Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej we Wronowie

Miesięcznik

Społeczno-Kulturalny

TEATR NASZ

Bogusław Schaeffer „Scenariusz dla trzech aktorów”
Premiera: 22 lutego 2009 r. godz. 18.00

Konkurs recytatorski „Strofy patriotyczne”
22 stycznia 2009 roku w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach odbył się konkurs recytatorski zatytułowany „Strofy patriotyczne”.
Organizatorem spotkania był MDK, patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Bełżyc, natomiast sponsorem konkursu
byli Państwo Agnieszka i Andrzej Wójtowicz – właściciele Stadniny Koni w Bełżycach.
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Egzemplarz bezpłatny

I Wieczór Poetycki w MDK

Spotkanie przy choince – MDK Bełżyce

Uroczysta sesja w MDK

GAZETA BEŁŻYCKA

Rada Miejska rozdysponowała środki finansowe na 2009 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Król informuje:
Rada Miejska, jako organ stanowiący gminy, przed rozpoczęciem kolejnego roku budżetowego, z mocy ustaw zobowiązana
jest uchwalić budżet gminy na rok następny. W grudniu ubiegłego roku podczas dwudniowych obrad Rada Miejska uchwaliła
ten podstawowy i najważniejszy akt prawny obejmujący dochody
i wydatki gminy na 2009 rok, które po wprowadzonych zmianach
wynoszą:
Dochody budżetu gminy – 27 576 656 zł
Wydatki budżetu gminy – 28 101 456 zł
Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 524 800 zł
są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Burmistrz Bełżyc w terminie do 15 listopada ubiegłego roku opracował projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i załącznikami dotyczącymi
wydatków bieżących, wieloletnich i inwestycyjnych. Po otrzymaniu projektu budżetu na 2009 rok Rada Miejska rozpoczęła procedurę jego uchwalenia a poszczególne Komisje dokonały analizy
przedłożonych materiałów. Podczas obrad poszczególnych Komisji
Rady Miejskiej, radni wypracowali szereg poprawek, które zostały przedłożone do rozpatrzenia przez Radę Miejską podczas sesji
budżetowej w dniu 17.12.2008 r. Komisje Rady Miejskiej w swoich
poprawkach do projektu budżetu przedstawionego przez Burmistrza zaproponowały zwiększenie wydatków gminy na inwestycje
w 2009 roku z kwoty 2 731 000 zł do kwoty 3 139 000 zł proponując
wykonanie dodatkowych 14 zadań inwestycyjnych.
Rada Miejska uwzględniła wnioski Komisji zabezpieczając jednocześnie środki finansowe na ich wykonanie i zatwierdziła do realizacji następujące dodatkowe inwestycje:
Budowa drogi asfaltowej Podole – Zapiecek – 50 000 zł
Budowa drogi asfaltowej Stare Wierzchowiska–Skrzyniec
– 50 000 zł
Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na osiedlu przy ul. Pocztowej (łącznik ul. Ks.Bpa Wilczyńskiego– ul. Lubelska) – 50 000 zł
Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Żeromskiego – 50 000 zł
Budowa drogi łączącej ul. Zamkową z ul. Łączną – 50 000 zł
Budowa drogi do basenu – 40 000 zł
Przebudowa ul. Szewskiej (wykonanie nawierzchni asfaltowej)
– 60 000 zł
Budowa drogi w Krężnicy Okrągłej (tzw. Błonie) – 50 000 zł
Budowa parkingu przy Przedszkolu we Wzgórzu – 60 000 zł
Budowa kanalizacji ul. Kazimierska – 70 000 zł
Budowa oświetlenia (dowieszenie lamp) – 10 000 zł
Budowa chodników ul. Mała –50 000 zł
Przebudowa drogi w Kol. Chmielnik(tzw. Amerykańska od drogi powiatowej w kierunku północnym) – 40 000 zł
Przebudowa drogi w Kol. Chmielnik (tzw. Amerykańska
od drogi powiatowej w kierunku południowym) – 30 000 zł
Ponadto Rada Miejska przeznaczyła środki na kontynuację inwestycji, które rozpoczęła w roku 2008 i na zadania nowe do wykonania w 2009 roku:
Przebudowa ul. Jabłoniowej – 50 000 zł
Przebudowa ul. Rzecznej – 150 000 zł
Przebudowa wjazdu do szkoły w Chmielniku – 10 000 zł
Przebudowa ul. Elekcyjnej – 60 000 zł
Budowa drogi w Wymysłówce – (w kierunku OSP) – 50 000 zł
Przebudowa drogi Podole – Choiny – 50 000 zł
Budowa ul. Rolniczej – 128 000 zł

Budowa ul. Krótkiej – 60 000 zł
Budowa drogi Kol. Skrzyniec–Zalesie – 100 000 zł
Budowa drogi we Wronowie – 50 000 zł
Budowa drogi w Matczynie – 50 000 zł
Przebudowa drogi Wierzchowiska–Konstantynówka – 100 000 zł
Wymiana wiat przystankowych – 20 000 zł
Budowa kanalizacji w ul. Krętej – 115 000 zł
Budowa oświetlenia w Wymysłówce – 65 000 zł
Budowa oświetlenia w ul. Przelotowej – 80 000 zł
Budowa oświetlenia w Kol. Jaroszewice – 50 000 zł
Remonty dróg gminnych w tym zakup tłucznia – 180 000 zł
Przebudowa fontanny w parku miejskim – 50 000 zł
Przebudowa wejścia w biurowcu ul. Fabryczna – 50 000 zł
Opracowanie dokumentacji i budowa mieszkań socjalnych
– 70 000 zł
Na wnioski wypracowane przez Komisje Rady, Rada Miejska
zwiększyła wysokość wydatków na drogi publiczne powiatowe
do wspólnego finansowania ze Starostwem Powiatowym z kwoty
265 000 zł do kwoty 665 000 zł.
Inwestycje do współfinansowania i wykonania ze Starostwem
Powiatowym to:
Przebudowa chodnika ul. Jakuba Nachmana – 50 000 zł
Przebudowa chodnika ul. 1000-lecia – 100 000 zł
Przebudowa ul. Lubelskiej (chodnik naprzeciwko SP ZOZ)
– 30 000 zł
Przebudowa chodnika ul. Wesoła – 30 000 zł
Przebudowa chodnika ul. Przemysłowa – 60 000 zł
Przebudowa chodnika ul. Zielona – 20 000 zł
Przebudowa chodnika ul. Prebendarska (jedna strona) – 50 000 zł
Przebudowa chodnika w Jaroszewicach – 60 000 zł
Przebudowa drogi Podole Dołek – 100 000 zł
Położenie asfaltu na drogach 2239L i 2240 L (Kukawka–Bełżyce) – 150 000 zł
Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika (zakręt w Jaroszewicach) – 15 000 zł
Rada Miejska przyznając środki na wyżej wymienione zadania kierowała się najpilniejszymi potrzebami poszczególnych
grup społecznych oraz wnioskami mieszkańców, które od wielu
lat oczekiwały na realizację. Rada Miejska zgodnie ze swoimi zapowiedziami o priorytetach w działaniach, usiłuje w ten sposób
zwiększyć wskaźnik wykonywanych inwestycji w stosunku do całego budżetu gminy, który od wielu lat był bardzo niski w porównaniu z sąsiednimi gminami, dysponującymi dużo mniejszymi
środkami. Rada Miejska w 2009 r. chce zwrócić szczególną uwagę
na wieloletnie zadania inwestycjne od lat planowane przy wsparciu środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.
Pozyskiwanie takich środków w naszej Gminie to od lat trudne
zagadnienie. Jako organ stanowiący jesteśmy zdecydowani podjąć działania by przerwać tę niemoc, te tzw. „obiektywne trudności” i „pecha” jaki nam towarzyszy w tej dziedzinie. Radni,
stanowiący większość w Radzie Miejskiej, są zdecydowanie przeciwni odkładaniu na kolejne lata inwestycji, które znajdowały się
we wcześniejszych budżetach, lecz z różnych przyczyn nie były
realizowane. Po raz kolejny Rada Miejska przeznacza środki na te
inwestycje, a są to:
Budowa wodociągu Bełżyce – Wzgórze – Krężnica Okrągła
– 200 000 zł
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Budowa kanalizacji Bełżyce–Wzgórze–Krężnica Okrągła
– 1 700 00 zł
Budowa ul. Wzgórze – 1 000 000 zł
Wykorzystamy wszelkie kompetencje prawne organu stanowiącego, by nie dopuścić do ponownego odkładania tych inwestycji,
tak ważnych dla rozwoju naszej Gminy. Zaniepokojeni jesteśmy
nie ujęciem w planach i strategii gminy 2009 roku zadania pn. „modernizacja oczyszczalni ścieków”.
Rada Miejska przyznała dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wys. 450 000 zł. Niepokojące jest to,
że do tej pory Zakład ten nie został przekształcony z zakładu budżetowego w inną formę organizacyjną, co sąsiednie gminy zrobiły
już wiele lat temu. Na dalsze takie funkcjonowanie nie będzie zgody Rady Miejskiej. Konieczna jest reorganizacja. Pragnę również
poinformować, że Rada Miejska w uchwale budżetowej na 2009 r.
przyznała dotacje dla instytucji kultury w kwocie 725 000 zł z podziałem na:
Miejski Dom Kultury – 520 000 zł
Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną – 205 000 zł
oraz dla Samorządowego Przedszkola Publicznego – 750 000 zł.
Chcę zwrócić uwagę, że jednostki te otrzymały zwiększone
kwoty w stosunku do roku poprzedniego. Rada Miejska przyznała również dotację dla Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w wys.
770 000 zł. Dotacja ta jest również większa od dotacji przyznanej
na 2008 rok i zawiera środki na kontynuowanie remontu trybun
stadionu rozpoczętego w 2008 roku. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Urząd Miejski i wszystkie szkoły publiczne uchwałą
budżetową Rady Miejskiej na 2009 rok otrzymały środki zgodnie z projektem uchwały budżetowej przedłożonej Radzie Miejskiej przez Burmistrza Bełżyc. Rada Miejska w tej części budżetu
uwzględniła projekt Burmistrza bez poprawek przyznając środki
w następujących wysokościach:
Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 2 774 256 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bełżycach – 1 969 700 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bełżycach – 715 000 zł
Szkoła Podstawowa w Babinie – 556 860 zł
Szkoła Podstawowa w Matczynie – 561 440 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzchowiskach – 565 590 zł
Szkoła Podstawowa w Krzu – 468 400 zł
Szkoła Podstawowa w Chmielniku – 397 050 zł
Szkoła Podstawowa we Wronowie – 134 400 zł
Gimnazjum Nr 1 w Bełżycach – 1 733 500 zł
Gimnazjum Nr 2 w Bełżycach – 779 500 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
Zespół Szkół Nr 2 – 75 000 zł
Szkoła Podstawowa w Babinie – 52 000 zł
Szkoła Podstawowa w Matczynie – 52 000 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzchowiskach – 49 710 zł
Szkoła Podstawowa w Krzu – 43 000 zł
Szkoła Podstawowa w Chmielniku – 59 400 zł
Szkoła Podstawowa we Wronowie – 14 750 zł
Rada Miejska zabezpieczyła środki na dowóz dzieci do szkół
w wys. 60 000 zł, dokształcanie nauczycieli w wys. 48 000 zł, utworzyła również rezerwę celową między innymi na remonty wakacyjne w szkołach w wys. 220 896 zł. Chcałbym również poinformować
wszystkich mieszkańców gminy Bełżyce a szczególnie pracowników oświaty, że decyzją Rady Miejskiej z dniem 1 stycznia 2009
roku wszystkie szkoły zostały oddłużone. W tym celu Rada Miejska
skierowała do poszczególnych szkół środki w następujących wysokościach:
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Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach otrzymał
kwotę 82 575 zł na wypłatę zaległych pracownikom od 2006 roku
świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Mam
nadzieję,że wszyskie zaległości w stosunku do pracowników zostały już uregulowane.
Szkoła Podstawowa w Chmielniku – 28 953 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzchowiskach – 26 700 zł
Szkoła Stowarzyszeniowa we Wronowie – 14 011 zł
Powyższe cyfry pokazują, że ok. 30% środków budżetowych
gminy przeznaczane jest na oświatę. Rada Miejska jest za utrzymaniem istniejącej sieci szkół na terenie naszej gminy, dlatego
nie szczędzi środków na ten cel, lecz będzie skrupulatnie monitorować ich wydatkowanie.
Mam nadzieję, że dotychczasowe praktyki łamania dyscypliny
budżetowej nie powtórzą się już nigdy. Najbardziej niedopuszczalny i karygodny jest fakt, że bezpośrednio odpowiedzialni za dyscyplinę finansów publicznych okłamywali swoich pracowników
i usiłowali swoją winę i łamanie prawa przerzucić na obecną
Radę Miejską. Oczekuję, że Burmistrz Bełżyc wyciągnie stosowne
wnioski i konsekwencje w stosunku do odpowiedzialnych za nieprawidłowości i łamanie prawa. Na działalność Ośrodka Pomocy
Społecznej Rada Miejska przeznaczyła 248 000 zł plus 130 000 zł
na dożywianie. Funkcjonowanie Rady Miejskiej w tym roku będzie
kosztowało gminę 123 000 zł.
Wykonanie wyżej przedstawionych zadań zależy od Burmistrza
Bełżyc i pracowników Urzędu Miejskiego. Będziemy na bieżąco
obserwować postęp w realizacji zadań nałożonych na Burmistrza
i zdecydowanie interweniować w przypadkach zagrożenia niewykonaniem zamierzonych inwestycji.
Korzystając z prasy samorządowej dziękuję radnym, którzy
bardzo dobrze reprezentują swoich mieszkańców.Wyborcy powinni być z nich dumni i gratuluję im trafnego wyboru. Do takich radnych z Bełżyc należy zaliczyć: radnego Stanisława Plutę, radnego
Stanisława Wieczorkiewicza, radną Mariannę Stelmach, i radnego
seniora Witolda Wójtowicza, z Babina radnego Mieczysława Pietrasia, z Jaroszewic radnego Jerzego Pietrasia, z Chmielnika radnego Tadeusza Stachyrę i z Wierzchowisk radnego Andrzeja Ziemińskiego. To między innymi dzięki Ich postawie, zaangażowaniu i poświęceniu nasza gmina zaczyna nadrabiać stracone bezpowrotnie
lata w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego.
Na zakończenie chcę Państwa poinformować o bardzo kontrowersyjnej sprawie odcięcia wykonanego już asfaltu w ul.
Szkolnej. Podczas obrad w dniu 30.12.2008 r. Rada Miejska analizowała ten problem wypracowując następujące stanowisko:
„Rada Miejska w Bełżycach wyraża swoją dezaprobatę w sprawie przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa ulicy Szkolnej w Bełżycach. Za niedopuszczalne uznaje odcięcie części asfaltu po utwardzeniu tej ulicy przez
wykonawcę tej inwestycji. Stanowisko Rady Miejskiej w tej
sprawie jest jednoznacznie negatywne. Decyzje takie wywołują
krytyczne głosy i sprzeciw wśród społeczeństwa i wymagają podejmowania zdecydowanych decyzji uzasadnionych gospodarczo i społecznie. Rada Miejska jest zaniepokojona brakiem staranności we właściwym gospodarowaniu mieniem stanowiącym
własność Gminy. Rada Miejska zobowiązuje Burmistrza Bełżyc
do poczynienia starań do przywrócenia właściwych granic tej
ulicy do stanu sprzed kilkudziesięciu lat”.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Król
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I Wieczór Poetycki w MDK
W którąś Wigilię
Którejś zimy
I my się kiedyś
Przebudzimy
Bo być nie może
By nad żłobem
Stali pobożnie
Dwaj wrogowie
Andrzej Warzecha „W letargu”
W Miejskim Domu Kultury zainaugurowana została nowa forma działań
kulturalnych a mianowicie Wieczory Poetyckie, które w roku bieżącym
odbywać się będą co miesiąc. Pierwsze spotkanie odbyło się 6 stycznia br.
a tematyka prezentowanej poezji tyczyła Bożego Narodzenia. W ten gwiaździsty kolędny czas, w Wieczór Trzech
Króli, można było uczestniczyć w niezwykłej strawie; z jednej strony muzyki
– kolędy i pastorałki tego wieczoru grała orkiestra dęta, a z drugiej – w uczcie
słowa; wiersze – kolędne opłatki, które
rozdzielali kolejno: Jadwiga Kamińska-Syga, z której to inspiracji nasz cykl

poetyckich spotkań powstał, Marcin
Olszak, Józef Kasprzak, Piotr Bednarczyk, Monika Dudek-Chomicka, Szymon Topyło, Monika Wójcik, Tadeusz
Sieńko, Dariusz Figura.
Można więc było tego wieczoru być
na swego rodzaju kazaniu o Dobrej Nowinie i posłuchać jak to ongiś pasterze,
mędrcy i bydlęta poklękały, jak pisze Roman Brandstaetter, niczym dzwony, księgi i doliny.
Posłuchać też można było, jaka to siła
wigilijnego stołu, gdzie co roku większa
łza opada, w myśl wiersza Wincentego
Pola „Łzą się uczta rozpoczyna. Niemo liczy się drużyna…”
Jaka siła opłatka, który jest „Ojców
naszych obyczajem prastarym. Rodzinnej
niwy maluje dostatek. Symbol braterstwa,
miłości i wiary. Święty opłatek.”
Jaka to siła Żłobu, przed którym stają wielcy i mali, bogaci i biedni. Stają
na równi. W pokorze i zgodzie niekłamanej. Stają przed Żłobem, który od wieków
budzi nas jak z letargu. Budzi…
Józef Kasprzak

Dyrektor MDK w Bełżycach
– P. Józef Kasprzak

Zastępca Burmistrza Bełżyc
– P. Marcin Olszak

Pani Jadwiga Kamińska-Syga

Spotkanie przy choince

Dyrektor MDK w Bełżycach
– P. Józef Kasprzak

W dniu 21 grudnia 2009 roku o godz.
18.30 na skwerze Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach miało miejsce uroczyste
zapalenie choinki. W tym szczególnym
czasie, kiedy „milkną wszelkie spory”
mieszkańcy miasta i gminy zgromadzili się, aby wspólnie przeżyć tę uroczystą
chwilę.
Fundatorem choinki był P. Ryszard
Figura, sołtys Bełżyc – Centrum a ozdo-

by na nią przekazane zostały przez mieszkańców oraz firmy i instytucje, działające
na terenie gminy. Po wspólnym zapaleniu choinki wszyscy przeszli do budynku
MDK, gdzie odbyła się dalsza część spotkania.
Dyrektor MDK P. Józef Kasprzak
podziękował wszystkim za przybycie,
złożył życzenia świąteczne i podzielił
opłatek.
Następnie miał miejsce poczęstunek
– Wigilia, składająca się z postnych potraw. Na spotkaniu obecne były również
Panie z Zespołów Śpiewaczych z Wojcieszyna i z Wierzchowisk, działających przy
Miejskim Domu Kultury, które zaśpiewały znane wszystkim i lubiane kolędy.
MDCh.
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Zima 2009
MDK Bełżyce
zaprasza
Program zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych na 2009 r.
w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach
02 luty – poniedziałek
godz. 10:00 – Gry i zabawy integracyjne
godz. 18:00 – Warsztaty i próby teatralne

09 luty – poniedziałek
godz. 10:00 – Gry i zabawy integracyjne
godz. 18:00 – Warsztaty i próby teatralne

03 luty – wtorek
godz. 14:00 – Cacka z bibułki i papieru kolorowego

10 luty – wtorek
godz. 14:00 – Cacka z bibułki i papieru kolorowego

04 luty – środa
godz. 13:00 – Karaoke
godz. 18:00 – Warsztaty i próby teatralne

11 luty – środa
godz. 13:00 – Karaoke
godz. 18:00 – Warsztaty i próby teatralne

05 luty – czwartek
godz. 10:00 – Nauka haftu krzyżykowego,
robótki na drutach

12 luty – czwartek
godz. 10:00 – Nauka haftu krzyżykowego,
robótki na drutach

06 luty – piątek
godz. 14:00 – Prezentacja dętych instrumentów muzycznych
godz. 18:00 – Warsztaty i próby teatralne

13 luty – piątek
godz. 14:00 – Prezentacja dętych instrumentów muzycznych
godz. 18:00 – Warsztaty i próby teatralne

Program ferii zimowych w CKFiS w Bełżycach w 2009 roku
02.II godz. 10.30 – Stadion
Turniej warcabowy – szkoła podstawowa i gimnazjum
03.II godz. 11.00 – Stadion
Zajęcia tenisa stołowego (wszyscy chętni)
04. II godz. 10.30 – Stadion
Wielobój sprawnościowy – szkoła podstawowa i gimnazjum
05.II godz. 11.00 – Stadion
Zajęcia tenisa stołowego (wszyscy chętni)
06.II godz. 10.00– Stadion
Zajęcia tenisa stołowego (wszyscy chętni)
07.II godz. 10.00 – Hala
Turniej piłki halowej dla szkół podstawowych
Zajęcia tenisa stołowego (wszyscy chętni) godz. 11.00
10.II godz. 10.00 – Basen
Zawody pływackie – szkoły gimnazjalne + open
Zajęcia tenisa stołowego (wszyscy chętni) godz. 11.00
11.II godz. 10.00 – Basen
Zawody pływackie – szkoła podstawowa
12.II godz. 10.00 – Hala
Zawody pływackie w piłce siatkowej
– szkoła podstawowa i gimnazjum
Turniej tenisa stołowego – wszyscy chętni
13.II godz. 10.00 – Hala
Turniej piłki halowej – szkoły gimnazjalne
W dniach 02 – 06 i 09 – 13 lutego 2009 r.
w godz. 11.20 i 12.10 wejście na pływalnię
dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów
w cenie 1 zł.
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Regulamin

imprez sportowych rozgrywanych podczas
FERII ZIMOWYCH 2009
na obiektach sportowych CKFiS.
Cel – propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz godne
spędzanie wolnego czasu podczas ferii zimowych 2009.
Organizator – Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach.
Termin i miejsce – imprezy odbędą się 02–13 II 2009 r.
na obiektach sportowych CKFiS w Bełżycach, ul. Zamkowa 47,
ul. Wilczyńskiego 62, 24-200 Bełżyce. Tel. 517 20 33, 517 23 50,
email: ckfis@o2.pl
Uczestnictwo i zgłoszenia – prawo uczestnictwa mają wszyscy
chętni z terenu miasta i gminy Bełżyce, posiadający aktualne
badania lekarskie.
System rozgrywek i ocena wyników – wszystkie konkurencje
będą rozgrywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Nagrody – za zajęcie I–III miejsca pamiątkowe medale i dyplomy.
Finansowanie – koszty organizacyjne zostaną pokryte ze środków CKFiS.
Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy oraz przestrzeganie regulaminu obiektów sportowych.
W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator.

GAZETA BEŁŻYCKA

Konkurs Recytatorski
„Strofy Patriotyczne”
22 stycznia 2009 roku w 145 rocznicę Powstania Styczniowego w Miejskim
Domu Kultury w Bełżycach odbył się
konkurs recytatorski na szczeblu gminnym, zatytułowany „Strofy Patriotyczne”. Organizatorem spotkania był MDK
Bełżyce. Patronat honorowy pełnił Burmistrz Bełżyc, natomiast sponsorem konkursu byli Państwo Agnieszka i Andrzej
Wójtowicz – właściciele Stadniny Koni
w Bełżycach.
Celem konkursu było propagowanie
polskiej poezji patriotycznej, podnoszenie kultury żywego słowa a także inspirowanie do poszukiwań repertuaru.
Konkurs skierowany był do uczniów
szkół gimnazjalnych i średnich z gminy
Bełżyce. Każdy z uczniów miał za zada-

nie przedstawić dwa wiersze o tematyce
patriotycznej.
W konkursie udział wzięło 18 uczniów – 9 ze szkół gimnazjalnych oraz
9 ze szkół średnich. Tego dnia w MDK
obecni byli P. Józef Kasprzak, prowadzący
spotkanie, P. Andrzej Wójtowicz – sponsor konkursu oraz P. Marcin Olszak – Zastępca Burmistrza.
Jury w składzie: P. Andrzej Wójtowicz, P. Edyta Madej z Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury w Lublinie i P. Agnieszka Chudzik z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bełżycach z uwagą
wysłuchali wszystkich biorących udział
w konkursie a następnie zebrali się
na obrady. Jury przyznało 3 pierwsze
miejsca w kategorii szkół gimnazjalnych

i 3 pierwsze miejsca w kategorii szkół
średnich.
Zwycięzcą w kategorii szkół gimnazjalnych została Ewa Sobczyńska
– uczennica ZS nr 2 w Bełżycach, która
jako nagrodę otrzymała laptopa marki
Toshiba, drugie miejsce przyznano Cezaremu Kołaczowi również z ZS nr 2, który
otrzymał aparat cyfrowy, zaś trzecie miejsce i mp4 przypadło Ewelinie Marcewicz
z ZS nr 1 w Bełżycach.
Pierwsze miejsce i laptopa w kategorii
szkół średnich zdobyła Aleksandra Listoś
uczennica ZS im. Mikołaja Kopernika
w Bełżycach, drugie miejsce i aparat cyfrowy dostał Paweł Kokowicz uczeń ZS
im. M. Kopernika, a trzecie miejsce i mp4
otrzymała Marzena Mianowana również
z ZS im. M. Kopernika.
Pozostali uczniowie, biorący udział
w konkursie otrzymali pamiątkowe albumy i książki

Na zdjęciu zwyciężczyni w kategorii szkół średnich
– A. Listoś oraz P. A. Wójtowicz i P. M. Olszak

Na zdjęciu P. A. Wójtowicz i P. Marcin Olszak
w trakcie wręczania nagród

P. J. Kasprzak – Dyrektor MDK

Na zdjęciu P. M. Olszak – Zastępca Burmistrza

Gazeta Be³¿ycka – Miesiêcznik Samorz¹dowy
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XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
11 stycznia 2009 roku w całej Polsce
odbył się XVII Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Podczas tegorocznego finału udało się zebrać największą sumę
pieniędzy w historii tej akcji. Na konto
wpłynęło ponad 32 mln zł.
Uczniowie zbierali pieniądze do puszek
i rozdawali serduszka WOŚP.
W XVII Finale WOŚP udział wzięło
ponad półtora tysiąca sztabów w Polsce
oraz 27 sztabów zagranicznych. Pieniądze
dla Orkiestry zbierało ponad 120 tys. wolontariuszy. Celem Orkiestry było zebranie
pieniędzy na profilaktykę nowotworową
u dzieci.
W tym roku WOŚP promowała także zdrowy tryb życia, zachęcała do badań
i dbania o zdrowie, dlatego w wielu miastach
koncertom i imprezom towarzyszyły zawody sportowe i próby bicia rekordów.
W naszym mieście także odbyła się
zbiórka pieniędzy, połączona z występami
młodych artystów z naszej gminy i okolic.
Dnia 11 stycznia w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach o godz. 16.00 rozpoczął
się XVII finał WOŚP. Uczniowie z Zespołu

Szkół im. Mikołaja Kopernika zorganizowali sztab w Bełżycach. Opiekunem młodzieży była P. Joanna Pastwa, nauczycielka
z Zespołu Szkół, której należą się podziękowania za to, że zmotywowała uczniów
do działania na rzecz i dla dobra innych.
Zorganizowali również część artystyczną
na sali widowiskowej MDK. W występach
udział wzięła grupa „Axel” – zespół tańca
towarzyskiego, prowadzony przez P. G. i M.
Gronowskich, działający przy MDK w Bełżycach oraz zespoły tańca współczesnego
z MDK, pod kierunkiem P. E. Osińskiej
– Marczak. Następnie uczennice z ZS im.
M. Kopernika – A. Paśnik przy akompaniamencie kolegi – P. Fryca oraz M. Szuba zaśpiewały znane i lubiane przeboje.
Kolejnym punktem programu był pokaz tańca break dance w wykonaniu bardzo
sprawnych chłopców z dwóch zespołów
– z Zagórza i z Poniatowej. Jako ostatni tego
wieczoru wystąpił zespół rockowy z Borzechowa „Transfusion” – który wzbudził duży
aplauz na sali.
MDCh.

Hej, kolęda, kolęda…
Okres Świąt Bożego Narodzenia
jest czasem, na który czekamy niejednokrotnie z niecierpliwością i emocjami. Powodów
do radości możemy wymienić co najmniej
kilka. Po pierwsze, grudniowe święta mają
niezwykłą moc, której ulega niemal każdy, bez względu na wiek i zainteresowania.
To dzięki nim możemy spotkać się z bliskimi
i wspólnie celebrować Tajemnicę Narodzenia Zbawiciela. Po drugie, czas świąteczny
sprzyja umacnianiu kontaktów z ludźmi,
na których nam rzeczywiście zależy. Polska
tradycja obchodzenia Świąt Bożego Narodzenie wiąże się z pięknym zwyczajem.
Przeżywamy je z najbliższymi: z rodzicami,
rodzeństwem, krewnymi. W ten sposób
powielamy wzór pozostawiony nam przez
Świętą Rodzinę. Jest jeszcze jeden powód,
dzięki któremu z niecierpliwością oczekujemy na grudniowe święta. Powód ten, dość
banalny, staje się jednak niezwykle istotnym
niemalże dla każdego ucznia. Po prostu,
Święta Bożego Narodzenia są czasem wolnym od nauki. Zanim jednak uczniowie
pożegnają się ze szkołą (w bieżącym roku aż
na dwa tygodnie) wspólnie z Dyrekcję i Gronem Pedagogicznym zgłębiają Tajemnicę
Narodzin Chrystusa.
W Zespole Szkół im. M. Kopernika
w Bełżycach od kilku lat funkcjonuje piękna

tradycja. Tuż przed feriami świątecznymi społeczność szkolna gromadzi się na sali gimnastycznej, gdzie uczestniczy w akademii bożonarodzeniowej. Co roku uczniowie oglądają
inny program artystyczny, za każdym jednak
razem aktywnie włączają się w jego realizację. Przygotowania rozpoczynają się kilka dni
wcześniej od wspólnego przystrojenia szkoły ozdobami świątecznymi. Na korytarzach
i w klasach pojawiają się choinki. Nieco trudniejszym zdaniem staje się przygotowanie
scenografii potrzebnej do bożonarodzeniowej
akademii. Warto podkreślić, iż w rozwiązaniu
tego problemu niejednokrotnie pomagają
nam rodzice. W minionym roku szkolnym
Pan Mazur, tata ucznia klasy III it, przywiózł
do szkoły własnoręcznie wykonaną, piękną
szopkę bożonarodzeniową. W tym roku ten
sam rodzic dostarczył nam kilka pachnących
lasem choinek, za co jesteśmy mu serdecznie wdzięczni. Przygotowaniom towarzyszą
próby. Członkowie Koła Teatralnego, które
w naszej szkole działa już trzeci rok, szukają
pomysłu na spektakl. Propozycji jest wiele:
niektóre dość śmiałe i kontrowersyjne, często
uwarunkowane osobistymi doświadczeniami, współczesnymi problemami, inne tradycyjne. Staramy się wybierać te, które w pełni
oddają specyficzny charakter Świąt Bożego
Narodzenia. Jest to przecież czas tajemnicy,
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powagi, a jednocześnie radości. Z tego też
powodu tegoroczne przedstawienie składało
się z dwóch części: lirycznej i komediowej.
Słuchając fragmentów poezji mówionej przez
uczniów klas I a, ab, c i d, stopniowo zbliżaliśmy się do fenomenu Narodzenia Zbawiciela.
Druga część spektaklu została przygotowana
przez tegorocznych maturzystów (klasy III
ab, b i d) i uczniów klas II. Warto podkreślić,
iż trzecioklasiści uczestniczący w akademii
to osoby, które od podstaw, wspólnym wysiłkiem tworzyły Koło Teatralne. Dla nich tegoroczne przedstawienie bożonarodzeniowe
było ich występem ostatnim. Z tego też powodu radości towarzyszył smutek i poczucie
nadchodzącego rozstania. Oczywiście, Świętom Narodzenia Pańskiego towarzyszy śpiew
kolęd. Tak też było w tym roku. Uczennice
klas I c, d i II c stworzyły zgrany chórek i przygotowały aranżacje kilku utworów. Pomocy
muzycznej udzielił im ksiądz Dominik Szymański, od tego roku prowadzący katechezę
w naszej szkole.
Akademia bożonarodzeniowa wprowadziła nas w okres radosnego oczekiwania
i udowodniła, że szkoła to nie tylko miejsce
nauki, ale przede wszystkim wspólnota ludzi.
Magdalena Greczkowska
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Zagórze

„Dziś niebo się otwiera”

Druga część widowiska jest już związana stricte z szopką,
z Betlejem. To radosne przedstawienie wydarzeń sprzed dwóch
tysięcy lat i jednocześnie przeniesienie tamtych wydarzeń
w nasz czas. Czas Jasełek, Herodów i Ewangelii czytanej przez
dorosłych i młodych.
To widowisko ciepłe, ujmujące, urzekające… i sprowadzające nas, pysznych, nieszczerych, zazdrosnych i wielce mniemających sobie, a jakże przez to małych, na ziemię. Do poprawy.
I jeszcze jedno. Twórcom widowiska należą się wielkie gratulacje nie tylko za samo przedstawienie, ale też, rozważając
aspekt społeczny, za wielką aktywność mieszkańców. Długo
by szukać wsi, gdzie jak tu, w Zagórzu, skrzyknęli się wszyscy;
od dziadków do wnuków. W przedstawieniu i w organizacji
całego spotkania brali udział dziadkowie, babcie, rodzice i ci
młodsi, i ci najmłodsi. Dziś, w dobie piwa pod płotem, zajęcie
mieszkańców taką alternatywą jest ze wszech miar godne pochwały i naśladowania.
Chylę czoło i szczerze gratuluję.
Józef Kasprzak
Foto Piotr Rak

Na to wydarzenie cała wieś czekała z niecierpliwością. I ci,
co tylko mieli biernie w nim uczestniczyć i ci, co je tworzyli.
Bowiem na dzień 4 stycznia 2009 r. Stowarzyszenie Koło Kobiet
Aktywnych w Zagórzu zaprosiło na przedstawienie czasu kolędnego pt. „Dziś niebo się otwiera”, którego autorką jest Katarzyna Kucharska, i która jednocześnie prezesuje wspomnianemu
stowarzyszeniu. Misterium napisane bardzo pomysłowo; składające się z dwóch części.
W pierwszej części „kandydaci” do nieba zdają swoje sprawy
przed św. Piotrem, który, owszem, docenia prace i zasługi każdego, ale jednocześnie wskazuje na braki i niedociągnięcia, które nie pozwalają na otwarcie bram niebieskich dla wszystkich,
i niejako do „poprawki” odsyła na ziemię. Widz wsłuchując się
w dialogi i argumentację św. Piotra, mógł zadać sobie pytanie,
czy święty otworzyłby i przed nim bramy…

Ze wspomnień P. Stanisławy Sągolewskiej
Pani Stanisława Sągolewska jest najstarszą mieszkanką Gminy Bełżyce. Urodziła się 14 listopada 1906 roku. W tym
roku będzie świętować swoje 103 urodziny. Bogactwo informacji ukrytych
w pamięci Pani Stanisławy jest ogromne.
Jej różnorodne wspomnienia zostały nagrane i spisane. W 2006 r. została wydana książka autorstwa P. Kingi Drelich pt.
„Skarby z pamięci wydobyte”.
przyp. red.
„Teraz to ja tu zostałam jak gołąb
na dachu, co nie może frunąć.
Ani sąsiada, ani nikoguj, bo gołąbek
osiwiał, wypierzył się i siedzi.
Ślepy, głuchy, frunąć nie może, zjeść
nie może – bo już stary…
Wszystkie o niem zapomniały –
i śmierć też.

A gołąbek już stareńki – sto lat
za pasem, jeszcze sześć miesięcy i stolatka.
I co będzie? I co teraz robić?
Trzeba na dachu samemu spokojnie
siedzieć…”
„Dawniej były inne święta. Bardziej
mi się podobały jak dziś. Bo kiedyś było
takie uważanie, nadzieja, oczekiwanie
na święta. Jak był post, to ludzie naprawdę
pościły. Cały post. Nie jak teraz tylko w piątek. I nie jak teraz rybka, byle nie z mięsem
to wszystko wolno. Kiedyś te potrawy były
naprawdę postne. I dlatego uważało się
święta, przeżywało. Nawet dzieci czuły,
że święta to święta. A teraz wszystkiego
jest po tąd. A ludzie już zapomniały jak się
cieszyć. Zapomniały jak się gościć. Nawet
kolęd śpiewać nie umieją.”
„Wesołe były święta, wesoło było
po świętach. Boże! Jak się ludzie schodzili,

jak się raczyli, a dziś? Dziś to jest smutek,
głucho, pusto i ciemnica. Schodziły się kobity, schodziły się chłopiska – opowiadały
różności, śmiały się, że świat się walił!”
Źródło: Kinga Drelich, „Skarby z pamięci
wydobyte”, Wydawnictwo „Polihymnia”, Lublin
2006 r.

Ogłoszenie

Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach informuje, że w sali
gimnastycznej na Stadionie w Bełżycach prowadzone są zajęcia treningowe tenisa stołowego dla dziewcząt
i chłopców w wieku szkolnym w następujących dniach:
Wtorek
16:00 – 18:00
Czwartek
16:00 – 18:00
Zapisy podczas treningów.
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ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA TERENIE GMINY BEŁŻYCE W 2008 ROKU.
INWESTYCJE
Lp.

Nazwa zadania / Inicjatywy

Wartość
materialna w zł

Zakres realizacji

UWAGI

Zadania na drogach Wojewódzkich
1.

Modernizacja chodnika
ul. Zielona – Krakowska.

Wymiana płyt chodnikowych na kostkę brukową.

Kwota
dofinansowania
31 469,00 zł.

Inwestor – WDM Lublin.

2.

Przebudowa chodnika
w Krężnicy Okrągłej.

Wymiana płyt chodnikowych na kostkę brukową.

Kwota
dofinansowania
100,000 zł.

Inwestor – WDM Lublin.

Zadania na drogach Powiatowych
3.

Przebudowa nawierzchni drogi
Kol. Chmielnik–Kierz–Cuple.

Położenie jednej warstwy bitumicznej, 430 mb.

Kwota
dofinansowania
59 530,00zł.

4.

Odbudowa ul. Wilczyńskiego.

Długość 1888 mb. – nawierzchnia z asfaltobetony Kwota
gr. 6 cm – wykonanie zatoki parkingowej dofinansowania
z kostki brukowej – wymiana chodnika po stronie 240 469,00zł.
północnej.

Zadanie realizowane przez ZDP
w Lublinie z/s w Bełżycach.
Zadanie realizowane przez ZDP
w Lublinie z/s w Bełżycach.
Wykonawca – IGORD z Lublina.

Zadania własne
5.

Przebudowa parkingu przy
ul. Bednarskiej – ul. Jakuba.

Wymiana krawężnika, uzupełnienie istniejącej 39 584,74 zł.
podubudowy materiałem kamiennym, wykonanie
nawierzchni z asfaltobetonu, pow. 545 m².

Wykonawca – Przedsiębiorstwo
Drogowe i Oczyszczania Sp. z o.o.
z Kraśnika.

6.

Budowa drogi dojazdowej do
Samorządowego Przedszkola
Publicznego w Bełżycach prz
ul. Bychawskiej.

Budowa drogi dojazdowej. Wymiana nawierzchni na
istniejącym parkingu, wykonanie dojazdu z kostki
brukowej, pow. 511 m².

82 246,81 zł.

Wykonawca – ECODROGPO
z Urzędowa.

7.

Przebudowa drogi
w m. Wierzchowiska Stare.

Długość – 220 mb. + przepust Ø 60, długość 6 mb. 75 882, 54 zł.
– wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego
grubości 7 cm. Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu
5 cm.

Wykonawca – PDM Kraśnik.

8.

Przebudowa drogi w m. Kierz

Długość 304 mb. Wykonanie podbudowy z tłucznia 57 029,85 zł.
koamiennego grubości 7cm. Wykonanie nawiechrzni
z asfaltobetonu 5cm.

Wykonawca – PDM Kraśnik.

9.

Przebudowa drogi
Chmielnik – Stoczki.

Długość 370 mb. + przepust Ø 60 długość 6 mb. 72 646,12 zł.
– podbudowa z tłucznia kamiennego, grubość 8 cm
– nawierzchnia z asfaltobetonu 5 cm.

Wykonawca – PDiO Kraśnik.

10.

Przebudowa drogi
w m. Podole Choiny.

Długość 358 mb. Wykonanie podbudowy z tłucznia 61 692, 35 zł.
koamiennego grubości 8 cm. Wykonanie nawierzchni
z asfaltobetonu 5 cm.

Wykonawca – PDM Kraśnik.

11.

Przebudowa drogi w m.Babin
(przy szkole).

Długość 279 mb. Wykonanie podbudowy z tłucznia 57 218, 76 zł.
koamiennego grubości 7 cm. Wykonanie nawierzchni
z asfaltobetonu 5 cm.

Wykonawca – PDM Kraśnik.

12.

Przebudowa drogi
w m. Matczyn.

Długość 320 mb. Wykonanie podbudowy z tłucznia 55 553, 18 zł.
koamiennego grubości 7 cm. Wykonanie nawierzchni
z asfaltobetonu 5cm.

Wykonawca – PDiO Kraśnik.

13.

Przebudowa drogi
w m. Wronów.

Długość 2 x 143,5 mb. (dwa zjazdy). Wykonanie 62 014, 06 zł.
podbudowy z tłucznia koamiennego grubości 8 cm.
Wykonanie nawiechrzni z asfaltobetonu 5 cm.

Wykonawca – PDM Kraśnik.

14.

Przebudowa drogi
w m. Wierzchowiska
– Konstantynówka.

Długość 510 mb. Wykonanie podbudowy z tłucznia 95 066, 60 zł.
koamiennego grubości 7 cm. Wykonanie nawierzchni
z asfaltobetonu 5 cm.

Wykonawca – PDiO Kraśnik.

15.

Przebudowa drogi w m. Zalesie
– Wierzchowiska Dolne
– Kolonia Skrzyniec.

Długość 710 mb. Wykonanie podbudowy z tłucznia 109 573, 75 zł.
koamiennego grubości 8 cm. Wykonanie nawiechrzni
z asfaltobetonu 5 cm.

Wykonawca – PDiO Kraśnik.

17.

Przebudowa ul. Szkolna.

Długość 302 mb. Wykonanie podbudowy z tłucznia 55 874,55 zł.
koamiennego grubości 7 cm. Wykonanie nawiechrzni
z asfaltobetonu 5 cm.

Wykonawca – PDM Kraśnik.

18.

Tłuczniowanie drogi
w Kolonii Chmielnik.

Długość 900 mb.
Podbudowa z tłucznia kamiennego 12 cm.

Wykonawca – Prywatne
Przedsiębiorstwo Transportowo
Handlowo Usługowe „ROLBUT
i KOPALNIA PIASKU” w Godowie.
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19.

Przebudowa ul. Sportowa
i ul. Kwiatowa.

Długość 420 + 200 mb. Wykonanie podbudowy 103 383, 91 zł.
z tłucznia koamiennego grubości 10 cm. Wykonanie
nawiechrzni z asfaltobetonu 5 cm.

Wykonawca – PDM Kraśnik.

20.

Przebudowa drogi Babin
– Kolonia Babin.

Długość – 1820 mb.+ 3 mijanki – podbudowa 364 274,00 zł.
z tłucznia łamanego 15 cm. – nawierzchnia
z asfaltobetonu 5 cm.

Wykonawca – PDM Kraśnik.
Zadanie dofinansowane z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie
100 000 zł.

21.

Przebudowa ul. Zagrodowa.

Dolna wartswa nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm, 407 112, 37 zł.
340 mb.

Wykonawca – PDM Kraśnik.

22.

Przebudowa
ul. Polna – Przeskok.

Wykonano kanalizację elektryczną oraz roboty
drogowe tj. roboty ziemne, ustawiono krawężniki,
wykonano podbudowę i nawierzchnię z kostki brukowej – 120+308 mb.

441 775,31 zł.

Wykonawca – EKO–DROGPOL
z Urzędowa.

23.

Przebudowa ul. Spokojnej.

Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych
i energetycznych.

52 435,37 zł.

Wykonawca – TELMA z Tarnobrzega.

24.

Tłuczniowanie dróg gminnych
I etap.

77 zestawów.

130 000 zł.

Wykonawca – PHU Król z siedzibą
w Nałęczowie.

25.

Tłuczniowanie dróg gminnych
II etap.

30 zestawów.

50 000 zł.

Wykonawca – ADAMS–TRANS
z Makowa.

26.

Wymiana wiat przystankowych
w m. Wronów, Krężnica
Okrągła, Matczyn,
Wojcieszyn – 2 szt.,
Bełżyce ul. T. Kościuszki,
Kol. Chmielnik – 3 szt.,
Chmielnik.

10 sztuk, typ ATENA STANDARD.

37 000, 00 zł.

Wykonawca – „BIN” S.A. Aleksandrów
Kujawski.

27.

Wykonanie oświetlenia
drogowego na obiektach
Jaroszewice – Babin
i Wierzchowiska Stare.

14 szt. lamp oświetleniowych.

Babin–Jaroszewice
32 818 zł.,
Wierzchowiska
Stare 34 038 zl.

Wykonawcą zadania była firma
Zygmunt Kowalczyk z Lublina. Roboty
zakończone i odebrane.

28.

Budowa oswietlenia drogowego
w m. Wronów – Płowizny.

8 szt. lamp oświetleniowych.

41 574,12 zł.

Wykonawcą zadania była firma
PKP Energetyka z Lublina. Zadanie
wykonane i odebrane.

29.

Budowa oświetlenia
drogowego ul. Szkolnej.

8 szt. lamp oświetleniowych.

48 439,62 zł.

Wykonawcą zadania
KONTAKT z Kraśnika.

30.

Dowieszenie lamp
oświetleniowych w m. Kężnica
Okrągła.

Dowieszono 8 lamp oświetleniowych.

10 405,05 zł.

Roboty wykonal Zakład Energetyczny
Kraśnik. Roboty zkończono
i odebrano.

31.

Dowieszenie lamp w m.
Kolonia Skrzyniec i we
Wronowie.

Dokonano dowieszenia po jednej lampie w Kol.
Skrzyniec i we Wronowie.

1180,67 zł.

Koszt zakupu materiału,
robocizna ZE Kraśnik gratis.

32.

Wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej w Samorządowym
Przedszkolu Publicznym
w Bełżycach.

53 szt. okien, 4 szt. drzwi.

87 595,30 zł.

Wykonawcą zadania była firma
VELOX LUBLIN. Zadanie
zakończone i odebrane.

33.

Wymiana stolarki okiennej
w Zespole Szkół Nr 1 w
Bełżycach.

40 szt.

50 000,00 zł.

34.

Ułożenie kostki brukowej w ZS
nr 2 w Bełżycach.

była

firma

25 000, 00 zł.
Bełżyce, dnia 16 stycznia 2009 r.
Wykonali: Piotr Brewczak i Joanna Rakuś

Ogółem w 2008 r. wykonano na drogach gminnych następujące roboty:
1) Przebudowa dróg gminnych (wykonanie nawierzchni asfaltowej) – 6768 mb. za kwotę 2 071 532,72 zł.
2) Wykonanie podbudowy tłuczniowej – 900 mb. za kwotę 49770,00 zł.
3) Przebudowa parkingów – 1056 m², za kwotę 121 831,55 zł.
4) Tłuczniowanie dróg – 107 zestawów tłucznia, za kwotę 180 000,00 zł.
5) Wymiana wiat przystanków PKS – 10 szt. za kwotę 37 000,00 zł.
W zakresie modernizacji obiektów oświatowych wymieniono 93 szt. okien i 4 szt. drzwi.
W zakresie oświetlenia drogowego wykonano ogółem 2.584 mb. sieci oświetleniowej, na której zamontowano 40 szt. lamp.

Gazeta Be³¿ycka – Miesiêcznik Samorz¹dowy

10

GAZETA BEŁŻYCKA

Nr 1–2 (113–114) Styczeń–Luty 2009

GAZETA BEŁŻYCKA

Gazeta Be³¿ycka – Miesiêcznik Samorz¹dowy

11

12

GAZETA BEŁŻYCKA

Anna Onichimowska w Bibliotece
W poniedziałek 15 grudnia 2008 r.
Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
w Bełżycach odwiedziła Anna Onichimowska. Jest ona autorką ponad trzydziestu książek dla dzieci i młodzieży,
sztuk teatralnych i telewizyjnych oraz słuchowisk radiowych. W swoich utworach
umiejętnie łączy humor, wartką przygodową akcję z łagodną dydaktyką. Jednymi z najbardziej znanych jej utworów dla
młodzieży są m.in.: Hera moja miłość,
Lot komety, dla dzieci Daleki rejs, Bliscy
nieznajomi.
Poza indywidualnymi czytelnikami
na spotkanie autorskie przybyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełżycach pod opieką pań: E. Gontarczyk, K.
Brewczak oraz E. Rząd, którym bardzo
serdecznie dziękujemy z przybycie i opiekę nad dziećmi w czasie spotkania.
Podczas spotkania pisarka opowiadała o swoich ulubionych książkach, o tym
skąd czerpie pomysły na kolejne powieści
oraz o planach na przyszłość. Następnie
przyszła pora na niekończące się pytania

młodych słuchaczy, którzy byli ciekawi
„wszystkiego” co dotyczy p. Anny. Dzieci
pytały zarówno o życie zawodowe pisarki
jak i prywatne. Ona natomiast z dużym
humorem i uśmiechem na twarzy starała
się zaspokoić ciekawość swoich małych
czytelników. Po spotkaniu można było
nabyć książki pisarki z jej autografem
i dedykacją.
Niestety jak wszystkie miłe rzeczy tak
i nasze spotkanie musiało dobiec końca.
Dzieci wyszły ze spotkania z uśmiechniętymi twarzami i bogatsze o nowe wrażenia i doświadczenia (przecież nie co dzień
spotyka się sławnych pisarzy).
Pracownicy Biblioteki zapraszają
wszystkich chętnych na różne spotkania i imprezy organizowane przez nich,
ponieważ trzeba pamiętać, że Biblioteka
to nie tylko miejsce gdzie można wypożyczyć książkę, ale również poczytać bieżącą prasę, skorzystać z komputera, spotkać
ciekawych ludzi, takich jak Anna Onichimowska i miło spędzić wolny czas.
Agnieszka Chudzik

Na zdjęciach P. Anna Onichimowska

Betlejemskie Światło Pokoju
12 grudnia 2008 roku harcerze
z Bełżyc, zuchy z Babina oraz uczniowie z Radawca i Matczyna wyruszyli
po Betlejemskie Światło Pokoju.
Betlejemskie Światło Pokoju to akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia,
zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Jest ono symbolem
pokoju, wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów, jest znakiem nadziei życia pozbawionego konfliktów i waśni.
My, harcerze, roznosząc Betlejemski Ogień po całym kraju i przekazując

go poza granice Polski, pełnimy służbę,
ulepszamy świat. Działając w swoim
mieście, regionie, najbliższej okolicy,
pokazujemy, co oznacza niesienie pokoju oraz idei braterstwa. Światełko
otrzymaliśmy z rąk skautów słowackich, przywieźliśmy je do swoich domów i 18 grudnia o świcie, na roratach
przekazaliśmy do kościoła parafialnego
w Bełżycach, aby stamtąd mogło trafić
do domów i serc mieszkańców oraz tradycyjnie zapłonąć na wigilijnym stole.
Edyta Rząd

Ogłoszenie
Urząd Miejski w Bełżycach informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2006 roku o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, będą przyjmowane
wnioski od rolników od dnia 1 marca 2009 roku do 31 marca 2009 roku wraz z fakturami VAT albo potwierdzonymi
przez upoważnionego przez Burmistrza pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (faktury od dnia
1 września 2008 roku do 28 lutego 2009 roku).
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Jasełka w Babinie
Jasełka to widowisko o Bożym Narodzeniu. Ich treścią
jest historia narodzenia Jezusa w Betlejem i spisku Heroda. Za twórcę przedstawień bożonarodzeniowych uważany
jest św. Franciszek z Asyżu. W 1223 roku Święty Franciszek
prawdopodobnie przygotował pierwszą inscenizację wydarzeń w Betlejem, włączoną do liturgii Święta Bożego Narodzenia.
Początkowo jasełka wystawiano w kościołach, jednak
w XVIII wieku w miarę wypełniania scenariuszy jasełkowych treściami świeckimi, zakazano organizowania jasełek
w świątyniach. Pozostałością jasełkowych inscenizacji są powszechne dzisiaj w polskich kościołach ustawione w czasie
Bożego Narodzenia kompozycje nieruchomych figur, przedstawiających adorację Dzieciątka.
Przedstawienia jasełkowe zaczęły rozwijać się poza murami świątyń i dzisiaj są wystawiane głownie w szkołach, parafiach i miejscach spotkań młodzieży.

Jasełka w Szkole Podstawowej w Babinie
Dnia 19 grudnia 2008 roku w Szkole Podstawowej w Babinie miało miejsce spotkanie opłatkowe uczniów, nauczycieli i rodziców oraz wystawienie jasełek.
Uroczystości rozpoczął dyrektor szkoły Pan Janusz Rodak, który powitał wszystkich gości – grono pedagogiczne,
uczniów i rodziców. Na spotkaniu obecni byli również proboszcz parafii Babin – ks. Ryszard Wasilak oraz Pan Tadeusz Sieńko, który wraz z Panią Anną Gradzińską, katechetką
ze szkoły przygotował dzieci do występu.
Drużyna zuchów ze szkoły wniosła opłatek oraz Światełko
Betlejemskie, przy którym pełniła straż. Pan dyrektor Janusz
Rodak zaprezentował wszystkim kartkę świąteczną wykonaną przez uczennicę kl. V, Natalię Krzysztoń, biorącą udział
w konkursie zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe
w Lublinie. Przekazał również upominki dla zuchów z drużyny „Niezapominajki” za udział w występach w Starostwie.
Następnie P. A. Gradzińska odczytała fragment Ewangelii według św. Łukasza o Narodzeniu Pańskim. Ksiądz proboszcz R. Wasilak powiedział kilka zdań na temat cytowanej
Ewangelii i symbolicznego dzielenia się opłatkiem a także
złożył wszystkim życzenia świąteczne.
Kolędą „Cicha noc” rozpoczęła się część artystyczna. Młodzież zaczęła występ „zabawą w jasełka, wszak
to czas Bożego Narodzenia”. Po wspaniałym występie dyrektor szkoły podziękował młodzieży, zaś P. T. Sieńko
i P. A Gradzińskiej za przygotowanie uczniów. Złożył również wyrazy uznania nauczycielom za zasługi i osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Natomiast Pan
T. Sieńko powiedział, że „lubi pracować z dziećmi, ponieważ są one jak plastelina, z której można dużo zrobić”.
Na koniec spotkania miało miejsce uroczyste łamanie się
opłatkiem i postny poczęstunek.
MDCh.
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Praca w urzędzie to duży zaszczyt, ale i odpowiedzialna służba
z Sekretarzem Miasta Bełżyce Panem Antonim Kwiatkowskim
rozmawia Monika Dudek-Chomicka

mgr Antoni Kwiatkowski: lat 57,
od 12 maja 2008 r.
– Sekretarz Miasta Bełżyce.

W latach poprzednich: Wójt Gminy Borzechów, Kierownik Rejonowego
Biura Pracy w Bełżycach, Dyrektor ZGKiM w Bełżycach, Inspektor ds. kontroli
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Zainteresowania: sport,
strzelectwo wojskowe.
MDCh: Jakie ma Pan plany jako Sekretarz Miasta? Czy jest coś co zechciałby Pan zmienić w dotychczasowym
funkcjonowaniu urzędu?
Antoni Kwiatkowski: Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sekretarz Miasta
odpowiada za organizację i funkcjonowanie urzędu, w związku z tym planuję zorganizować dobrze funkcjonujący
a ponadto służebny wobec mieszkańców
miasta i poszczególnych sołectw urząd,
który sprosta stojącym przed nim zadaniom. Proces organizacji takiego urzędu jest bardzo złożony i wymaga czasu.
W naszym przypadku będzie on trwał
jeszcze przez cały 2009 r. Nie da się bowiem w krótkim czasie zmienić zatrudnienia, przeszkolić pracowników, wyposażyć w nowoczesny sprzęt oraz zmienić
pewne rozwiązania organizacyjne i techniczne, które wymagają również nakładów finansowych (dotyczy to m.in. remontu sanitariatów, utworzenie Punktu
Obsługi Mieszkańców).
Pewne zmiany w dotychczasowym
funkcjonowaniu urzędu nastąpiły w 2008
r. Zarządzeniem Burmistrza Bełżyc Pana
inż. Ryszarda Góry wprowadzony został
nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu
Miejskiego w Bełżycach, który zawiera
nowa strukturę organizacyjną urzędu,
określa podstawowe zadania Referatów,
zasady podpisywania pism, organizację

kontroli wewnętrznej oraz strukturę stanowisk. Ponadto Burmistrz swoim Zarządzeniem uregulował sprawy organizacyjne wynikające z obowiązującej instrukcji
kancelaryjnej.
Zmniejszył się również stan zatrudnienia w urzędzie z 36 etatów administracyjnych na 32 etaty i to moim zdaniem jest optymalne zatrudnienie, które
zabezpieczy prawidłowe funkcjonowanie
urzędu.
W 2009 r. w związku z wejściem w życie nowej ustawy o pracownikach samorządowych, która określa status prawny
pracowników samorządowych mający
na celu zapewnienie zawodowego, rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadań
publicznych stojących przed samorządem terytorialnym czekają nas kolejne
zmiany dotyczące organizacji i funkcjonowania urzędu. Będą one dotyczyć m.in.
czasu pracy, obowiązków i uprawnień
pracownika samorządowego, zatrudniania pracowników, opracowania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy
urzędu oraz inne wymagane dokumenty.
Jak układa się Pańska współpraca
z pracownikami urzędu?
Ogólnie należy stwierdzić, że współpraca z pracownikami Urzędu układa
się dobrze. Wielu pracowników znam
z pracy w urzędzie w latach 1974–1985,
a część poznałem w kadencji 1994–1998
będąc radnym Rady Miejskiej w Bełżycach i wiem na co ich stać oraz czego
od nich wymagać. Najmłodszą grupę pracowników na razie poznaję. Jestem i będę
wymagającym sekretarzem dla wszystkich pracowników. Z tym, że od tych
doświadczonych muszę wymagać więcej.
Szczególnie w sprawach znajomości obowiązujących przepisów, regulaminów wewnętrznych, skuteczności działania oraz
w kontaktach z interesantami. W stosunku do pracowników z krótkim stażem
jestem na razie wyrozumiały i w różny
sposób próbuję im pomagać w codziennej pracy. Mam nadzieję, że po pewnym
czasie przekonam większość pracowników, że praca w urzędzie to duży zaszczyt,
ale i odpowiedzialna służba, którą należy
wykonywać z pełnym zaangażowaniem
i poświęceniem, z pożytkiem dla siebie
i mieszkańców Gminy.
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A między pracownikami? Jakie
jest Pańskie zdanie w tej sprawie?
Jak w każdym zakładzie pracy, tak
i w urzędzie są pewne podziały miedzy
pracownikami, które wynikają z różnych
powodów. Sytuacja taka moim zdaniem
powstała z powodu pewnego niezrozumienia charakteru pracy w urzędzie. Tak
jak wcześniej powiedziałem wykonując
pracę w samorządzie każdego szczebla
służymy ludziom danego terenu i musimy wspólnie realizować to dobrze. Urząd
jest jak mechanizm, którego wszystkie
części muszą sprawnie funkcjonować.
Ponadto wydaje mi się, że wśród pracowników brak jest wzajemnych spotkań
integracyjnych, które pozwalają poznać
się z innej strony. Należy więcej rozmawiać, wymieniać doświadczenia, poglądy
oraz wspólnie realizować swoje zainteresowania niezwiązane z pracą m.in. sportowe, turystyczne, rekreacyjne itp.
Jak w tej chwili wygląda sprawa konkursów na poszczególne stanowiska
pracy? Kto je organizuje, a kto ma decydujący głos w sprawie wyboru konkretnego kandydata? Jaka jest rola Sekretarza Miasta w organizacji konkursu?
Konkursy przeprowadzane są na wolne
stanowiska pracy zgodnie z regulaminem
naboru ustalonym przez Burmistrza zarządzeniem wewnętrznym. W 2008 roku przeprowadzony był konkurs na stanowisko dyrektora CKFiS. Zgodnie z tym regulaminem
konkurs przeprowadziła komisja powołana
przez Burmistrza. Komisja ma za zadanie
wyłonić najlepszego kandydata i zaproponować Burmistrzowi, który zawiera umowę
o pracę. Nowa ustawa, o której wspomniałem na wstępie wprowadza pewne zmiany,
które polegają na tym, że nie wszystkie stanowiska muszą być obsadzane w drodze
naboru, m.in. doradca, asystent. Ponadto
nie przeprowadza się naboru zatrudniając
pracownika na tzw. zastępstwo. Rola sekretarza sprowadza się do nadzoru, aby nabór odbył się zgodnie z procedurą przyjętą
w regulaminie. Ponadto sekretarz może być
członkiem komisji przeprowadzającej nabór. Nowa ustawa o pracownikach samorządowych daje również możliwość Burmistrzowi upoważnienia sekretarza do wykonywania zadań dotyczących zarządzania
zasobami ludzkimi.
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Czy w kwestii przepływu informacji
ma Pan jakieś plany, pomysły?
Wszyscy pracownicy urzędu dostrzegają korzyści płynące z wykorzystania technologii jakie oferuje sieć
Internet. Urzędnicy aktywnie korzystają ze służbowej poczty email. Nasi
mieszkańcy od ponad półtora roku mają
możliwość obejrzeć zapis filmowy z obrad sesji Rady Miejskiej w Bełżycach.
Przekazywanie informacji za pośrednictwem portalu belzyce.pl oraz stron Biuletynu Informacji Publicznej od dawna
jest standardem. Zakończone zostało
wdrożenie projektu informatycznego,
sfinansowanego w 85% ze środków zewnętrznych. Wybudowano od podstaw
sieć LAN, zakupiony został potrzebny
w codziennej pracy sprzęt oraz oprogramowanie. Urząd Miejski w Bełżycach
bierze również aktywny udział w projekcie „Budowa zintegrowanego systemu
informatycznego dla zrównoważonego
rozwoju Powiatu Lubelskiego”, który
pozwoli na szybką wymianę informacji pomiędzy jednostkami samorządów
terytorialnych naszego powiatu a przez
to przyspieszy załatwianie większości
prowadzonych spraw.
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Jasełka w przedszkolu
Grudniowe dni poprzedzające Święta Bożego Narodzenia są dla dzieci okresem
bardzo szczególnym i radosnym. Wszyscy pamiętamy z dzieciństwa cudowne chwile
oczekiwania na pierwszą gwiazdkę i towarzyszące temu emocje. Magię świąt najsilniej
przeżywają dzieci, wraz ze świętami odżywają nasze piękne zwyczaje i tradycje.
Tradycją naszego przedszkola jest organizowanie spotkań opłatkowych z udziałem
rodziców. W tym okresie w placówce panuje świąteczny nastrój, w salach nauczycielki przygotowują bożonarodzeniowe szopki, a rodzice szyją piękne stroje dla małych
artystów i pieką pyszne ciasta. Kulminacyjnym wydarzeniem naszych przygotowań
jest wystawienie jasełek. W szopce błyszczą światełka a w żłóbku leży dzieciątko. Przy
wspólnym śpiewie kolęd łamiemy się opłatkiem, składając świąteczne życzenia.
Więź, która rodzi się podczas takich spotkań łączy wszystkich w jedną wielką rodzinę. Dla dzieci jest wartością nieprzemijającą i bagażem, w jaki wyposażamy je w dorosłe życie. W przyszłości często będą wracać do tych pięknych wspomnień.
Nauczyciele Samorządowego
Przedszkola Publicznego w Bełżycach

Jak wygląda kwestia promocji Gminy a także współpraca z sąsiednimi
gminami?
Aktualnie w opracowaniu jest duży
album województwa lubelskiego, w którym zamieszczona będzie informacja
oraz zdjęcia i herb Bełżyc. Informacja
dotyczy historii miasta, walorów turystycznych, zabytków, obiektów sportowych oraz aktywności organizacji społecznych i klubów sportowych. Jeżeli
chodzi o współpracę z sąsiednimi gminami to polega ona głównie na wymianie informacji oraz wzajemnych konsultacji w trudnych sprawach, które są
realizowane przez urzędy. Ta współpraca najbardziej systematyczna i skuteczna jest z gminą Borzechów z uwagi
na to, że jestem radnym Rady Gminy
i moje kontakty są częste. Ponadto nasza
Gmina jest członkiem Lokalnej Grupy
Działania „Kraina wokół Lublina”, która skupia powiat lubelski oraz pozostałe
gminy powiatu w celu wspólnego działania. Współpraca w ramach tego stowarzyszenia dopiero się rozpoczyna i mam
nadzieję, że przyniesie wiele efektów.
Dziękuję za rozmowę i życzę wielu
sukcesów w pracy.
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Jasełka w Szkole Podstawowej we Wronowie
Dnia 18 grudnia 2008 r. o godz. 17.30
w Szkole Podstawowej we Wronowie odbyły się jasełka i wspólne kolędowanie
przygotowane przez uczniów, grono pedagogiczne oraz rodziców.
Spotkanie rozpoczęła Pani Dorota
Dudek – dyrektor szkoły, która powitała wszystkich i podziękowała za tak
liczne przybycie. Na jasełkach obecni
byli także Pan Lucjan Orgasiński – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Pan Ryszard Góra – Burmistrz Miasta i Gminy
Bełżyce.
Następnie odbyła się część artystyczna – uroczyste jasełka o Bożym
Narodzeniu, przygotowane przez całą
społeczność szkolną – dzieci i nauczycieli. Po przedstawieniu Pani dyrektor
podziękowała młodzieży za wspaniały
występ i zaprosiła wszystkich na wspólne łamanie się opłatkiem i wigilijny poczęstunek.

Tego dnia miał miejsce także kiermasz przepięknych kartek świątecznych,
wykonanych przez uczniów szkoły.

MDCh.

SALON FRYZJERSKI
„JUSTYNA”
NOWOŚĆ!!!
Pierwsze w Bełżycach profesjonalne
badanie struktury włosów
i skóry głowy
za pomocą MICROCAMERY
Strzyżenie damskie,
męskie oraz dziecięce
Modelowanie, czesanie, prostowanie
Balejaż, farbowanie, pasemka
Trwała ondulacja inteligentna
Nawilżanie włosów za pomocą sauny,
Zabiegi pielęgnacyjne
Loki na prostownicy, upięcia, koki.
Bełżyce, ul. Fabryczna 2b
(były biurowiec SPOMASZ-u)
Tel. 0 607 15 30 77
Poniedziałek – Piątek 9:00 – 18:00
Sobota 10:00 – 14:00

Zapraszamy

Spotkanie Klubu Kobiet w Miejskim Domu Kultury
19 stycznia 2009 r. w Miejskim Domu
Kultury w Bełżycach odbyło się kolejne
spotkanie Klubu Kobiet – pierwsze w Nowym Roku.
Tematem spotkania była prezentacja
prac – dużych i małych serwet, wykonanych
na szydełku przez Panią Apolonię Sieńko.
Pani Apolonia jest emerytowaną nauczycielkę, dla której szydełkowanie to bardzo
zajmujące i interesujące hobby. Pani Sieńko
opowiedziała zebranym Paniom w jaki sposób wykonuje swoje prace i jak szybko mija
czas w trakcie ich tworzenia.
Na spotkaniu obecny był również instruktor z MDK P. Kazimierz Kołodziej,
który wraz ze swoim uczniem – Danielem
Babutem zagrał kilka utworów z repertuaru
muzyki biesiadnej, natomiast klubowiczki
pośpiewały.
Alicja Czerniec

Wystawę prac Pani A. Sieńko można
oglądać w poniedziałki w godz. 8:00
– 19:00 oraz od wtorku do piątku w godz.
9:00 – 12:00.
Osoby zainteresowane uczestnictwem
w Klubie Kobiet prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (081) 517 22 30 lub
osobiście w sekretariacie MDK u P. Alicji
Czerniec.
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Skutery dla Policji
Na przełomie czerwca i lipca 2008
roku Policja w Bełżycach otrzymała 2 skutery firmy „KYMCO”, wyprodukowane
we Włoszech. Motocykle zostały przydzielone do dwóch dzielnicowych – sierżanta
P. Adama Pietrasa oraz st. sierżanta P. Mariusza Pizonia.
Skutery zakupione zostały przez Komendę Wojewódzką w Lublinie, a środki
finansowe na zakup sprzętu przekazane zo-

stały przez Radę Miejską w Bełżycach pod
koniec 2007 roku.
Skutery to modele o pojemności silnika
50 cm3, wyposażone w bagażnik z tyłu, kask
oraz owiewkę z napisem „Policja”. Skutery
wyprodukowane zostały na podzespołach
Hondy w 2007 roku.
Skutery były już kilkakrotnie używane
do objazdów po mieście.
MDCh.

Dzień Babci i Dziadka
Babcia
W kuchni pachnie wesoło rosołem,
a my zaraz siądziemy za stołem
i będziemy jeść rosół i śmiać się.
Wszystko milsze jest,
lepsze, ciekawsze,
kiedy w domu ma się na zawsze
taką dobrą,
najukochańszą Babcię.
Nasza Babcia.
M. Terlikowska
21 stycznia świętujemy Dzień Babci
a następnego dnia, czyli 22 stycznia Dzień
Dziadka. Obydwa te dni są niezmiernie
ważne dla Babć i Dziadków, ponieważ
często to właśnie oni wychowują wnuki
i po cichu liczą na pamięć z ich strony.
Dziadkowie a szczególnie Babcie zapew-

ne bardziej ucieszą się z laurek samodzielnie wykonanych przez wnuków, niż
z kupionych prezentów. Własnoręcznie
wykonane drobiazgi więcej dla nich znaczą niż np. tradycyjne kwiaty, ponieważ
mówią wprost o uczuciach dzieci.
Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej we Wronowie przygotowali część artystyczną. Dnia 20 stycznia 2009 r. najmłodsi
uczniowie szkoły w obecności swoich Babć
i Dziadków wystąpili z wierszami i piosenkami, przygotowanymi na ich cześć. Wiersze przeplatały się z piosenkami wykonanymi przez przeurocze i bardzo śmiałe dzieci.
Po części artystycznej głos zabrała
P. Dorota Dudek – dyrektor szkoły, która
podziękowała dzieciom za występ, dołączyła się do życzeń i zaprosiła wszystkich
na słodki poczęstunek.
MDCh.

HARMONAGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH NA TERENIE GMINY BEŁŻYCE
odbywających się w dniach od 05.02. 2009 roku – 27.02. 2009 roku
Lp.

Miejscowość

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

05.02.2009
09.02.2009
09.02.2009
10.02.2009
11.02.2009
12.02.2009
13.02.2009
16.02.2009
16.02.2009
17.02.2009
18.02.2009
18.02.2009

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Wronów
Malinowszczyzna
Krężnica Okrągła
Babin
Płowizny
Matczyn-Wojcieszyn, Zosin
Zagórze II
Zagórze I, Cuple
Zalesie
Kierz
Skrzyniec
Jaroszewice
Stare Wierzchowiska,
Wierzchowiska Górne
Wymysłówka
Podole
Wzgórze
Chmielnik Kolonia
Chmielnik
Zastawie

20.

Bełżyce

27.02.2009 1800 piątek

13.

Data i godzina

Miejsce zebrania

1800 czwartek
1800 poniedz.
1800 poniedz.
1800 wtorek
1800 środa
1800 czwartek
1800 piątek
1800 poniedz.
1800 poniedz.
1800 wtorek
1800 środa
1800 środa

Szkoła Podstawowa
Dom Prywatny
Dom Ludowy
Remiza OSP
Dom Prywatny
Remiza OSP
Dom Prywatny
Remiza OSP
Remiza OSP
Szkoła Podstawowa
Klub Rolnika
Remiza OSP

19.02.2009 1800 czwartek

Szkoła Podstawowa

19.02.2009
20.02.2009
23.02.2009
24.02.2009
25.02.2009
26.02.2009

Remiza OSP
Remiza OSP
Szkoła Podstawowa
Remiza OSP
Dom Ludowy
Sala konferencyjna UM

18 czwartek
1800 piątek
1800 poniedz.
1800 wtorek
1800 środa
1800 czwartek
00

Miejski Dom Kultury
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XXXVIII Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
30 stycznia 2009 r. w Miejskim Domu Kultury miała miejsce
XXXVIII uroczysta sesja Rady Miejskiej w Bełżycach.
Spotkanie rozpoczął P. Z. Król
– Przewodniczący Rady Miejskiej,
który w imieniu Rady, P. Burmistrza
i własnym powitał gości. Na spotkaniu obecni byli m.in. P. R. Góra
– Burmistrz Bełżyc, P. M. Olszak
– Zastępca Burmistrza, Ks. Prałat
– Czesław Przech, ks. Ryszard Wasilak – proboszcz parafii w Babinie, ks.
Stanisław Papież - proboszcz parafii
Matczyn, komendant Policji w Bełżycach – P. J. Rogowski, dyrektorzy
i kierownicy instytucji, działających
na terenie gminy a także firm i przedsiębiorstw, dyrektorzy banków, szkół,
biblioteki, OPS, sołtysi i mieszkańcy
gminy Bełżyce.
P. Z. Król powiedział, że jest zaszczycony tak dużą obecnością mieszkańców
na spotkaniu, bo bardzo ważne jest,
aby razem świętować, łamać się opłatkiem i wspólnie kolędować. Stwierdził,
że jest to także czas radości, ale także
refleksji i podsumowań mijającego
roku. Następnie przedstawił krótką
informację na temat tego, na czym
skupiła się Rada Miejska w 2008 roku,
co udało się udało się zrealizować. Były
to m.in.: inwestycje drogowe, oświetlenie ulic, wymiana wiat przystankowych, stworzenie dokumentacji na wodociągi, przebudowa ul. Ks. Biskupa

T. Wilczyńskiego, oddłużenie szkół oraz
przekazanie środków dla szkół na sport
i rekreację. Podziękował P. Burmistrzowi za współpracę i wszystkim Radnym.
Złożył również życzenia świąteczne.
Jako drugi głos zabrał P. Ryszard
Góra – Burmistrz Bełżyc, który na początku powitał zebranych. Powiedział,
że cieszy się z możliwości spotkania
w takim gronie, aby móc wspólnie
podsumować miniony rok. Podziękował pracownikom urzędu i podległych
gminie jednostek za efektywną współpracę. Wyraził nadzieję spotkania się
w przyszłym roku, ponieważ ważne
jest, aby gmina się rozwijała i była przyjazna dla wszystkich.
Kolejnym punktem programu był
przeuroczy występ małych artystów
z Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach w programie jasełek,
przygotowanym na to spotkanie. Występ rozpoczął się od kolędy pt. „Wieczór wigilijny”.
Następnym punktem spotkania była
część artystyczna przedstawiona przez
uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach, którzy pokazali uwspółcześnioną wersję jasełek.
Inscenizację uświetnił występ szkolnego chóru, który wykonał kilka najbardziej znanych kolęd.
Po części artystycznej wszyscy zebrani udali się na wspólne łamanie
opłatkiem i słodki poczęstunek. Słowa

Ewangelii wygłosił Ks. Prałat Czesław
Przech, który złożył także wszystkim
najserdeczniejsze życzenia świąteczno-noworoczne.
MDCh.

Konkurs na fotografię miesiąca
W Bełżycach wielu ludzi młodych
i dorosłych interesuje się fotografią. Fotografujemy dużo ciekawych rzeczy i zdarzeń z dziedziny kultury gminy Bełżyce,
życia społecznego, miejsca, zabytki czy też
przyrodę. Jednak wiele z tych kadrów pozostaje w naszych komputerach. Wiele
z tych zdjęć zasługuje na to, by obejrzało je szersze grono osób. Stąd też nasza
propozycja, abyście Państwo przesyłali
na nasz adres zdjęcia, którymi chcielibyście się podzielić. Prosimy o przesyłanie
zdjęć dwoma sposobami:

• w formie elektronicznej na emaila:
mdkwb@wp.pl lub gazeta.b.mdk@
gmail.com. Ze zdjęć tych powstanie
galeria na naszej stronie internetowej,
• w formie papierowej (min. format widokówki). Z tych zdjęć każdorazowo
będzie powstawać wystawa w Miejskim Domu Kultury.
Zdjęcia prosimy przesyłać na dany
miesiąc przed upływem tegoż miesiąca
z zaznaczeniem np. Foto – styczeń, luty
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itp. Na koniec każdego miesiąca zostanie
wybrana Fotografia Miesiąca, którą zamieścimy na naszej stronie internetowej
oraz w „Gazecie Bełżyckiej”.
Na koniec roku z tych wszystkich fotografii zostanie wyłoniona Fotografia
Roku, która otrzyma specjalną nagrodę.
Zapraszamy do udziału w tym hobby
– konkursie.
Redakcja
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TERMINARZ
II ligi tenisa stołowego mężczyzn dla województw podlaskiego i lubelskiego
SEZON 2008/2009 – II RUNDA
I. Termin – 11.01.2009 r. – godz. 11.00
Grupa awansowa
1. CKFiS Bełżyce – Ruch Lublin
2. MOKS Słoneczny Stok II Białystok – UKS Sovit Białystok
3. KTS Wysokie Mazowieckie – Sygnał I Lublin
Grupa spadkowa
4. Sygnał II Lublin – KTS Bielsk Podlaski
5. GLKS Felix Rossosz – Ogniwo Chełm
LKS Stok Zakrzówek – pauza
II. Termin – 18.01.2009 r. – godz. 11.00
Grupa awansowa
6. Ruch Lublin MOKS – Słoneczny Stok II Białystok
7. CKFiS Bełżyce – Sygnał I Lublin
8. UKS Sovit Białystok – KTS Wysokie Mazowieckie
Grupa spadkowa
9. GLKS Felix Rossosz – LKS Stok Zakrzówek
10. Sygnał II Lublin – Ogniwo Chełm
KTS Bielsk Podlaski – pauza
III Termin – 15.02.2009 r. – godz. 11.00
Grupa awansowa
11. MOKS Słoneczny Stok II Białystok – CKFiS Bełżyce
12. Sygnał I Lublin – UKS Sovit Białystok
13. Ruch Lublin – KTS Wysokie Mazowieckie

Grupa spadkowa
14. Sygnał II Lublin – GLKS Felix Rossosz
15. KTS Bielsk Podlaski – LKS Stok Zakrzówek
Ogniwo Chełm – pauza
IV Termin – 01.03.2009 r.– godz. 11.00
Grupa awansowa
16. Ruch Lublin – Sygnał I Lublin
17. UKS Sovit Białystok – CKFiS Bełżyce
18. KTS Wysokie Mazowieckie
– MOKS Słoneczny Stok II Białystok
Grupa spadkowa
19. KTS Bielsk Podlaski – GLKS Felix Rossosz
20. Ogniwo Chełm LKS – Stok Zakrzówek
Sygnał II Lublin – pauza
V Termin – 08.03.2009 r. – godz. 11.00
Grupa awansowa
21. UKS Sovit Białystok – Ruch Lublin
22. Sygnał I Lublin – MOKS Słoneczny Stok II Białystok
23. CKFiS Bełżyce – KTS Wysokie Mazowieckie
Grupa spadkowa
24. Ogniwo Chełm – KTS Bielsk Podlaski
25. LKS Stok Zakrzówek – Sygnał II Lublin
GLKS Felix Rossosz – pauza

Najlepsi siatkarze z Niedrzwicy
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
przy Zespole Szkół Technicznych im.
T. Kościuszki w Bełżycach zorganizował
już kolejną IX edycję Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn.
W rozgrywkach uczestniczyło 10 zespołów reprezentujących uczniowskie
kluby sportowe, jak również reprezentacje z poszczególnych miejscowości z powiatu lubelskiego, opolskiego, puławskiego i kraśnickiego.
Bardzo dobrze zadebiutował zespół
z Kraśnika zajmując w lidze II miejsce.
I miejsce zajęła po raz drugi z rzędu drużyna z Niedrzwicy, przegrywając
tylko jeden mecz z zespołem z Chodla.
Zwycięski zespół reprezentował wyrównany poziom wyszkolenia zawodników, i był zdecydowanie najlepiej zgraną
zespołowo drużyną. Jak mogłoby być inaczej, gdy połowę drużyny reprezentuje rodzina Kasiurów, ojciec Tadeusz z synami.
Zwycięski zespół wystąpił w składzie:
Marcin Figiel, Grzegorz Kasiura, Tadeusz Kasiura, Wojciech Kasiura, Andrzej
Masierak, Andrzej Pastuszak, Przemysław
Pastuszak, Mateusz Samolej, Jarosław

Zaborski, Wojciech Wierzejski, Andrzej
Tuziemki, Piotr Wozniak, Janusz Różycki
– kierownik zespołu.
Wyniki ostateczne turnieju:
1 miejsce Niedrzwica
2 miejsce Kraśnik
3 miejsce Nałęczów
4 miejsce Poniatowa
5 miejsce Uczniowski Klub Sportowy
przy ZS I Bełżycach
6 miejsce Ignaców
7 miejsce Sygnał Chodel
8 miejsce Victoria Bełżyce
9 miejsce Relax Babin – Jaroszewice
10 miejsce Uczniowski Klub Sportowy
przy ZS II Bełżycach
Puchar sędziego zawodów Ireneusza
Szwajgra dla najlepszego atakującego zawodnika otrzymał Wojciech Kasiura reprezentant Niedrzwicy.
Puchar Prezesa Klubu w konkursie
Fair Play otrzymał Grzegorz Tolejko z Poniatowej.
W zespole Victoria Bełżyce wystąpiła
Elwira Komorowska najlepsza siatkarka

dawnego zespołu Victoria, nieistniejącej
już sekcji klubu a wielka to szkoda dla
siatkówki Bełżyc. Elwira występowała
w II lidze reprezentując AZS TPS Lublin.
Wszystkie zespoły uczestniczące w lidze otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy. Organizatorów cieszy coraz większe zainteresowanie kibiców turniejem,
jak i sportowy doping w czasie zawodów.
Zawody odbyły się dzięki wsparciu finansowym przez Urząd Miejski w Bełżycach i Zespół Szkół Technicznych im.
Kościuszki w Bełżycach, który udostępnił
bezpłatnie obiekty sportowe.
Prezes Klubu
Czesław Topyło

Drużyna z Niedrzwicy

Gazeta Be³¿ycka – Miesiêcznik Samorz¹dowy
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Tabela i wyniki II ligi mężczyzn po I rundzie
– sezon 2008/2009
m-ce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nazwa drużyny
Ruch Edbar Lublin
UKS Sovit Białystok
Sygnał I Lublin
MOKS Słoneczny Stok II
Białystok
KTS Wysokie Mazowieckie
CKFiS Bełżyce
LKS Stok Zakrzówek
GLKS Felix Rossosz
Sygnał II Lublin
Ogniwo Chełm
KTS Bielsk Podlaski

Liczba gier
10
10
10
10

Punkty
20
17
15
11

10
10
10
10
10
10
10

11
11
9
5
5
3
3

Ruch Edbar Lublin
Sygnał II Lublin

3.
4.
5.

LKS Stok Zakrzówek
Sygnał I Lublin
UKS Sovit Białystok
MOKS Słoneczny Stok II
Białystok

GLKS Felix Rossosz
KTS Wysokie
Mazowieckie
KTS Bielsk Podlaski
CKFiS Bełżyce
Ogniwo Chełm

7.
8.
9.
10.

MOKS Słoneczny Stok II
Białystok
CKFiS Bełżyce
KTS Wysokie Mazowieckie
Ogniwo Chełm
KTS Bielsk Podlaski
GLKS Felix Rossosz

10:4
10:8
10:4
wolny
termin

Ruch Edgar lublin

7:10

UKS Sovit Białystok

9:9

LKS Stok Zakrzówek
Sygnał I Lublin
Sygnał II Lublin

10:8
0:10
6:10
wolny
termin

III kolejka – 19.10.2008 r.
11.

UKS Sovit Białystok

12.

Sygnał I Lublin

13.
14.
15.

CKFiS Bełżyce
Ogniwo Chełm
Ruch Edbar Lublin
KTS Wysokie Mazowieckie

MOKS Słoneczny Stok
II Białystok
GLKS Felix Rossosz
LKS Stok Zakrzówek
Sygnał II Lublin
KTS Bielsk Podlaski

17.
18.
19.
20.

10:8
10:7
10:1
wolny
termin

Sygnał I Lublin

9:9

UKS Sovit Białystok

8:10

LKS Stok Zakrzówek
Sygnał II Lublin
KTS Wysokie Mazowieckie
KTS Bielsk Podlaski

Ogniwo Chełm
CKFiS Bełżyce
Ruch Edbar Lublin

10:3
9:9
6:10
wolny
termin

V kolejka – 9.11.2008 r.
KTS Bielsk Podlaski

22.

KTS Wysokie Mazowieckie

23.
24.
25.

UKS Sovit Białystok
Sygnał I Lublin
Ruch Edbar Lublin
Ogniwo Chełm

28.

MOKS Słoneczny Stok II
Białystok
Sygnał II Lublin
Ogniwo Chełm
CKFiS Bełżyce

KTS Wysokie
Mazowieckie
UKS Sovit Białystok
Ruch Edbar Lublin

9:9

29.
30.

31.

CKFiS Bełżyce

32.

Ogniwo Chełm

33.
34.
35.

KTS Wysokie Mazowieckie UKS Sovit Białystok
Ruch Edbar Lublin
Sygnał II Lublin
KTS Bielsk Podlaski
Sygnał I Lublin
LKS Stok Zakrzówek

3:10
0:10
wolny
termin

MOKS Słoneczny
Stok II Białystok
GLKS Felix Rossosz

5:10

LKS Stok Zakrzówek
Sygnał II Lublin
CKFiS Bełżyce

10:8
10:1
10:3
wolny
termin

MOKS Słoneczny Stok
II Białystok
GLKS Felix Rossosz

36.

9:9
3:10
10:7
2:10
wolny
termin

Ogniwo Chełm

10:1

37.

MOKS Słoneczny Stok II
Białystok
GLKS Felix Rossosz

CKFiS Bełżyce

8:10

38.
39.

LKS Stok Zakrzówek
Sygnał I Lublin

3:10
10:2

40.

UKS Sovit Białystok
Sygnał II Lublin

Ruch Edbar Lublin
KTS Wysokie
Mazowieckie
KTS Bielsk Podlaski

41.

Sygnał II Lublin

42.

LKS Stok Zakrzówek

43.
44.
45.

KTS Bielsk Podlaski
KTS Wysokie Mazowieckie
Ruch Edbar Lublin
Sygnał I Lublin

10:6
wolny
termin

IX kolejka – 07.12.2008 r.
MOKS Słoneczny Stok II
Białystok
GLKS Felix Rossosz
Ogniwo Chełm
CKFiS Bełżyce
UKS Sovit Białystok

9:9
10:7
10:7
9:9
10:6
wolny
termin

X kolejka – 14.12.2008 r.
46.
47.

GLKS Felix Rossosz
Ogniwo Chełm

48.

MOKS Słoneczny Stok II
Białystok
CKFiS Bełżyce
Sygnał I Lublin
UKS Sovit Białystok

49.
50.

Sygnał II Lublin
KTS Wysokie
Mazowieckie
LKS Stok Zakrzówek

10:6
5:10

KTS Bielsk Podlaski
Ruch Edbar Lublin

10:2
6:10
wolny
termin

7:10

XI kolejka – 21.12.2008 r.
46.

GLKS Felix Rossosz

47.

Sygnał II Lublin

48.
49.

CKFiS Bełżyce
KTS Bielsk Podlaski

50.

UKS Sovit Białystok
Ruch Edbar Lublin

MOKS Słoneczny Stok II
Białystok
LKS Stok Zakrzówek

8:10

Ogniwo Chełm
KTS Wysokie
Mazowieckie
Sygnał I Lublin

10:5
9:9

10:5

Nr 1–2 (113–114) Styczeń–Luty 2009

6:10

VIII kolejka – 30.11.2008 r.

10:5

MOKS Słoneczny Stok II
Białystok
GLKS Felix Rossosz

21.

10:6
8:10

10:4

IV kolejka – 26.10.2008 r.
16.

KTS Bielsk Podlaski
Sygnał I Lublin

10:6
6:10

II kolejka – 12.10.2008 r.
6.

GLKS Felix Rossosz
LKS Stok Zakrzówek

VII kolejka – 23.11.2008 r.

I RUNDA
kolejka – 28.09.2008 r.
1.
2.

VI kolejka – 15.11.2008 r.
26.
27.

Tadeusz Wasilewski
Instruktor tenisa stołowego
CKFiS w Bełżycach

9:9

10:6
wolny
termin

Po raz pierwszy w historii Bełżyc II liga państwowa CKFiS
Bełżyce w tenisie stołowym mężczyzn.

