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M i e s i ę c z n i k  S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y

Na zdjęciach bukiety wykonane przez Klub Kobiet  
MDK w Bełżycach

Jak chyba nigdzie indziej, nasze okolice usłane są często, stawianymi na rozstajach dróg, na krańcach wsi, na polach 
i wzniesieniach, krzyżami i kapliczkami, których na naszym terenie jest ponad 150. Ostatnio przybyła jeszcze jedna.

Dnia 9 listopada 2008 roku, we wsi Skrzyniec, została poświęcona kapliczka świętego Huberta ufundowana przez Koło 
Łowieckie nr 69 „Bażant” w Bełżycach.

Św. Hubert urodził się w 655 roku w Gaskonii, był potomkiem królewskiego rodu Merowingów. Według legendy 
z XI w. nawrócił się w czasie polowania, zobaczywszy jelenia z jaśniejącym między rogami krzyżem; patron myśli-
wych i leśników. Czczony jest także jako patron lunatyków i chorych na epilepsję. 

Dzień poświęcenia relikwii Św. Huberta – 3 listopada – stał się świętem myśliwych i leśników.  
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Zespół Szkół Nr. 1 w Bełżycach – Dzień Patrona

95 lat OSP Podnosimy estetykę gminy Bełżyce

Banach Irena – I miejsce w kategorii posesje miejskie

Plewik Iwona – II miejsce w kategorii posesje miejskie

Bednarczyk Barbara – II-miejsce w kategorii posesje wiejskie

Nagnajewicz Kazimiera – II miejsce w kategorii posesje wiejskie

Tarkowska Alina – I miejsce w kategorii posesje wiejskie

Plewik Iwona – II miejsce w kategorii posesje miejskie

Bednarczyk Barbara – II-miejsce w kategorii posesje wiejskie

Walczak Jolanta – podziękowanie
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1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej 

sesji.
4. Interpelacje i zapytania.
Jako pierwszy głos zabrał radny Pan Sta-

nisław Pluta, który pytał Burmistrza Bełżyc 
o to kiedy i czy wejdą w życie ujednolicone 
zasady gospodarowania mieniem komunal-
nym, jakie koszty ponosi gmina w związku 
z utrzymaniem starego szpitala i kto decy-
duje o wynajmie lokali w szkołach. Jakie 
środki finansowe posiada gmina jeśli chodzi 
o zakład zagospodarowania odpadów. Po-
prosił o wykaz członków grupy „Pro-eco”;  
ile wnieśli środków i jakie środki posiada 
gmina. Następnie głos zabrała Pani Danuta 
Kamińska, która pytała o to jak zostaną wy-
korzystane pieniądze na inwestycje – kon-
kretnie o niedokończony chodnik na ul. 
Lubelskiej oraz o tablice informacyjne przy 
drogach wjazdowych do gminy, które miały-
by za zadanie witanie gości. Jako ostatni głos 
zabrał Pan Zbigniew Król – Przewodniczący 
Rady, który pytał Pana Burmistrza o zwią-
zek „Pro-eco”, co wydarzyło się na Walnym 
Zgromadzeniu tej grupy.

5. Sprawozdanie Burmistrza z najważ-
niejszych rozstrzygnięć podjętych od cza-
su ostatniej sesji.

Pan Burmistrz Ryszard Góra poinfor-
mował zebranych o spotkaniu z dyrekto-
rem „Spomaszu” i rozmowie z kierowni-
kiem obwodu Zarządu Dróg Powiatowych 
w sprawie przystanków. Mówił o spotkaniu 
z Prezydentem Lublina w sprawie utworze-
nia metropolii. Gmina Bełżyce została pod-
dana analizie pod kątem wykorzystania dla 
potencjalnych inwestorów. Miało również 
miejsce spotkanie w LOK z okazji 45-lecia 
Klubu Żołnierzy Rezerwy oraz modeli aut 
zdalnie sterowanych. 16 listopada 2008 r. w 
Bełżycach zostaną rozegrane Ogólnopol-
skie Zawody Modeli Aut Zdalnie Sterowa-
nych pod patronatem Wojewody Lubelskie-
go. Następnie Pan Burmistrz mówił o spra-
wach, które były załatwiane w Urzędzie, 
m.in. o przekształceniu działek, o pomocy 
materialnej dla uczniów, o wykonaniu dróg 
w Krzu, we Wronowie, w Wierzchowi-
skach Starych, Babinie, na Podolu a także 
na ul. Szkolnej oraz budowie oświetle-
nia ulic w Babinie, w Krężnicy Okrągłej 
i we Wronowie. Wyłoniono wykonawcę 
na przebudowę drogi na ul. Sportowej, ul. 
Spokojnej i ul. Zagrodowej. Na początku 
listopada rozpocznie się remont dróg na ul. 
Przeskok i ul. Polnej. Stwierdził, że plano-
wane inwestycje na ten rok zostaną zre-

alizowane, ponieważ umowy dodatkowe 
zostały podpisane. Odbyły się również 
negocjacje w sprawie zakupu busów. Miał 
miejsce przetarg na nie i jedna z firm zosta-
nie zaproszona do współpracy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty 
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nierucho-
mości gruntowych stanowiących własność 
Gminy Bełżyce, działka Nr 517 położona 
przy ul. Północnej 18. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Fi-
nansów oraz Komisja Zagospodarowania 
Przestrzennego, Mienia Komunalnego i Po-
rządku Publicznego jednogłośnie wyraziły 
zgodę na udzielenie bonifikaty. Radni pod-
jęli uchwałę w tej sprawie. Zatwierdzono 
projekt uchwały, której wykonanie zostało 
powierzone Burmistrzowi Bełżyc. Uchwała 
weszła w życie z dniem jej podjęcia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na udzielenie bonifikaty 
od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo włas-
ności nieruchomości gruntowych, stano-
wiących własność Gminy Bełżyce, działka 
Nr 210 położona przy ul. Spółdzielczej 5.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Fi-
nansów oraz Komisja Zagospodarowania 
Przestrzennego, Mienia Komunalnego 
i Porządku Publicznego jednogłośnie wy-
raziły zgodę na udzielenie bonifikaty. Rad-
ni w głosowaniu w tej sprawie zatwierdzili 
projekt uchwały.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopi-
niowania projektu uchwały Rady Powiatu 
w Lublinie w sprawie przekształcenia Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej w Bychawie.

W punkcie tym Komisja Oświaty, Zdro-
wia, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu 
i Spraw Socjalnych nie wypracowała sta-
nowiska. Radny Pan Stanisław Wieczorkie-
wicz pytał czy wyrażenie zgody będzie mia-
ło negatywny wpływ na oddziały w naszym 
bełżyckim szpitalu. Dyrektor ZOZ-u – Pan 
Dariusz Kamiński stwierdził, że opinia 
Rady w tej sprawie nie będzie miała wpły-
wu na szpital w Bełżycach co potwierdził 
Przewodniczący Rady. Następnie odbyło 
się głosowanie, po czym projekt uchwały 
został zaopiniowany pozytywnie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwa-
lenia zmian Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzenne-
go Miasta i Gminy Bełżyce.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Fi-
nansów oraz Komisja Zagospodarowania 

Sprawozdanie  z  XXXIII  sesji  Rady  Miejskiej  w  Bełżycach 
z  dnia  29  października  2008 r.

Przestrzennego, Mienia Komunalnego i Po-
rządku Publicznego postanowiły zaopinio-
wać pozytywnie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia zmian Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta i Gminy Bełżyce. Radni 
w głosowaniu jednogłośnie wyrazili zgodę 
na podjęcie projektu uchwały.

10. Podjęcie uchwały w sprawie za-
sad i trybu przeprowadzania konsultacji 
z mieszkańcami Gminy.

Do Rady Miejskiej wpłynął wniosek 
od mieszkańców Kolonii Chmielnik w spra-
wie utworzenia w Kolonii Chmielnik jed-
nostki pomocniczej, zwanej sołectwem. Pod 
wnioskiem podpisało się 117 mieszkańców, 
którzy poprosili o wyznaczenie granic so-
łectwa i nadanie statutu. W tej sprawie za-
brał głos mecenas Pan Sławomir Bartnik. 
Poinformował zebranych o tym, że uchwa-
ła taka powinna być prawem miejscowym 
i powinna być opublikowana w Dzienniku 
Ustaw Województwa Lubelskiego. Uchwała 
ta jest ważna, ale nie weszła w życie, więc 
nie może być stosowana. Nawet po przepro-
wadzeniu konsultacji społecznych nic nie da 
się zdziałać. Przewodniczący Rady Pan Zbi-
gniew Król poprosił członków Komisji Sta-
tutowo – Regulaminowej o spotkanie się 
na 20 minut i opracowanie projektu uchwa-
ły. Po przerwie Przewodniczący Komisji 
Pan Stanisław Wieczorkiewicz wnioskował 
o zdjęcie tego punktu z obrad i przesunięcie 
go na inny termin, ponieważ nie udało się 
wypracować stanowiska w tej sprawie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w budżecie Gminy Bełżyce na 2008 r.

W imieniu Burmistrza głos zabrał Skarb-
nik Pan Piotr Gradowski, który powiedział 
o autopoprawkach do projektu i poinformo-
wał zebranych o przeznaczeniu budżetu gmi-
ny w roku 2008. W imieniu Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Finansów głos zabrał prze-
wodniczący komisji Pan Witold Wójtowicz, 
który powiedział, że całość uchwały przeszła 
jednogłośnie w związku z czym wniosku-
je o jej pozytywne zaopiniowanie. Projekt 
uchwały poddany pod głosowanie został 
przyjęty przez Radę jednogłośnie. Wykona-
nie uchwały zostało powierzone Burmistrzo-
wi Bełżyc. Uchwała weszła w życie z dniem 
jej podjęcia, tj. 29 października 2008 r.

12. Informacja na temat realizacji za-
dań inwestycyjnych na 2008 r. 

Projekt przedstawiony przez Pana Bur-
mistrza został jednogłośnie przyjęty przez 
radnych. Najważniejszym punktem są in-
westycje drogowe, które udało się zrealizo-
wać w roku bieżącym.
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Młodzież dumnie krocząca za sztan-
darem swojej szkoły… czy to obrazek 
z zamierzchłej przeszłości? W otaczającej 
nas rzeczywistości, obserwujemy przecież 
powolny, ale trwały spadek poszanowa-
nia tradycji… Tym bardziej cieszą takie 
widoki, jak ten z sobotniego popołudnia 
– 25 października 2008 roku. W tym dniu, 
dyrekcja, nauczyciele i wychowawcy mie-
li zaszczyt towarzyszyć młodzieży ZS im.  
M. Kopernika w ślubowaniu klas pierw-
szych.

Zwyczaj ślubowania, znany i prak-
tykowany od dawna, to złożenie pewnej 
obietnicy – zobowiązania, w obecności 
osób, które maja uwiarygodnić tę umowę 
i zarazem dbać o jej dotrzymanie. Uroczy-
stość miała szczególną oprawę, ponieważ 
miała miejsce w kościele parafialnym.

Przy szkolnym sztandarze, świadku 
tego i wielu innych szkolnych uroczystości, 
stanęli dumnie przedstawiciele klas pierw-
szych. Na wezwanie przewodniczącej Sa-
morządu Uczniowskiego – Joanny Bury, 
ślubowali godnie reprezentować szkołę, 
dbać o jej honor i przynosić jej chwałę. 

Aby uczcić poczynione przez pierw-
szaków deklaracje, w szkole przygotowa-
no drugą, mniej oficjalną część. Wycho-

Ślubowanie klas pierwszych Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach

wawcy klas pierwszych, chcąc wesprzeć 
swoich wychowanków przygotowali kilka 
ważnych wskazówek dotyczących wybo-
rów życiowych. Występ został nagrodzony 
owacją – mamy nadzieję, że wynikającą 
z aprobaty przedstawionego programu…

Aby godnie wejść w społeczność 
szkolną, pierwszoroczniacy przygotowa-
li krótkie prezentacje swoich klas. Gro-
no pedagogiczne było pod wrażeniem 

13. Informacja na temat możliwości 
pozyskiwania środków zewnętrznych 
na prowadzenie zadań inwestycyjnych. 

Pan Burmistrz Ryszard Góra poinfor-
mował zebranych jakie wnioski Gmina 
Bełżyce złożyła do Zarządu Województwa 
Lubelskiego. Były to: „Budowa ulicy Wzgó-
rze w Bełżycach”, „Budowa drogi gminnej 
Zalesie – Wierzchowiska Dolne – Skrzy-
niec”, „Budowa drogi gminnej Bełżyce – 
Czółna” oraz „Poprawa i uregulowanie go-
spodarki wodno – ściekowej w dolinie rzeki 
Krężniczanki”. Decyzją zarządu wnioski 
zostały umieszczone na liście rezerwowej. 
Uzasadnieniem powyższych decyzji był 
brak środków finansowych. Z informacji 
uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Lubelskiego w Lublinie wniosek 
pt. „Mój pierwszy szczebel w drabinie ka-
riery” złożony przez Gminę Bełżyce został 
pozytywnie oceniony pod względem for-
malnym. Obecnie trwa ocena merytorycz-
na wniosku przez ekspertów. Wyniki tej 
oceny zostaną ogłoszone w listopadzie br.

Pan Burmistrz poinformował o tym, 
że gmina Bełżyce przygotowuje się do zło-
żenia wniosku aplikacyjnego w ramach Osi 
Priorytetowej VIII Infrastruktura społecz-
na Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego z Działania. 8.2. 
Infrastruktura szkolna i sportowa. Wniosek 
będzie obejmował modernizację Szkoły Pod-
stawowej w Babinie. Obecnie zlecono wyko-
nanie Studium Wykonalności, niezbędnego 
do wniosku oraz wszczęto procedurę doty-
czącą oceny oddziaływania na środowisko 
w/w inwestycji. Konkurs ten zostanie ogło-
szony w miesiącu listopadzie br.

Gmina przygotowuje się również do zło-
żenia wniosku o dofinansowanie do kon-
kursu ogłoszonego przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Lubelskiego w Lub-
linie w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Z priorytetu IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierów-
ności w stopniu upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej mogą być finansowane pro-
jekty obejmujące tworzenie nowych od-
działów przedszkolnych oraz wsparcie dla 
istniejących przedszkoli, w szczególności 
na obszarach wiejskich. Termin składania 
wniosków upływa 28.11.2008 r.

14. Odpowiedzi na interpelacje.
Pan Burmistrz Ryszard Góra w odpowie-

dzi na pytania radnego P. Stanisława Pluty po-
wiedział, że jeżeli chodzi o zasady zarządzania 
mieniem komunalnym to w tej chwili zmienił 
się kierownik w referacie rolnictwa, ale zosta-

nie wybrana jedna osoba, która będzie czu-
wać nad mieniem komunalnym. Jeśli chodzi 
o stary szpital to koszt jego utrzymania wy-
nosi 20.000 zł rocznie. W sprawie wynajmu 
lokali mieszkalnych w szkołach decydujący 
głos maja dyrektorzy tych szkół. W odpowie-
dzi na pytanie Pana Pluty o środki finansowe 
do złożenia wniosku w ramach Programu 
Rozwoju Regionalnego Pan Burmistrz powie-
dział, że nowo przyjęte gminy muszą wpłacić 
52.000 zł w całości (52 gr na 1 mieszkańca).  
Jeżeli wpłynął pieniądze i wnioski zostaną 
złożone to plan zostanie wykonany.

W odpowiedzi na pytania Pani D. Ka-
mińskiej Pan Burmistrz powiedział, że jeżeli 
zostaną środki finansowe z inwestycji będzie 
reagował na bieżąco, jeżeli nie to potrzebna 
będzie uchwała Rady. Remont chodnika i ka-
wałek drogi na ul. Lubelskiej można zrobić, 
ale na to muszą być środki finansowe. Jeśli 
chodzi o tablice informacyjne witające go-
ści to dalszych ustaleń należy dokonać przy 
opracowywaniu budżetu na nowy rok.

15. Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan 

Zbigniew Król mówił o oświadczeniach 
majątkowych radnych i zapoznał zebranych 
z informacją jaką otrzymał od Naczelnika II 
Urzędu Skarbowego w Lublinie.

16. Zamknięcie sesji.

cd. sesji

mnogości zaprezentowanych talentów. 
Uczniowie klas I b i I ti zaprezentowali 
popis instrumentalny. Klasy I c i Id przez 
humorystyczne scenki wzbudziły aplauz 
publiczności. Prezentacje multimedialną 
przedstawiła klasa Ia. 

Myślę, że nie tylko w mojej głowie po-
wstała troska, aby wypromować te talenty 
a także obudzić te jeszcze drzemiące. 

Joanna Wojtowicz-Mróz

Przedstawiciele klas pierwszych
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Wspólna  choinka

Szybkim krokiem zbliżają się 
święta.

Czas, kiedy cichną wszelkie spo-
ry, podziały. Czas na podsumowa-
nie mijającego roku. Czas na wspól-
ne spotkanie. Czas na podanie ręki. 
Czas Kolędy.

Na ten właśnie czas proponujemy 
Państwu wspólną choinkę. Na skwerze 
Miejskiego Domu Kultury, chcieliby-
śmy postawić to drzewko, które propo-
nujemy wspólnie ustroić a potem przy 
nim razem spotkać się i przy szopce 
zaśpiewać kolędę. 

Zwracamy się więc do Wszystkich 
Państwa; do firm, instytucji, banków, 
urzędów, szkół, organizacji a także in-
dywidualnych osób z następującą pro-
pozycją:

Jeżeli ktoś z Państwa miałby życze-
nie to serdecznie prosimy o przekaza-
nie ozdoby choinkowej, która byłaby 
umieszczona na naszym w s p ól ny m  
drzewku. Rodzaj ozdoby (może to być 
np. skonstruowana wg własnego po-
mysłu ozdoba z logo firmy czy nazwi-
skiem osoby) pozostawiamy do Pań-
stwa uznania.

Z pewnością wszystkie ozdoby się 
zmieszczą, bo choinka – jak zapew-
nia Sołtys Bełżyc – Centrum, Ryszard 
Figura, który jest fundatorem tego 
drzewka, będzie okazała.

Koncert piosenek i listów

Jacques’a Brela
~

Wykonanie:  Yan Zbieg
Reżyseria: Krystyna Janda

~
Koncert odbędzie się 

w Miejskim Domu Kultury 
w Bełżycach 

dnia 29.11.2008 r. o godz. 18.30
~

Koncert otrzymał 
Główną Nagrodę 

Festiwalu Aktorskiego w Teatrze „Rampa” 
w Warszawie

oraz Grand Prix Du Festiwal 
Internationale De La Chanson Francaise 

de Colombe.
Yan Zbieg związany jest z teatrami 

we Francji; Paryż, Nicea, Niemczech; 
Frankfurt, Berlin

oraz krakowskim Teatrem 
Piosenki Francuskiej.

Miejski Dom Kultury 
zaprasza:

Teatr „Les Artistes” w Paryżu
Teatr Piosenki Francuskiej w Krakowie

Jeżeli ktoś z Państwa zechciałby 
przekazać taką ozdobę, to prosimy 
o uczynienie tego, w MDK, do dnia 
15 grudnia 2009 r.

Uroczyste zapalenie choinki pla-
nujemy na dzień 21 grudnia 2009 
roku.

Mamy nadzieję, że będziemy mo-
gli w jak największym gronie tworzyć 
to drzewko i potem wspólnie się przy 
nim spotkać.

Józef Kasprzak
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Sposób  na  integrację

Czy nauczyciel, po kilku latach pra-
cy, może być jeszcze zaskoczony postawą 
uczniów?

Wydawało mi się, że nie. Co więcej, 
często zdarza mi się reagować na wy-
bryki młodzieży pytaniem retorycznym: 
naprawdę myślicie, że jestem zdziwiona 
(ucieczką, gryzoniem na biurku etc. etc.)

Pewnego deszczowego, październiko-
wego dnia musiałam zweryfikować swoje 
poglądy. Jako wychowawca klasy pierw-
szej, zaproponowałam uczniom wyciecz-
kę na Roztocze. Wyprawa miała być po-
łączona ze spływem kajakowym – wer-
sja dla najodważniejszych. Ku mojemu 
zdumieniu, mimo miażdżącej przewagi 

Uczniowie na spływie kajakowym

21 października o godz. 10.00 pierw-
szoklasiści stali się pełnoprawnymi ucz-
niami naszej społeczności szkolnej. 

Uroczystość ślubowania pierwszaków 
rozpoczęła się od wprowadzenia przez 
przedstawicieli starszych klas flagi pań-
stwowej i odśpiewania hymnu narodo-
wego. 

Duma jaka rozpierała małe serdusz-
ka pierwszaków była silniejsza niż trema 
podczas prezentacji programu artystycz-
nego, przygotowanego pod kierunkiem 
wychowawczyni pani Katarzyny Jóźwik. 

Aktu pasowania dokonała pani Doro-
ta Dudek dyrektor szkoły natomiast wy-
chowawczyni wręczyła nowym uczniom 
pamiątkowe dyplomy oraz książeczki. 
Radości nie było końca.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej
we Wronowie

dziewcząt w klasie, większość zdecydo-
wała się płynąć. 

Pogoda w dniu wycieczki była fatal-
na. Klasa nie traciła ducha. Po obejrzeniu 
miejsca wodowania – tuż przy śluzie –
dwie osoby wybrały jednak spacer. Resz-
ta z entuzjazmem wsiadła do kajaków 
– wszyscy po raz pierwszy w życiu. 

Oczywiście spływ zabezpieczony 
był przez ratownika i trzech opiekunów, 
ale uczniowie i tak musieli samodzielnie 
poradzić sobie z silnym nurtem, przeszko-
dami, zgubionymi wiosłami… i wodą, 
którą po kilku minutach mieli wszędzie.

Czym zatem byłam tak zdziwiona? 
Po raz pierwszy spotkałam tak optymi-
styczną klasę, która nie poskarżyła się 
mimo oczywistych powodów. Dziewczy-
ny dzielnie wiosłowały, choć kilka razy 
próbowałam przerwać wyprawę z po-
wodu pogody. Co więcej, cały czas to-
warzyszył im uśmiech. Dwóch dzielnych 
mężczyzn z naszej klasy pomagało płci 
pięknej, ale pozostała część musiała liczyć 
na siłę własnych ramion.

Wiele nauczyłam się podczas tego 
wyjazdu, ale najbardziej cieszy mnie fakt 
przebywania z taką ambitną młodzieżą, 
którą pragnę docenić przez ten krótki 
tekst.

Wychowawczyni I a:
Joanna Wojtowicz-Mróz 

Witamy  w  gronie  uczniów  Szkoły  Podstawowej 
we  Wronowie!!!
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Placówka Banku Spółdzielczego 
w Nałęczowie, Filia w Bełżycach roz-
poczęła swoją działalność na początku 
czerwca bieżącego roku. Cztery miesiące 
później, tj. 17 października 2008 roku na-
stąpiło jej oficjalne otwarcie. 

Wśród licznie zaproszonych gości byli 
między innymi: Przewodnicząca Rady 
Gminy Nałęczów Pani Marta Głos, Prze-
wodniczący Rady Gminy Bełżyce Pan 
Zbigniew Król, Burmistrz Gminy Bełżyce 
Pan Ryszard Góra wraz z zastępcą Panem 
Marcinem Olszakiem, Burmistrz Gmi-
ny Nałęczów Pan Andrzej Ćwiek, Pre-
zes Zakładu Leczniczego Nałęczów S.A. 
Pan Wojciech Gucma, Prezes Spółdzielni 

Otwarcie Banku Spółdzielczego w Nałęczowie – Filia Bełżyce

Mieszkaniowej „Rozwój” w Bełżycach 
Pan Witold Wójtowicz, Dyrektor Powia-
towego Szpitala im. Dr. Wojciecha Oczki 
Pan Stanisław Winiarski, Prezes Nałę-
czowskiej Spółki Handlowej Pan Grze-
gorz Kobus, Ksiądz Marcin Pyda i wielu 

innych szanowanych mieszkańców Gmi-
ny Bełżyce i Nałęczów.

Oficjalnie w imieniu Banku Spół-
dzielczego w Nałęczowie gości przywitał 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku 
Pan Tadeusz Adamczyk, a poświęcenia 
placówki dokonał Ksiądz Marcin Pyda. 
Pan Grzegorz Bednarczyk – Prezes Za-
rządu Banku Spółdzielczego w Nałęczo-
wie podziękował szczególnie Panu Witol-

Dnia 14 października 2008 roku 
po raz kolejny Bełżyce odwiedził Nimrod 
Ariav wraz z rodziną i przyjaciółmi. 
Oddając cześć przodkom reprezentacja 
z Palestyny uroczyście złożyła kwiaty pod 
Pomnikiem ofiar getta żydowskiego przy 
Miejskim Domu Kultury oraz na Cmen-
tarzu Żydowskim w Bełżycach.

Tego dnia obecne również były wła-
dze Miasta i Gminy Bełżyce: Burmistrz 
Miasta Bełżyce – Pan Ryszard Góra, Za-
stępca Burmistrza – Pan Marcin Olszak 
oraz Pan Jan Kwiatkowski były Burmistrz 

Wizyta  Nimroda  Ariava 
w  Bełżycach

dowi Wójtowiczowi i Panu Grzegorzowi 
Kobusowi za życzliwość i zaangażowanie, 
jakie okazali, aby Filia Banku Spółdziel-
czego w Nałęczowie mogła powstać właś-
nie w Bełżycach. 

Na spotkaniu Prezes Grzegorz Bednar-
czyk przybliżył historię placówki w Nałę-
czowie, która liczy sobie już 105 lat. Warto 
podkreślić, iż obecnie Bank Spółdzielczy 
w Nałęczowie jest trzecim co do wielkości 
bankiem spółdzielczym w województwie 
lubelskim. Aktywnie uczestniczy w ży-
ciu gminy, co roku organizuje losowanie 
nagród rzeczowych dla swoich klientów, 
wspiera finansowo szkoły, kluby sportowe, 
wiejskie koła gospodyń i wiele innych or-
ganizacji niekomercyjnych.

Różne formy aktywności naszego Ban-
ku będą mogli wkrótce poznać również 
mieszkańcy Gminy Bełżyce, już w czerwcu, 
bowiem po raz pierwszy zostaną rozloso-
wane cenne nagrody dla wszystkich tych, 
którzy założą konto w BS Nałęczów Filia 
w Bełżycach. Mamy nadzieję, że losowa-
nie nagród dla posiadaczy kont osobistych 
w Bełżycach, podobnie jak ma to miejsce 
w Nałęczowie, stanie się świętem dla na-
szych Klientów, okazją do wspólnej zaba-
wy i lepszego poznania się.

Filia Banku Spółdzielczego w Nałę-
czowie w Bełżycach, mieści się na uli-
cy Bychawskiej 17 i czynna jest od po-
niedziałku do piątku w godzinach 9.30 
– 17.00  oraz w każdą sobotę w godzinach 
8.00 – 13.00. Serdecznie zapraszamy. 

Miasta i Pan Bogdan Abramowicz były 
Naczelnik Bełżyc.

Nimrod Ariav po raz pierwszy 
po wojnie przyjechał do Polski w 1963 
roku. Od 1987 r. przyjeżdża tu regularnie. 
Za każdym razem odwiedzał Bełżyce, 
gdzie szukał grobu swojego ojca. Stopnio-
wo włączył się także w życie lokalnej spo-
łeczności, wspomógł finansowo szpital 
i szkołę w Bełżycach. Doprowadził także 
do odbudowy zdewastowanego Cmenta-
rza Żydowskiego w Bełżycach.

Monika Dudek-Chomicka
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Trzy lata temu Zespół Szkół 
Nr 1 w Bełżycach otrzymał zaszczytne 
imię wielkiego Polaka, papieża Jana Pa-
wła II, powiększając tym samym Rodzi-
nę Szkół noszących imię Ojca Świętego. 
Na pamiątkę tego wydarzenia dzień 16 
października na stałe wpisał się w kalen-
darz uroczystości szkolnych,  jako Dzień 
Patrona.

Obchody Dnia Patrona rozpoczęto 
Mszą Świętą w kościele parafialnym, 
następnie w uroczystym przemarszu 
ulicami miasta powrócono do szkoły. 
W tym dniu cała społeczność szkoły 
składa hołd wielkiemu Polakowi, a jed-
nocześnie przyjmuje do swojego grona 
uczniów klas pierwszych. Ślubowanie 
złożyło 71 uczniów klas pierwszych 
ze szkoły podstawowej i 130 uczniów 
gimnazjum. 

Święto szkoły to także okazja na pod-
sumowania i refleksje. Na co dzień spo-
tykamy się z życzliwością wielu ludzi, 
którzy wspierają działalność dydaktycz-
no-wychowawczą naszej szkoły. W do-
wód wdzięczności uhonorowano tytułem 
„Przyjaciel szkoły” i wręczono pamiąt-
kową statuetkę osobom: burmistrzowi 
miasta i gminy Bełżyce P. Ryszardowi 
Górze, dyrektorowi Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego P. Ryszardo-
wi Pasikowskiemu, wieloletniemu prze-
wodniczącemu rady rodziców P. Jerzemu 
Wrońskiemu. 

Podczas uroczystości odbyło się także 
podsumowanie konkursów związanych 
z postacią naszego patrona, pod hasłem: 
„Jan Paweł II wychowawca młodych”. 
Wyróżniono uczniów w kategoriach: „ 
wiersz” i „praca plastyczna” w trzech gru-
pach wiekowych: kl. I-III, IV-VI i klasy 
gimnazjalne. Pierwsze miejsca w kate-
gorii praca plastyczna otrzymali: Albert 
Rząd ucz. kl. II b ze SP, Joanna Węgrzyn 
ucz. kl. Va, Tomasz Węgrzyn ucz.kl. IIc G; 
w kategorii wiersz: Wiktoria Wojtowicz 
ucz kl. Ic ze SP oraz Ewelina Marcewicz 
z kl. 3b G.

Na zakończenie obchodów Dnia Pa-
trona przedstawiono część artystyczną 
przygotowaną przez P. K. Weiss, poświę-
coną przywiązaniu papieża Jana Pawła 
II do Polski, jego trosce o losy naszego 
kraju.

Lucyna Sobczak

16 X 2008 – UROCZYSTE  OBCHODY  DNIA  PATRONA

Przemarsz do szkoły

Uroczyste pasowanie

Ogłoszenie
Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach zaprasza wszystkich ucz-

niów szkół podstawowych na zajęcia sekcji pływackiej. Zapisy i wszelkie dodat-
kowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (081) 517 – 20 – 33.

Klasy I i II szkoły podstawowej zapraszamy w:
środy w godz. 16.35–18.10,
i czwartki w godz. 16.35–18.10.
Klasy III i IV szkoły podstawowej w:
poniedziałki w godz. 14.55–16.30,
i środy w godz. 13.15–14.50.
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Listopad – to szczególny 
miesiąc. Wracamy wtedy pa-
mięcią do zmarłych, którzy 
od nas odeszli. Są wśród nich 
krewni oraz Ci, których pa-
miętamy dzięki temu – co waż-
nego uczynili. Odwiedzamy 
wówczas groby, palimy znicze, 
aby oddać hołd ludziom, któ-
rzy żyją w naszej pamięci.

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Bełżycach stoją 
na straży swojej Małej i Wiel-
kiej Ojczyzny. 

Harcerze oraz członkowie 
koła historycznego opiekują 
się lokalnymi miejscami pa-
mięci narodowej. Pod opieką 

pań – A. Nizioł,  E. Pietrzyk i E. Rząd sprzątają groby na cmen-
tarzu i opiekują się miejscowymi pomnikami.

Ich praca i poświęcenie to doskonały przykład godnej do na-
śladowania postawy młodego Polaka. Dzieci te dostrzegają ścisły 
związek historii Polski z dzie-
jami Małej Ojczyzny.

Uczestniczą w regionalnych 
uroczystościach patriotycznych 
i obchodach świąt narodowych. 
Harcerze, którzy pełnią warty, 
poruszają serca wielu miesz-
kańców Bełżyc.

Wydawać by się mogło, 
że współczesna młodzież coraz 
częściej odchodzi od tradycji 
i zapomina o historii. Ten po-
gląd nie dotyczy społeczności 
naszej szkoły. Można śmiało 
stwierdzić, że nasi uczniowie 
dzielnie pełnią obowiązki wo-
bec Ojczyzny.

Tekst i foto:
Ewa Pietrzyk

LISTOPADOWY
CZAS  PRACY  I  ZADUMY

Na zdjęciu dzieci 
porządkujące cmentarz

Przedstawiciele drużyny 
harcerskiej

Uczniowie Szkoły Podstawowej we Wronowie od wielu lat 
sprawują opiekę nad miejscowym Cmentarzem Wojennym. 
Dzięki ofiarnej społeczności szkolnej pozostały ślady po dniach 
wojennej zawieruchy z okresu pierwszej wojny światowej. Obec-
nie możemy podziwiać piękne i odnowione miejsce pamięci.

Każdego roku (stało to sie tradycją szkoły) dzieci odwiedza-
ją i porządkują wojenne groby. Palą też na nich znicze i składają 
kwiaty. Cieszymy sie, że są wśród nas mali patrioci, którzy chęt-
nie angażują sie w prace związane z historią naszego regionu.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej
we Wronowie

Pamięci  poległych

Na zdjęciu uczniowie Szkoły Podstawowej we Wronowie



Nr 7 (���) listopad 2008

8 GAZETA BEŁŻYCKA

W dniach 9 – 10 października 2008 
r. Zespół Szkół Nr 2 im. Królowej Ja-
dwigi w Bełżycach był organizatorem 
gminnych i powiatowych eliminacji 
szkół podstawowych i gimnazjalnych 
w  indywidualnym tenisie stołowym.

W eliminacjach gminnych brali 
udział uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych z gminy Bełży-
ce i regionu. Do zawodów powiato-
wych zakwalifikowali się następujący 
uczniowie - 

I. W kategorii chłopcy klasy IV 
i młodsi:

1. Pietras Michał,
2. Pomorski Daniel,
3. Rudzki Patryk,
4. Żelazo Mateusz.
II. W kategorii chłopcy klasy V-VI:
1. Obel Sebastian,
2. Stojak Patryk,

3. Kowalik Gustaw,
4. Wadowski Przemysław.
III. W kategorii dziewcząt klasy 

V-VI:
1. Bieleń Karolina,
2. Bartoszcze Weronika,
3. Buczyńska Oktawia,
4. Zawadzka Klaudia.
Zawody powiatowe w indywidu-

alnym tenisie stołowym odbyły się 
w Krzczonowie. W kategorii chłop-
ców klasy IV i młodsi I miejsce zdo-
był Michał Pietras uczeń Szkoły Pod-
stawowej nr 2. W kategorii dziewcząt 
klasy V–VI – II miejsce zdobyła Ka-
rolina Bieleń, natomiast III miejsce 
Oktawia Buczyńska.

Kolejny etap to zawody rejonowe, 
które odbyły się w Kocudzy. Do za-
wodów wojewódzkich zakwalifiko-
wali się uczniowie z Zespołu Szkół 

Eliminacje  szkół  podstawowych  i  gimnazjalnych 
w  tenisie  stołowym

Nr 2. W kategorii chłopców: Michał 
Pietras i Daniel Gad, zaś w kategorii 
dziewcząt Karolina Bieleń. Zawody 
wojewódzkie odbędą się 6 listopada 
bieżącego roku w Kocudzy.

W eliminacjach powiatowych 
szkół gimnazjalnych w kategorii 
chłopców I miejsce zajął Damian Ka-
miński, uczeń klasy III gimnazjum 
Nr 2, natomiast w kategorii dziewcząt 
Karolina Gad, która zajęła I miejsce.

W zawodach powiatowych w ka-
tegorii chłopców Damian Kamiński 
uplasował się na IV miejscu, nato-
miast w kategorii dziewcząt Karolina 
Gad zajęła III miejsce.

Zawody rejonowe dla gimnazja-
listów odbyły się w Kocudzy, gdzie 
reprezentanci szkoły zajęli VI i X-te 
miejsce.

Agnieszka Kostyra

Dnia 27 października w Miej-
skim Domu Kultury odbyło się ko-
lejne spotkanie Klubu Kobiet. Tema-
tem zebrania była sztuka układania 
kompozycji z suszonych kwiatów, 
przeprowadzona przez Panią Annę 
Cieślik z Kraśnika – florystykę, któ-
ra przywiozła ze sobą różne rodzaje 
i gatunki zasuszonych kwiatów oraz 
egzotyczne rośliny z Australii, m.in.: 
kwiat lotosu, eukaliptusa itp. oraz na-
sze rodzime dynie ozdobne, patisony. 
Wszystkie uczestniczki miały możli-
wość ułożenia własnych kompozycji 
kwiatowych.

Pani A. Cieślik zapoznała pa-
nie ze sposobami suszenia kwia-
tów, proponując do wyboru różne 
metody i style ich komponowania. 
Przewodniczącą „babskiego posie-
dzenia” była Pani Alicja Czerniec, 
instruktor Miejskiego Domu Kultu-
ry w Bełżycach.

Spotkanie  „Klubu  Kobiet”

Zebranym klubowiczkom Pan Dy-
rektor MDK Józef Kasprzak wykonał 
pamiątkowe zdjęcia. 

Osoby zainteresowane spotkania-
mi w Klubie Kobiet prosimy o kon-

takt telefoniczny pod nr tel. (081) 
5172230 lub osobiście w sekretariacie 
MDK u P. Alicji Czerniec.

Monika Dudek -Chomicka
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1. W nocy z 15/16 września 2008 r. 
w miejscowości Krężnica Okrągła nie-
znany sprawca dokonał kradzieży psa 
rasy owczarek niemiecki, koloru czarno 
– podpalanego.

2. W dniu 16 września 2008 r. oko-
ło godziny 11.00 na terenie targowi-
ska miejskiego w Bełżycach ustalony 
sprawca wypowiadał karalne groźby 
wobec innej osoby.

3. W dniach 16 – 19 września 
w Bełżycach na ul. Zamkowej nie-
znany sprawca dostał się do wnętrza 
opuszczonego domu, skąd skradł części 
do ciągnika rolniczego Ursus C-360.

4. W dniu 15 września 2008 r. usta-
lony sprawca z piwnicy domu dokonał 
kradzieży kosy spalinowej marki Victus.

5. W nocy 27 września 2008 r. 
o godzinie 00.10 w Bełżycach na ul. By-
chawskiej ustaleni sprawcy przy użyciu 
cegły wybili szybę frontową w kiosku 
skąd skradli artykuły spożywczo-prze-
mysłowe.

6. W dniach 24–26 września 2008 r. 
w Wierzchowiskach Dolnych niezna-
ny sprawca, po uprzednim wyłamaniu 
zamka oraz zerwaniu kłódki dostał się 
do garażu skąd skradł szlifierki kątowe 
BOSCH, piłę spalinową STIHL, pro-
stownik, wiertarkę HP 1621F, pompę 
od opryskiwacza, wałki przekaźnikowe 
do ciągnika oraz inne narzędzia.

7. W dniu 28 września w Bełżycach 
na ul. Kościuszki nieznany sprawca do-
konał kradzieży drzewek ozdobnych 
– „tuja szmaragdowa”, o wysokości 1-1, 
5 metra.

8. W dniu 28 września 2008 r. 
w godz. 17.00–18.00 w Bełżycach na ul. 
Spółdzielczej w budynku sklepu „Gro-
szek” nieznany sprawca po uprzednim 
wyłamaniu zamka w drzwiczkach au-
tomatu do gry oraz wyłamaniu zamka 
w drzwiczkach do kasety na monety 
dokonał kradzieży pieniędzy,

9. W dniu z 30 września na 01 paź-
dziernika 2008 r. w Wierzchowiskach 
Górnych nieznany sprawca po wyła-
maniu kłódki zabezpieczającej drzwi 
do garażu i dostał się do wnętrza skąd 
ukradł dwa tłumiki wydechowe do ciąg-
ników rolniczych i oleju napędowego. 
Następnie sprawca dostał się do garażu 

blaszanego skąd skradł olej „Superol”, 
prostownik 24 V i „Krój” do pługa.

10. W dniu 29 września 2008 r. 
między 19.50-19.55 w Bełżycach na ul. 
Kazimierskiej kierowca ustalonego sa-
mochodu osobowego zatankował swój 
pojazd i odjechał nie płacąc za paliwo.

11. W dniu 5 października 2008 
o godz. 18.00 w Bełżycach na ul. Wil-
czyńskiego zatrzymano osobę, która 
kierowała samochodem pod wpływem 
alkoholu.

12. W dniu 3 października 2008 r. 
o godz. 10.40 w Bełżycach na ul. Prze-
mysłowej zatrzymano dwóch nietrzeź-
wych jadących rowerami.

13. Między 15 września a 10 paź-
dziernika 2008 r. w miejscowości Zalesie 
nieznany sprawca po uprzednim wywa-
żeniu zamka w drzwiach wejściowych 
do przyczepy campingowej dostał się 
do środka, skąd skradł wiertarki marki 
Black & Decker, Bosch i udarową i 70 
metrów przedłużacza koloru czarnego.

14. W nocy między 8/9 października 
2008r. nieznany sprawca po uprzednim 
przecięciu łańcucha zabezpieczającego 
skrzynkę z butlami gazowymi przy OSP 
dostał się do środka a następnie skradł 
kilkanaście sztuk butli z gazem.

15. W dniach 9–11 października 
2008 r. w Podolu nieznany sprawca 
po uprzednim wybiciu szyby w oknie 
dostał się do wnętrza altanki skąd skradł 
szlifierkę kątową model AG 180Q, węd-
ki z akcesoriami, kuchenkę elektryczną 
jednopłytową, materac dmuchany ko-
loru niebieskiego, kabel elektryczny dł. 
ok. 10 m, koloru białego.

16. W nocy 11 października 2008 r. 
w godz. 1.00 – 7.00 w Wierzchowiskach 
Górnych nieznany sprawca dokonał 
kradzieży krzewów ozdobnych „tuja”.

17. W dniu 7 października 2008 r. 
o godz. 1.10 w Cuplach zatrzymano 
nietrzeźwego, kierującego samocho-
dem osobowym.

18. W dniu 16 października o godz. 
16.30 w Jaroszewicach zatrzymano nie-
trzeźwego kierującego rowerem.

19. W dniu 22 października 2008 r. 
ok. godz. 8.30 w Cuplach miał miejsce 
wypadek podczas prac remontowych 
przyczepy ciągnikowej.

20. W dniu 25 października 2008 
r. w Krężnicy Okrągłej zatrzymano 
nietrzeźwego, kierującego zaprzęgiem 
konnym.

21. W dniu 25 października 2008 r. 
ok. godz. 23.00 w Bełżycach w rejonie 
baru „Słoneczko” ustalony sprawca do-
konał uszkodzenia zaparkowanego na ul. 
Nachmana samochodu osobowego.

22. W dniu 29 października 2008 
r. między 13.00 – 13.10 w Bełżycach 
na ul. Zamkowej ustalony sprawca do-
konał pobicia innej osoby.

23. W dniu 30 października 2008 r. 
o godz. 11.20 w Wierzchowiskach Sta-
rych na terenie Szkoły Podstawowej 
ujawniono 4 nieletnich chłopców, znaj-
dujących się pod wpływem alkoholu, 
który zakupili w sklepie w miejscowo-
ści Skrzyniec.

Raport  policyjny

Policja apeluje:

1. Właściciele psów zobowią-
zani są do przestrzegania obowią-
zujących przepisów i odpowied-
niego zabezpieczenia zwierząt 
zarówno podczas spacerów jak 
również na terenie posesji pry-
watnych.

2. Kierujący pojazdami zo-
bowiązani są do przestrzegania 
przepisów Prawa o Ruchu Dro-
gowym. W ostatnim okresie czasu 
odnotowano szereg przypadków 
przekraczania dozwolonej pręd-
kości na terenie zabudowanym, 
zwłaszcza w rejonie szkół oraz 
kierowania pojazdami w stanie 
nietrzeźwości.

3. Należy zwrócić uwagę 
na zabezpieczenie mienia zwłasz-
cza w trakcie zakupów, doko-
nywanych na terenie targowiska 
miejskiego, z uwagi na kradzieże 
kieszonkowe.

4. Wszelkie informacje do-
tyczące zaistniałych przestępstw 
należy zgłaszać telefonicznie pod 
nr tel. (081) 517 24 07, 997 lub 
do dzielnicowego obsługującego 
dany rejon służbowy.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych
Komisariatu Policji w Bełżycach

asp. szt. Krzysztof Jaśkowski
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Dnia 9 listopada 2008 roku Ochotnicza 
Straż Pożarna w Bełżycach świętowała ju-
bileusz 95-lecia swojego istnienia. Uroczy-
stości rozpoczęły się od zbiórki jednostek 
OSP z terenu gminy na placu Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bełżycach. Następnie 
strażacy przemaszerowali do Kościoła Pa-
rafialnego na uroczystą Mszę Święta, któ-
rą odprawił ks. Prałat – Czesław Przech. 
W czasie homilii ksiądz mówił o odwadze 
strażaków, o tym jak ważną rolę w życiu 
społecznym odgrywa ich praca. Następnie 
delegacja strażaków przekazała w darze 
ornat ze swoim patronem, św. Florianem. 
Po Mszy Świętej druhny i druhowie po-
wrócili na plac OSP, gdzie miało miejsce 
wręczenie odznaczeń i wyróżnień oraz 
wystąpienia okolicznościowe zaproszo-
nych gości i przedstawicieli Zarządu 
OSP. Wśród gości obecny był m.in. Poseł 
na Sejm RP Jan Łopata, który wręczał od-
znaczenia zasłużonym strażakom. Po czę-
ści oficjalnej nastąpiła prezentacja sprzętu 
pożarniczego oraz miało miejsce zwiedza-
nie Izby Tradycji OSP – Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej Bełżyce.

„Nasza jednostka jest starsza, niż na-
sza niepodległość” – powiedział Bogusław 

Winiarski, Wiceprezes 
Zarządu OSP w Bełży-
cach. Wszystko zaczę-
ło się od pożaru 3 maja 
1913 roku. Po wielkim 
pożarze miasta, grupa 
społecznych działaczy 
powołała OSP Bełżyce. 
Chrztem bojowym dla 
OSP w Bełżycach oka-
zał się pożar we wsi 
Babin w 1914 roku. 
W 1918 r. członkowie 
bełżyckiej straży roz-
broili oddziały okupa-
cyjnej armii austria-
ckiej. W 1924 r. spo-
łeczeństwo doceniając 
wielkie zasługi OSP 
ufundowało sztandar, 
który jest przechowy-
wany w Izbie Pamięci.

N a j w i ę k s z y m 
osiągnięciem bełży-
ckich druhów pod 
względem bojowym 
jest mistrzostwo Pol-
ski, województwa 
i powiatu w 1926 

roku. Grupa 16 oso-
bowa zdobyła Puchar 
i mistrzostwo Polski 
oraz nagrodę główną 
2-cylindrową moto-
pompę typu Polonia. 
Rok 1939 to rok prze-
łomowy dla narodu 
polskiego i OSP, któ-
rym okupant zakazał 
działalności organi-
zacyjnej. Po latach 
wojny przed druhami 
pojawił się problem 
uzbrojenia i odbudo-
wy sprzętu przeciw-
pożarowego. W 1952 
roku Bełżyce stają się 
miastem powiato-
wym.  Na bazie i ma-
jątku OSP powstaje 
Powiatowa Komen-
da Straży Pożarnej. 
W 1958 r. następuje 
oddanie nowej straż-
nicy przy ul. Lubel-
skiej (obecnie KRUS, 
Biuro Pracy).

95  lat  OSP  w  Bełżycach

Przemarsz druhów

Złożenie wieńca pod tablicą pamiątkową

50-lecie istnienia OSP Bełżyce to rok 
1963. Z tej okazji społeczeństwo ufun-
dowało sztandar dla jednostki, a Zarząd 
Główny ZOSP w Warszawie nadał jed-
nostce najwyższe odznaczenie – Złoty 
Znak Związku (jako 7 jednostka w kraju).  
Ciągłe trudności lokalowe i nowy sprzęt 
wymusiły na Zarządzie OSP sprzedaż 
remizy przy ul. Lubelskiej i budowy no-
wej przy ul. T. Wilczyńskiego. Głównym 
punktem obchodów 65-lecia było otwar-
cie Izby Pamiątek Pożarniczych – jedyne-
go mini muzeum w Bełżycach. 

Uroczystości 70, 80, 85, i 90-lecia 
uświetniły pokazy sprzętu zabytkowego 
oraz gaszenie pożaru najnowocześniej-
szymi środkami i sprzętem. 

W 2001 roku kiedy Polskę dotknęła 
klęska powodzi, druhowie bełżyccy z peł-
nym zaangażowaniem i poświęceniem 
ratowali dobytek mieszkańców Kępy Go-
steckiej i Braciejowic w Gminie Wilków. 
Wiosną 2003 r. w czasie roztopów stra-
żacy z Bełżyc przez kilka dni i nocy wy-
pompowywali wodę z zalanych domów 
na terenie miasta i naszej gminy.

Przez te 95 lat druhów zawsze cecho-
wało bezinteresowne niesienie pomo-
cy drugiemu człowiekowi. Hasła, które 
przyświecają ich pracy to: Bóg, Honor, 
Ojczyzna oraz Drugi człowiek.

Monika Dudek–Chomicka
Foto: Józef Kasprzak
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„Wszystkiego, co naprawdę trzeba 
wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu…” 
(R. Fulghum). Pod tym hasłem Samorzą-
dowe Przedszkole Publiczne w Bełżycach 
uroczyście świętowało obchody Dnia Edu-
kacji Narodowej.

przyp. red.
Każdy w roku ma swoje święto. Dzień 

14 października należy do wszystkich na-
uczycieli i pracowników oświaty, to oni 
w tym dniu świętują. Również pracow-
nicy przedszkola uroczyście obchodzili 
ten dzień, przyjmując od swoich wycho-

Każdy  w  roku  ma  swoje  święto …

Poloneza czas zacząć 
-– na zdjęciu grupa 6-latków

wanków mnóstwo życzeń i la-
urek. Te spontaniczne wytwory 
dziecięcej wdzięczności sprawia-
ją nauczycielom najwięcej satys-
fakcji, są bardzo szczere bowiem 
płynął z ich serduszek. W tym 
dniu obchody Dnia Edukacji 
Narodowej były kolejną ważną 
uroczystością zapisaną w kalen-
darzu imprez związanych z ob-
chodami Jubileuszu 90-lecia Sa-
morządowego Przedszkola Pub-
licznego w Bełżycach. 
Przybyli na tę uroczy-

stość goście, wśród których 
nie zabrakło ludzi związanych 
z przedszkolem na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat. Obejrzeli 
program artystyczny i przyjęli 
gorące życzenia w wykonaniu 
najstarszych przedszkolaków. 
Dołączając się do życzeń Pani 
dyrektor Anastazja Dorota 
Minik podziękowała całe-
mu personelowi za sumienną 
i owocną pracę. Wszystkich 
gości zaprosiła do zwiedzania 

przedszkola oraz obejrzenia kronik i wy-
stawy ,,Dziecięcych wspomnień czar”. 
Obchody Jubileuszu są okazją do mię-
dzypokoleniowych spotkań, snucia re-
fleksji na temat minionych i obecnych 
czasów, przywoływania wspomnień, 
które wzbudzają wiele emocji i wzru-
szeń. Takie dni jak ten zdarzają się rzad-
ko i na długo zostają w pamięci.

Nauczyciele Samorządowego 
Przedszkola Publicznego w Bełżycach

W dniu 25 października bieżące-
go roku na hali sportowej w Zespole 
Szkół nr 1 w Bełżycach odbył się I ha-
lowy turniej piłki nożnej służb mun-
durowych. W turnieju udział wzięło 7 
drużyn. Były to reprezentacje: Straży 
Pożarnej w Lublinie, Straży Bankowej 
Pekao S.A. w Lublinie, Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego w Lublinie, 
Komendy Powiatowej Policji w Kraśni-
ku, Zrzeszenia Policjantów IPA Lublin, 
Komendy Wojewódzkiej w Lublinie 
i Wojska Polskiego w Lublinie. W tur-
nieju uczestniczyli również przedstawi-
ciele naszych lokalnych jednostek.

Organizatorem imprezy była ko-
menda Wojewódzka w Lublinie a także 
Urząd Marszałkowski w Lublinie, który 
objął turniej patronatem. Koordynato-
rem prowadzącym rozgrywki był Pan 

I  halowy  turniej  piłki  nożnej

G. Karpiński z Komendy Wojewódzkiej 
w Lublinie. Mecze nadzorowała Pani 
A. Tymoszuk, sędzia z Lubelskiego 
Związku Piłki Nożnej.

Wszystkim drużynom biorącym 
udział w grze wręczono puchary, dy-
plomy oraz piłki nożne. Wyniki turnie-
ju prezentują się następująco (3 pierw-
sze miejsca):
– miejsce I zajęła reprezentacja Komen-

dy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,
– miejsce II reprezentacja Komendy 

Powiatowej Policji w Kraśniku,
– miejsce III przypadło reprezentacji 

Straży Bankowej Pekao S.A. w Lub-
linie.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów!
mdch
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Tenis stołowy, choć jest dyscypliną 
olimpijską od 1988 roku, często po-
strzegany jest pobłażliwie jako świet-
licowa, wakacyjna gierka. Każdy,  kto 
nie docenia tego sportu, powinien, 

Następcy  Grubby?

Na zdjęciu zwycięzcy Licealiady

choć raz, pouganiać się za celuloido-
wą piłeczką, tracąc litry potu…

W Zespole Szkół im. Mikołaja 
Kopernika w Bełżycach, nie braku-
je ambitnych uczniów, którzy pewnie 

chcieliby dorównać Andrzejowi Grub-
bie i reprezentować Polskę na olimpia-
dzie. Po ostatnich sukcesach wycho-
wanków Pana mgr Jacka Górskiego 
możemy snuć takie marzenia. 

Podczas rozgrywek Licealiady 
w tenisie stołowym największy triumf 
odniósł Radosław Gorgol z klasy III 
f. Zakwalifikował się do kolejnego 
– wojewódzkiego – etapu,  który ro-
zegrany będzie 4 listopada w Szcze-
brzeszynie.

W rozgrywkach powiatowych Ra-
dosław Gorgol zajął I miejsce, na trze-
cim miejscu uplasował się uczeń I it 
– Robert Młodnicki.

Na uwagę zasługuje tez zespół 
dziewcząt. Trzecie miejsce zaję-
ła Anna Górniak z II f i nieco dalej 
od podium – na miejscu VI i VII mo-
gliśmy podziwiać Wioletę Wasilewską 
z IIb oraz Klaudię Buczyńską z IIf. 

Wszystkim sportowcom życzy-
my dalszych sukcesów i gratulujemy 
opiekunowi!

Joanna Wojtowicz-Mróz

Pod tym hasłem odbył się kon-
kurs na najpiękniejsze posesje wiej-
skie, miejskie oraz balkony osiedlo-
we w naszej gminie. Organizatorem 
konkursu był Burmistrz Bełżyc oraz 
Rada Miejska.

Konkurs miał na celu poprawę 
estetyki i wyglądu miasta i gminy 
Bełżyce.

Ocena zgłoszonych posesji zosta-
ła dokonana według następujących 
kryteriów: ogólne wrażenie, dobór 
i rozmieszczenie roślin, pielęgnacja, 
architektura ogrodowa i ogrodzenie. 
Natomiast balkony oceniane były 
według doboru roślin, pielęgnacji 
oraz wrażenia ogólnego.

„Podnosimy  estetykę  Gminy  Bełżyce”

Komisja oceniająca obiekty kon-
kursowe powołana została przez Bur-
mistrza miasta i gminy Bełżyce.

W kategorii posesje miejskie 
pierwsze trzy miejsca zajęły:

Pani Banach Irena z Bełżyc,
Pani Plewik Iwona z Bełżyc,
Pani Duda Aleksandra również 

z Bełżyc.
W kategorii posesje wiejskie 

pierwsze miejsce zajęła:
Pani Tarkowska Alina z Matczy-

na.
Dwa równorzędne drugie miejsca 

zajęły:
1. Pani Nagnajewicz Kazimiera 

z Podola i 

2. Pani Bednarczyk Barbara 
z Kolonii Chmielnik.

Przyznano również podzięko-
wanie dla Pani Walczak Jolanty 
z Zosina za piękną posesję wiej-
ską. W kategorii balkony nagród 
nie przyznano z powodu braku 
zgłoszeń.

Ogłoszenie wyników konkursu 
i wręczenie nagród nastąpiło pod-
czas Dożynek Gminnych 24 wrześ-
nia 2008 r.

Zwycięzcom gratulujemy i ży-
czymy sukcesów w kolejnych la-
tach.

Monika Dudek-Chomicka
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W dniu 7 października 2008 r. w Ze-
spole Szkół Technicznych im. Tadeusza 
Kościuszki w Bełżycach odbył się pokaz 
kulinarny: „Nowe trendy w gastronomii” 
prowadzony przez P. Jacka Jakubczaka, 
Prezesa Stowarzyszenia Cukierników 
i Kucharzy Polskich w regionie lubel-
skim. Pokaz składał się z dwóch części: 
praktycznej oraz teoretycznej – prezenta-
cji multimedialnej. 

Znajomość najnowszych trendów jest najlepszą inwestycją, 
jakiej dokonać może i powinien przyszły kucharz

Na zdjęciu P. Jacek Jakubczak 
wraz z uczniami szkoły

Zbliżał się wieczór. Szarówka – jak 
starsi by powiedzieli. Na polach sły-
chać jeszcze traktory ciągnące przycze-
py z ziemniakami. Czas wykopów. Tym 
bardziej, że po długotrwałych deszczach 
wykorzystywano każdą pogodną chwi-
lę. A wieczór tego dnia był wyjątkowo 
pogodny i spokojny. Wśród półmroku, 

W części praktycznej pan Jacek Ja-
kubczak (z pomocą uczniów szkoły) 
przygotował sześć potraw: krewetki, ło-
sosia, stek wołowy, polędwicę wieprzo-
wą, sałatkę i risotto. W trakcie pokazu 
pan Jacek wyjaśniał zasady tworzenia 
i komponowania potraw. Wraz z asy-
stującymi uczniami tworzył niepowta-
rzalne kombinacje smaków i dekoracji 
potraw.  Atrakcją techniczną pokazu był 
indukcyjny trzon kuchenny, na którym 
kucharz przyrządzał potrawy podkła-

dając ściereczkę pod naczynia w trakcie 
smażenia. Ściereczka  wytrzymała cały 
pokaz i bez najmniejszej skazy wróciła 
na zaplecze pracowni gastronomicznej 
(nowy trend w gastronomii – zimne 
grzanie). Wykonane potrawy wyglądały 
bardzo smacznie a smakowały jeszcze 
lepiej, czego doświadczyli nauczyciele 
i uczniowie podczas degustacji. 

W drugiej części pan Jacek przedsta-
wił pokaz multimedialny: Drużynowe 
Mistrzostwa Świata Kucharzy Luxem-
burg 2007, w których miał przyjem-
ność uczestniczyć. Podzielił się również 
własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi 
tworzenia prawdziwych dzieł kulinar-
nych. Pokaz, który stał się wielką inspi-
racją nie tylko dla uczniów zorganizo-
wali: p. W. Choduń – Dyrektor Zespołu 
Szkół Technicznych, p. J. Zygo i p. M. 
Zagozdon.

Marcin Zagozdon

Wieczór  Pieśni  Maryjnej

Gospodarzem wieczoru był Zespół śpiewaczy z Wojcieszyna

z kościoła w Matczynie, niosły się ci-
che różańcowe modlitwy. Październik. 
Po mszy i nabożeństwie ci, którzy przy-
szli tego dnia do kościoła mogli po spra-
cowanym dniu wsłuchać się w pieśni 
maryjne. Tego bowiem dnia, w sobotę, 
13 października, odbył się, chyba pierw-
szy w historii naszej gminy, Wieczór 

Pieśni Maryjnej. Iskierkę wykrzesała 
Pani Barbara Wieczorkiewicz, która 
z zespołami śpiewaczymi opracowała re-
pertuar tego wieczoru. A wystąpiły tego 
dnia zespoły śpiewacze ze Strzeszkowic, 
Wierzchowisk i Wojcieszyna. Pieśni, 
te znane i nieznane – często zasłyszane 
u naszych babć, jeszcze raz uświadomiły 
uważnym słuchaczom, jak ważną częś-
cią naszego krajobrazu kulturowego są 
majówki, czerwcówki czy październiko-
we różance. Kultura niedotowana i przez 
lata pomijana. Takie to były czasy „cen-
tralnego rozdzielnika kultury ludowej”. 
A przecież to tu, w pieśni gminnej, nasze 
korzenie , nasza tradycja, nasza wiara 
i przywiązanie .

Stąd dziś, gdy – a wielki żal… – cich-
ną śpiewy majowe, gdy już tylko w opo-
wiadaniach słyszymy, jak przed laty, przy 
każdej kapliczce słychać było litanie, 
Wieczór Pieśni Maryjnej, jest nadzieją 
na uratowanie tamtych klimatów i życzyć 
tylko należy, by ta inicjatywa była konty-
nuowana.

Foto i tekst:  Józef Kasprzak
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Tomasz Zielonka urodził się 12 wrześ-
nia 1970 roku. Pochodzi ze Sporniaka 
w gminie Wojciechów. Jest absolwentem 

Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, 
kierunek: wychowanie fizyczne oraz 
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekono-
micznej w Łodzi, kierunek psychopeda-
gogika. Przez 6 lat pracował w Zespole 
Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełży-
cach, na stanowisku – nauczyciel wycho-
wania fizycznego. Od 1 września 2008 
roku pełni funkcję Dyrektora Centrum 
Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach. 
Prowadzi również trzecioligowy zespół 
kobiet tenisa stołowego przy Między-
szkolnym Uczniowskim Klubie Sporto-
wym „Dwójka” w Bełżycach. Interesuje 
się sportem, turystyką i motoryzacją.  
Jest żonaty.  Ma córkę.  

Monika Dudek-Chomicka: Panie Dy-
rektorze, jakie ma Pan plany, co chciał-
by Pan osiągnąć?

Oferta sportowa dla wszystkich mieszkańców gminy Bełżyce
Z Dyrektorem Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach 
Panem Tomaszem Zielonką rozmawia Monika Dudek-Chomicka

Tomasz Zielonka: Przede wszyst-
kim chciałbym zmodernizować stadion. 
Pierwszy etap prac to wmontowanie 
200 krzesełek na trybunach do końca 
tego roku. Wiosną przyszłego roku będą 
wmontowane kolejne. Inne prace remon-
towe na stadionie to: naprawa oświetle-
nia lub wymiana na nowe, podłączenie 
nagłośnienia, ocieplenie budynku i wy-
remontowanie łazienek. Również hala 
sportowa wymaga remontu – poprawy 
odwodnienia oraz dokończenia ogrodze-
nia, ale te prace ruszą dopiero wiosną.

W jaki sposób zostaną zabezpieczo-
ne środki finansowe na te zadania?

Część środków otrzymaliśmy z bu-
dżetu miasta. Plan budżetowy na następ-
ny rok został złożony w Urzędzie Miasta. 
Będziemy również składać wniosek unij-
ny z projektu o dofinansowanie do za-
dań w ramach „Programu Regionalnego 
– Narodowa Strategia Spójności na lata 
2007-2013”. Do kwoty 40.000 zł nie są 
potrzebne środki własne. Program ten 
wszedł w życie z opóźnieniem. W najbliż-
szym czasie wniosek zostanie złożony 
do Zarządu Województwa Lubelskiego. 
Jeżeli chodzi o halę sportową to posiada-
my środki własne.

Jak wygląda współpraca z innymi 
jednostkami w naszej gminie?

Staramy się utrzymywać kontakty 
ze wszystkimi jednostkami terytorial-
nymi. Uczniowie każdej ze szkół mają 
zajęcia na pływalni, tj. 1 godzinę z zajęć 
wychowania fizycznego.

Jakie zadania uważa Pan za priory-
tetowe?

Skierowanie oferty sportowej do wszyst-
kich mieszkańców gminy. Chciałbym, 
aby stadion kojarzył się z formą relaksu 
dla całych rodzin. Będziemy rozmawiać 
z mieszkańcami na ten temat. Ważne jest, 
by wybrać odpowiednią formę rekreacji dla 
każdego.

Jaką ofertą sportową aktualnie dys-
ponuje CKFiS?

Dla Pań organizowane są (w ponie-
działki i środy, od godz. 19.05) zajęcia 
Aqua Fitness. Ruszyła również sekcja 
pływacka dla szkół podstawowych; za-
jęcia prowadzone są przez instruktorów. 
Od 15 listopada swą działalność roz-
poczyna sekcja tenisa stołowego. Będą 
dwie grupy – pierwsza na stadionie, 
druga w Zespole Szkół nr 2 im. Królowej 
Jadwigi w Bełżycach. 6 grudnia rozpo-
czyna się także kolejna edycja bełżyckiej 
piłki halowej, która potrwa do marca 
przyszłego roku.

Znaczące będą też turnieje rozgrywa-
ne w różnych dziedzinach, np. o puchar 
Burmistrza Miasta Bełżyce, otwarte mi-
strzostwa w pływaniu o puchar Przewod-
niczącego Rady Miejskiej oraz mistrzo-
stwa szkół w tenisie stołowym o puchar 
Dyrektora CKFiS w Bełżycach.

Dziękuję za rozmowę i życzę wielu 
sukcesów.

Na zdjęciu Dyrektor CKFiS 
– P. Tomasz Zielonka

11 października bieżącego roku 
w Krynicy Zdroju zostały rozegrane III 
Otwarte Mistrzostwa Małopolski w Tae-
kwondo Olimpijskim. W zawodach wzię-
ło udział 90 zawodników z 12 klubów, 
w tym znalazły się trzy kluby ze Słowacji. 
Liczna grupa (11 osób) reprezentowała 
UKS ZS Bełżyce. Zawodnicy z Bełżyc wy-
walczyli łącznie 7 medali, z czego aż trzy 
złote. Medaliści: Damian Woźniak I miej-
sce, Łukasz Poleszak I miejsce, Sebastian 
Andrzejewski I miejsce, Emila Dubil II 

7  MEDALI  BEŁŻYCKICH  TAEKWONDEKÓW

miejsce, Anna Górniak II miejsce, Bar-
tosz Chudzik III miejsce i Sara Piłat III 
miejsce. Turniej w Krynicy był zaliczany 
do rankingu zawodów prowadzonych 
przez Polski Związek Taekwondo Olim-
pijskiego. 

Znaczna ilość medali zdobytych 
przez UKS ZS Bełżyce na pewno sprawi, 
że bełżycki klub zostanie wywindowany 
do czołówki rankingu.

W.K. 
I miejsce na podium – zawodnik 
UKS ZS Bełżyce Damian Woźniak
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W dniu 17 października 2008 roku 
odbyły się uliczne biegi na trasie Kopiec 
Kościuszki – Zespół Szkół Nr 2 w Bełży-
cach pod nazwą „Biegi kościuszkow-
skie”.

Była to już piąta edycja tych biegów.
Organizatorem tej cyklicznej impre-

zy jest Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy „Dwójka” przy Zespole Szkół 
Nr 2 w Bełżycach. Imprezę rozpoczęto 
o godz. 9:45 przywitaniem zawodni-
ków i opiekunów przez Panią dyrektor 
i prezesa klubu P. Cecylię Król.

Na otwarciu imprezy sportowej 
obecny był Pan Ryszard Góra bur-
mistrz Bełżyc, który życzył wszystkim 
miłej zabawy, natomiast zawodnikom 
sukcesów.

Celem imprezy była:
• promocja sportu na terenie Gminy 

Bełżyce,
• popularyzacja biegów masowych 

jako ogólnodostępnej formy rekrea-
cji,

• kontynuacja tradycji Biegów Koś-
ciuszkowskich.
W tegorocznych biegach wzięło 

udział 181 zawodników i zawodniczek 
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 
z gminy oraz z regionu. (SP. Wierz-
chowiska, SP. Matczyn, SP. Kierz, SP. 
Babin, SP. Bełżyce 2, SP. Bełżyce 1, SP. 
Wojciechów, SP. Maszki, SP Chmiel-
nik, SP. Ciecierzyn i Gimnazja: Bełży-
ce nr 2, Bełżyce nr 1, Wojciechów, Cie-
cierzyn).

Wyniki tegorocznych biegów były 
następujące:

W kategorii dziewcząt Szkół Podsta-
wowych – startowało 43 zawodniczek

(najlepsza 3):

V  Biegi  Kościuszkowskie  2008 
1) Drobek Kinga – Bełżyce nr 1,
2) Mazur Aneta – Bełżyce nr 2,
3) Nowakowska Aleksandra – Wierz-

chowiska.
W kategorii chłopców Szkół Podsta-

wowych – startowało 61 zawodników
(najlepsza 3):

1) Bednarczyk Rafał – Maszki,
2) Zielonka Piotr – Babin,
3) Amermajster Marcin – Bełżyce nr 1.

W kategorii dziewcząt Szkół 
Gimnazjalnych – startowały 24 za-
wodniczki
(najlepsza 3):

1) Zielińska Agnieszka –Wojciechów,
2) Rusinek Dorota – Bełżyce nr 1,
3) Bednarczyk Agnieszka –Wojciechów.

W kategorii chłopców Szkół Gimna-
zjalnych – startowało 53 zawodników

(najlepsza 3):
1) Supryn Jakub – Ciecierzyn,
2) Wójcik Stanisław – Bełżyce nr 1,
3) Wołowski Adrian – Bełżyce nr 1.

Uczestnicy biegów do 10 miejsca 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, a za  
1–3 miejsca wręczono puchary wraz 
z dyplomami.

W tym roku najlepszym zawodni-
kom i zawodniczkom puchary i dyplo-
my wręczali:

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Bełżycach – P. Zbigniew Król,

Z-ca Burmistrza Bełżyc – P. Marcin 
Olszak, i Dyrektor CKF i S w Bełżycach 
– P. Tomasz Zielonka.

Wielkie słowa uznania należą się 
Policji oraz Pogotowiu Ratunkowemu 
w Bełżycach, którzy, jak co roku czuwa-
li nad bezpieczeństwem i utrzymaniem 
porządku w czasie trwania biegów.

Duże podziękowania należą się rów-
nież Miejskiej Straży Pożarnej w Bełży-
cach za użyczenie namiotów, w których 
działała „kuchnia polowa” serwująca 
dla wszystkich uczestników oraz gości 
smaczny bigos oraz napoje.

Imprezę uświetnił występ zespołu 
„Twister I” i „Twister II” pod kierun-
kiem P. Emilii Osińskiej – Marczak, 
działający przy Miejskim Domu Kultu-
ry w Bełżycach.

Tekst: Agnieszka Kostyra
Foto: Monika Dudek-Chomicka

Rafał Benarczyk zwycięzca w kategorii 
bieg chłopców sz.p.
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Psycholog radzi

PASJA  I  OBOJĘTNOŚĆ
Wiele osób przeżywa niechęć do pracy w poniedziałek. Bywa jednak, że ta awersja przybiera postać 

niemal chorobową: pojawia się wypalenie. Najbardziej narażone na wypalenie zawodowe są te osoby, 
których praca polega na załatwianiu spraw innych ludzi. Każdy z nas zetknął się chyba z gruboskórnym 
urzędnikiem, wrednym nauczycielem, obojętnym księdzem, złośliwą pielęgniarką, bezdusznym prawni-
kiem, znudzonym lekarzem lub wrogim policjantem.

Takie spotkanie jest stresujące i nierzadko pozostawia długotrwały uraz, zawiedzione nadzieje i roz-
czarowanie. Wszak spotyka nas wrogość ze strony osób, na których pomoc liczymy. A co jeśli sami 
czujemy, że stajemy się coraz bardziej obojętni na ból innych ludzi? Co wtedy robić? Jak sobie z tym 
radzić?

Trzeba tu koniecznie zaznaczyć, że obojętność i wypalenie są bardzo rzadko objawem „złej duszy”. 
Paradoksalnie: najłatwiej ulegają wypaleniu ci, którzy mają wielkie pragnienia niesienia pomocy innym. 
Te osoby po pewnym czasie czują się coraz bardziej sfrustrowane i mają największą „ochotę” obwiniać 
innych za to, że ich wysiłki nie dają oczekiwanych rezultatów – z osób pełnych zaangażowania i pasji za-
mieniają się w ludzi zgorzkniałych. To nauczyciele, którzy twierdzą, że uczniowie są z gruntu źli i niczego 
nie da się ich nauczyć, prawnicy, którzy uważają, że na każdego można znaleźć paragraf, czy lekarze, 
którzy są rozdrażnieni słuchaniem o boleściach pacjenta.

Wypalenie pojawia się dlatego, że intensywny i długotrwały kontakt z ludźmi potrzebującymi pomo-
cy, wyczerpuje. Jeśli bowiem spotykamy się z cierpieniem na co dzień, współczucie staje się bardzo trud-
ne do zniesienia – powoduje przeciążenie emocjonalne i silny stres. Aby się przed nimi uchronić przyj-
mujemy postawę obojętną a czasem agresywną lub wrogą wobec osób, które oczekują naszej pomocy.

Warto wiedzieć, że techniki dystansowania się w sytuacji kontaktu z cierpieniem innych stosujemy 
wszyscy. Proszę pomyśleć o tym, jak rzadko i na jak krótko przeżywamy ból, rozpacz czy silne współczu-
cie, gdy oglądamy tragedię, przedstawianą w dzienniku telewizyjnym. „Zginęło 101 osób”, albo „Zginęło 
100 osób” – jaką różnicę stanowią dla nas te tak różne przecież informacje? Odkryto, że im częściej ktoś 
ogląda tragedie przedstawiane w telewizji, tym mniej go one wzruszają, choć jednocześnie jest coraz 
bardziej przekonany, że świat jest wrogi, zły i zagrażający.

Czy można się uchronić przed obojętnością wobec cierpień innych ludzi i utratą uczucia pasji w pra-
cy?

Wielką pomocą jest możliwość porozmawiania z osobami, które są w podobnej sytuacji. Czasem 
prosi się psychologów o zorganizowanie grup wsparcia w zakładach pracy. Wśród osób zawodowo zaj-
mujących się pomaganiem innym (np. psychologów) takie grupy są bardzo popularne. Dzięki nim moż-
na „przerzucić” pewną porcję własnych, trudnych emocji na innych. Ponadto możemy przekonać się, 
że nasz stan nie jest wynaturzeniem i że przeżywa go wiele osób. Wreszcie: grupa pozwala na nabranie 
dystansu do siebie a czasem na odkrycie przyczyn pojawienia się wypalenia.

Błogosławieństwem jest urlop – i to taki, na którym rzeczywiście wypoczywamy, czyli robimy rzeczy, 
które lubimy. Dobrze, jeśli taki urlop zdarza się stosunkowo często, choć nie musi jednocześnie trwać 
długo.

Wielką pomoc daje unikanie sztampy – np. zamienianie się obowiązkami ze współpracownikami, 
czy modyfikowanie technik swojej pracy. Pasję często zabija wygodna rutyna i zimny profesjonalizm. 
Jeśli osiągnęliśmy perfekcję bywa, że kolejna osoba staje się dla nas po prostu „kolejną sprawą do zała-
twienia”.

 Marcin Florkowski
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