Niektórzy z nich wyspecjalizowali się latami w oskarżaniu sąsiadów,
przełożonych, władzy. Nie potrafią darować nikomu komu lepiej się powodzi,
albo że coś robi i rozwija się. W ostatnim czasie donosiciele nękają gminę.
Donoszą policji i do różnych inspekcji.
Nie podoba im się to, że na placu za remizą wydobywany jest piasek na budowę „Orlika”, że wykop jest za duży i podobno niezabezpieczony, że piasek jest
skażony, a osoba kierująca koparką nie
ma uprawnień etc. Słowem przeszkadzają i marnują czas kontrolowanych
i kontrolujących, a co gorsze hamują
postęp gminnych inwestycji. I robią to
wszystko „z przyjaźni” dla gminy i dla
jej dobra. /em/

www.goksir.com
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej uruchomił nową witrynę internetową na
której informuje o swojej działalności
i umieszcza na bieżąco relacje z organizowanych imprez. Stronę wzbogacają
galerie zdjęć i krótkie filmiki z ostatnich wydarzeń kulturalnych i integracyjnych w gminie.

Stypendia sportowe przyznane przez
Wójta Gminy Niedrzwica Duża w 2009 r.
Decyzją Wójta z dn. 1 czerwca 2009 r. stypendia sportowe za 2009 r. otrzymało
15 zawodników klubu GKS Orion Niedrzwica Duża i 6 zawodników klubu LZS
Krężnica Jara. Łącznie na stypendia z budżetu gminy przeznaczono kwotę około
25 tys. zł. W tym roku otrzymali je następujący zawodnicy:

ORION
Cielma Robert
Feliński Przemysław
Gorczyca Marcin
Gorczyca Przemysław
Jaśkowiak Rafał
Kura Tomasz
Kuśmierz Grzegorz
Michał Piech
Szymuś Kamil
Węgorowski Jacek
Żarnowski Krzysztof
Chmielewski Kamil
Adamczyk Adrian
Bednarz Marek
Kurowski Karol
Razem

Kwota
800,0
1 100,0
380,0
375,0
342,0
1000,0
765,0
300,0
318,0
281,0
300,0
120,0
120,0
1000,0
120,0

m-c
01 – 31.01.09
01 – 28.02.09
01 – 31.05.09
01 – 31.08.09
01 – 31.07.09
01 – 28.02.09
01 – 28.02.09
01 – 31.01.09
01 – 31.06.09
01 – 31.05.09
01 – 31.01.09
01 – 31.01.09
01 – 31.01.09
01 – 28.02.09
01 – 31.01.09

LZS KRĘŻNICA JARA
Pastuszak Dawid
Boguta Karol
Toruń Adrian
Caboń Jan
Rak Krystian
Mędykowski Maciej
Razem

Kwota
160,0
160,0
160,0
160,0
160,0
160,0

m-c
01.05 – 30.09.09
01.05 – 30.09.09
01.05 – 30.09.09
01.05 – 30.09.09
01.05 – 30.09.09
01.05 – 30.09.09
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Ogółem
800,0
2 200,0
1 900,0
3 000,0
2 394,0
2 000,0
1 530,0
300,0
1 908,0
1 405,0
300,0
120,0
120,0
2 000,0
120,0
20 097,0

Ogółem
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
4800,0

Turniej o Puchar Prezesa „CRUX”
Parafialny Klub Sportowy „CRUX”
reaktywował w tym roku swoją działalność. Stało się to za sprawą zaangażowania w pracę klubu ks. Administratora,
otwartego na potrzeby rozwijania sportu wśród dzieci i młodzieży.
Klub zorganizował już turniej tenisa stołowego, uczestniczył w Parafiadzie w Bełżycach, a w sobotę 6 czerwca
br. turniej szachowy i rozgrywki piłki
siatkowej w Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej.
W rozgrywkach piłki siatkowej startowały 3 drużyny pod ekscentrycznymi
nazwami: Są Już, Mączaj i Byki Baszanu. Po wyrównanej walce zwyciężyła
drużyna weteranów „Są Już”. Wśród
zawodników można było zobaczyć gra-

jących księży naszej parafii: ks. Administratora Wiesława Cieszko i ks. wikariusza Wiesława Szachuna.
W turnieju szachowym „O puchar Prezesa CRUX-u” uczestniczyło
16 zawodników i zawodniczek. Pierwsze miejsce i Puchar Prezesa CRUX-u
zdobył Józef Walkowski (LKS Tur
Milejów), drugie miejsce zajął Andrzej
Janczak (Tempo Ożarów), pochodzący
z Niedrzwicy Dużej, trzeci był Jerzy
Smolak z Niedrzwicy Dużej. Fundatorem nagród dla uczestników turnieju
był Wójt. Kontynuacją rozgrywek były
biegi, które klub zorganizował następnego dnia przed rodzinnym festynem
w Niedrzwicy Dużej.
/WT/

