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Przygotujcie drogö Panu,
prostujcie ĈcieĔki dla Niego!
KaĔda dolina niech bödzie wypeäniona,
kaĔda góra i pagórek zrównane,
drogi kröte niech siö stanñ prostymi
a wyboiste drogami gäadkimi!
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Egzemplarz bezpłatny

Mikołajkowo w Krzu

35 – lecie Klubu Honorowych Dawców Krwi
PCK w Bełżycach

GAZETA BEŁŻYCKA

L Sesja Rady Miejskiej
Sesję otworzył Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Król. Następnie Rada
przyjęła porządek obrad, zgodnie z którym
odbywało się posiedzenie.
1. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
Rada przyjęła protokół.
2. Interpelacje i zapytania.
Radni zgłaszali m.in. następujące zagadnienia:
– w związku z budową nowych dróg w sołectwach podnosili potrzebę ich oznakowania tzn. np. ustawienia znaków ograniczających prędkość;
– podobny problem na ul. Fabrycznej obok
nowo otwartego supermarketu, oznakowanie przejść dla pieszych oraz ustawienie znaków ograniczających prędkość;
3. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
Burmistrz Ryszard Góra omówił m.in.
następujące kwestie:
– uzyskanie przez gminę dofinansowania
na drogę Wierzchowiska Dolne – Zalesie tzw. schetynówka;
– pozyskanie dodatkowych 20 tys. zł
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
na budowę drogi w Babinie;
– zakończenie projektu budżetu gminy
na 2010 rok;
– spotkanie w Lokalnej Grupie Działania
Kraina Wokół Lublina;
– spotkanie na konferencji w Miejskim
Domu Kultury dotyczącej ratowania
grobu matki Henryka Sienkiewicza,
gdzie omawiany był między innymi temat projektu i budowy samego pomnika, którego autorem i wykonawcą będzie
mistrz kamieniarstwa z Bełżyc – Witold
Marcewicz;
– uroczystość, podczas której nastąpiło wręczenie, po raz pierwszy w historii naszego
miasta, tytułu Honorowego Obywatela
Miasta Bełżyce ks. prałatowi Czesławowi
Przechowi;
– przypomniał o akcji profilaktycznej dla
kobiet, podczas której wykonywane
będą bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne;
– przekazanie na wniosek Rady Sołeckiej
funduszu sołeckiego ( z ostatnich dwóch
lat) sołectwa Bełżyce Centrum na zakup samochodu strażackiego dla OSP
w Bełżycach;
– zakończenie sprawy sądowej dotyczącej funduszu remontowego wspólnot
mieszkaniowych
4. Informacja na temat możliwości pozyskiwania środków dla rolników

„PROW 2007–2013” i udzielenie pomocy
rolnikom w tym zakresie przez Lubelską
Izbę Rolniczą.
W tej kwestii zabrał głos prezes LIR
Tadeusz Skiba, który przybliżył strukturę
i działalność Izby oraz
– niektóre możliwości pozyskiwania przez
rolników środków na zakup maszyn
i urządzeń;
– prowadzenia działalności nierolniczej;
– ułatwienia dla młodych rolników;
– programy rolno-środowiskowe;
Następnie Pani Antonina Olszak z LIR
złożyła wszystkim zebranym oraz mieszkańcom sołectw i całej gminy życzenia
świąteczne.
5. Prezentacja inwestycji energii odnawialnej „Farma Wiatrowa Bełżyce”.
Prezentacji multimedialnej dokonała
w imieniu firmy Wind Poland Joanna Rzepecka, która przedstawiła spółkę Elektrownie Wiatrowe Bełżyce oraz jej umiejscowienie na terenie naszej gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do odliczenia podatku rolnego
na 2010 rok.
Rada podjęła uchwałę o obniżeniu średniej
ceny skupu żyta z 34,10 zł do 25 zł za 1 dt.
7. Podjecie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego
na 2010 rok.
Rada podjęła uchwałę o obniżeniu
średniej ceny sprzedaży drewna z 136, 54 zł
do 135 zł za 1 m3.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie
Gminy Bełżyce na rok 2010.
Rada Miejska przyjęła następujące stawki podatku: patrz załącznik nr 1.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bełżyce.
Rada Miejska podjęła uchwałę
na wniosek Burmistrza o zwolnieniu
z podatku gminnych jednostek organizacyjnych takich jak jednostki kultury, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
Ponadto Rada może wprowadzić bądź
zrezygnować z innych zwolnień przedmiotowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Rada Podjęła uchwałę o następujących
stawkach od środków transportowych:
patrz załącznik nr 2.

11. Podjęcie uchwały w sprawie
sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie
bezprzetargowym – Państwo Agnieszka
i Wojciech Ziółkowscy.
Rada podjęła uchwałę o sprzedaży lokalu znajdującego się przy ul. Fabrycznej 4.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
ustalonej za lokal mieszkalny – Państwo
Agnieszka i Wojciech Ziółkowscy.
Rada podjęła uchwałę o 60% bonifikacie od ceny ustalonej za lokal mieszkalny.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bełżyce.
Rada Miejska podjęła uchwałę o udzieleniu 90% bonifikaty od ceny za nieruchomość położoną na działce nr 550 przy ul.
Miłej Pani Dorocie i Panu Zbigniewowi
Kukier.
14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej za lokal
mieszkalny Panu Józefowi Bartuzi.
Rada podjęła uchwałę o zmianie.
15. Opinia Rady Miejskiej w sprawie
lokalizacji ośrodka gier na automatach
w Bełżycach przy ul. Kopernika 1.
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego Mienia Komunalnego i Porządku
Publicznego zgłosiła wniosek o zwrócenie
się do Rady Sołeckiej o opinię miejscowej
ludności.
Rada jednogłośnie poparła wniosek
o odłożeniu rozpatrzenia tego punktu
na kolejną sesję.
16. Stanowisko Rady w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków zgłaszanych przez stałe komisje Rady Miejskiej
w Bełżycach w 2009 r.
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego zgłosiła wniosek dotyczący
remontu ulicy Prebendarskiej i ulicy Tysiąclecia.
Komisja Oświaty Zdrowia, Kultury,
Kultury Fizycznej, Sportu i Spraw Socjalnych zgłosiła wniosek dotyczący zakupu
busów na dowóz dzieci do szkół z pieniędzy pozostałych ze zrealizowanych i zakończonych inwestycji. Kolejny zgłoszony wniosek dotyczył analizy możliwości
utworzenia drugiego przedszkola na terenie gminy.
Rada Miejska przyjęła wnioski do realizacji.
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Komisja Rozwoju Gospodarczego
i Finansów zgłosiła wniosek, aby środki finansowe zabezpieczone w budżecie,
a nie wykorzystane w tym roku pozostały
w danym okręgu wyborczym, gdzie zostały skierowane. Kolejny wniosek złożony
przez KRGiF dotyczył przestrzegania regulaminu i terminowego przekazywania
materiałów zgodnie z ustaloną procedurą.
Rada Miejska przyjęła oba wnioski.
Komisja Statutowo-Regulaminowa złożyła
wniosek dotyczący określenia zasad i kryteriów
udzielania przez Burmistrza ulg i umorzeń.
Rada Miejska przyjęła wniosek.
Komisja Mieszkaniowa złożyła wniosek
do Burmistrza o rozdysponowanie wolnych
lokali z zasobów gminy tzw. pustostanów
na mieszkania socjalne. Kolejny wniosek
KM złożony został do Dyrektora ZGKiM
o naprawę dachu i okien w szkole podstawowej w Krzu. Ostatni wniosek Komisji
Mieszkaniowej dotyczył przyjęcia przez
Radę stanowiska w sprawie budowy mieszkań socjalnych na ul. Przemysłowej i ewentualne przystąpienie do zmian w studium
zagospodarowania przestrzennego.
17. Stanowisko Rady na temat
działalności Celowego Związku Gmin
„PROEKOB” z uwzględnieniem rzeczywistych możliwości pozyskania
środków zewnętrznych na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Bełżycach.

Burmistrz Ryszard Góra przedstawił
w skrócie wniosek złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego.
Rada Miejska przyjęła pozytywne stanowisko w tej sprawie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Bełżyce na 2009 rok.
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie.
19. Informacja na temat spraw obywateli nie załatwionych w terminie.
Sekretarz UM Antoni Kwiatkowski
poinformował Radę, że nie ma kolejnych
spraw obywateli nie załatwionych w terminie.
20. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych na 2009 rok.
Burmistrz Ryszard Góra poinformował
m.in. o
– zakończonej inwestycji na ul. Rzecznej;
– zakończonym odcinku drogi na Podolu;
– pozyskaniu dodatkowych funduszy
z WOGR na drogę w Babinie;
– ul. Rolnicza zostanie okrawężnikowana;
– na ul. Krótką zostanie zakupiony i wysypany tłuczeń, oraz nastąpi tam przebudowa linii telekomunikacyjnej;
– zakończenie remontu odcinka jezdni
na ul. Jakuba Nachmana;
Rada Miejska przyjęła informację.
21. Informacja na temat możliwości
pozyskiwania środków zewnętrznych
na prowadzenie działań inwestycyjnych.

Załącznik nr 1

Określa się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków – 0,70 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych – 4,00 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,15 zł od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,62 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 12,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,24 zł od 1
m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,84 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości.
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Burmistrz Ryszard Góra poinformował Radę Miejską m.in. o złożonym projekcie na budowę kanalizacji we Wzgórzu,
wnioskach złożonych na remont szkoły
w Babinie oraz MDK w Bełżycach, wniosku
do LGD na odnowę miejscowości Matczyn,
Babin, Kierz lub Wierzchowiska.
Rada Miejska przyjęła informację.
22. Odpowiedzi na interpelacje.
Rada podjęła uchwałę intencyjną o zapewnieniu środków w przyszłorocznym budżecie na poprawę studzienek na rogu ul.
Wilczyńskiego i ul. Bychawskiej.
23. Sprawozdanie Przewodniczącego
Rady Miejskiej Zbigniewa Króla z pracy
i rozstrzygnięć podejmowanych w 2009
roku.
Przewodniczący poinformował Radę
o organizacji pracy, dyżurach dla interesantów oraz przedstawił w skrócie problemy
z jakimi mieszkańcy gminy zwracają się
do Rady a dotyczących m.in.:
– planów zagospodarowania przestrzennego miasta;
– remontów
budynków
należących
do wspólnot mieszkaniowych;
– spraw szpitala w Bełżycach.
24. Wolne wnioski.
Radni zgłosili wniosek o doświetlenie
pomnika Matki Boskiej w rynku, oraz zapytanie w jakiej wysokości płaci podatki nowo
powstały w Bełżycach supermarket.
25. Zamknięcie sesji

Załącznik nr 2
Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 566 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 722 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 928 zł.
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku
określone są w załączniku nr 1 do uchwały,
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 978 zł.
4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12
ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 300 zł.
6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku
określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 760 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1 550 zł.



11.920,84

39.002,22

28.965,50

55.684.55

–

–

Przebudowa ulicy Jabłoniowej

Przebudowa ulicy Rzecznej

Przebudowa drogi Wierzchowiska –Kolonia
Skrzyniec

Przebudowa wjazdu do szkoły w Chmielniku

Przebudowa drogi w Kolonii Chmielnik (tzw.
Amerykańska od drogi powiatowej
w kierunku północnym)

Przebudowa drogi w Kolonii Chmielnik (tzw
Amerykańska od drogi powiatowej w kierunku południowym)

Przebudowa ulicy Elekcyjnej

Budowa drogi w miejscowości Wymysłówka

Przebudowa drogi Podole – Choiny

Przebudowa ciągu pieszo jednego na osiedlu
przy ulicy Pocztowej łączącej ulice Wilczyńskiego i Lubelską

Budowa łącznika pomiędzy ul. Szpitalną a
Żeromskiego

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

48.842,68

48.911,88

97.918,46

Budowa drogi do basenu

Budowa chodnika ul. Mała

Przebudowa ulicy Szewskiej (położenie nawierzchni)

Budowa ulicy Rolniczej

Budowa ulicy Krótkiej

Budowa drogi Kolonia Skrzyniec – Zalesie

Budowa drogi we Wronowie

Budowa drogi w Matczynie

Budowa drogi w Krężnicy Okrągłej (tzw Błonie)

Przebudowa i modernizacja drogi Wierzchowiska – Konstantynówka

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

48.885,01

98.629,35

18.100

12.200

54.169,10

2.680

17,10

Budowa łącznika pomiędzy ulicami Zamkową i Łączną

14

–

60.757,38

49.838,07

–

122.267,41

38.486,46

49.422,98

Budowa drogi Podole - Zapiecek

162.623,33

Budowa ulicy Spokojnej
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Środki zabezpieŚrodki poniesione w zł czone w budżecie
w zł

2

Nazwa zadania:

1.

Lp.

Wykonano, przekazano do eksploatacji

Wykonano, przekazano do eksploatacji

Wykonano, przekazano do eksploatacji

Wykonano, przekazano do eksploatacji

Wykonano, przekazano do eksploatacji

Dokonano przebudowy sieci teletechnicznej oraz sieci energetycznej. W
najbliższym czasie zostaną zakupione prefabrykaty – krawężnik drogowy
oraz tłuczeń niezbędne do przebudowy ulicy.

Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem EKO-DROGPOL z Urzędowa.
Wykonawca został wprowadzony na plac budowy.

Wykonano, przekazano do eksploatacji

10.09.09

14.10.09

15.09.09

19.09.09

10.09.09

25.06.2009

02.10.09

30.10.09

28.09.09

28.09.09

30.09.09

21.12.09

14.07.09

Zabezpieczone w budżecie środki pozwolą
na częściową realizację zadania, lecz nie
zapewnią właściwego wykonania robót.

Zabezpieczone w budżecie środki pozwolą
na częściową realizację zadania, lecz nie
zapewnią właściwego wykonania robót.

Zabezpieczone w budżecie środki pozwolą
na częściową realizację zadania, lecz nie
zapewnią właściwego wykonania robót.

Podpisano umowę z Firmą Handlowo – Usługową Piotr Drobek z Borzechowa oraz protokólarnie przekazano plac budowy

Konieczność wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Toczy się postępowanie dotyczące wznowienia granic

Brak prawa do władania nieruchomością
na cele budowlane

Brak prawa do władania nieruchomością
na cele budowlane.

Uwagi:

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,
nie uzyskano zgody na wycinkę drzew.
Zabezpieczone środki w budżecie gminy
na 2009 r. nie pozwalają na wykonanie
zadania.
21.12.09

30.10.09

30.10.09

14.07.09

28.09.09

28.09.09

28.09.09

27.11.09

14.07.09

30.10.09

30.06.09

Umowny termin
zakończenia:

Dokonano wznowienia granic nieruchomości. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę drogi dojazdowej wraz
z przebudową ogrodzenia. Ze względu na specyfikę przyległego obiektu
/ szkoła / inwestycji nie można dzielić.
12.11.09

10.09.09

Wykonano wraz z włączeniem do drogi powiatowej, przekazano do eksploatacji
Burmistrz wystąpił do wspólnot o przekazanie gruntów.

14.10.09

25.06.2009

25.09.09

23.09.09

22.09.09

01.10.09

25.06.209

14.10.09

12.05.09

Termin rozpoczęcia

Wykonano, przekazano do eksploatacji

Wykonano, przekazano do eksploatacji

Wykonano, przekazano do eksploatacji

Wykonano, przekazano do eksploatacji

Wykonano, przekazano do eksploatacji

Trwa procedura pozyskiwania gruntów.

Wykonano, przekazano do eksploatacji.

Wykonano, przekazano do eksploatacji

Wykonano, przekazano do eksploatacji

Wykonano, przekazano do eksploatacji

Stopień zaawansowania

Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych w 2009 roku:
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49.898,00

Przebudowa fontanny
skim

28

Nr 10 (122) Grudzień 2009

8.629,81

50.553,05

–

8.629,81

89.670

–

2.440

Budowa kanalizacji w ulicy Kazimierskiej
(strona zachodnia w kierunku północnym,
począwszy od skrzyżowania z ul. Kopernika

Budowa oświetlenia gminnego (dowieszanie
lamp)

Budowa oświetlenia w miejscowości Wymysłówka

Budowa oświetlenia na ulicy Przelotowej

Budowa oświetlenia w Kolonii Jaroszewice

Budowa oświetlenia drogowego w m. Malinowszczyzna

Plany zagospodarowania przestrzennego

Przebudowa drogi w Babinie

Zakup samochodu osobowego do przewozu
osób

Budowa wodociągu Bełżyce – Wzgórze
– Krężnica Okrągła

Budowa kanalizacji Bełżyce – Wzgórze
– Krężnica Okrągła

Budowa drogi ul. Wzgórze

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

.Sporządził: S. Wójcik 01.12.2009 r.

5.245,00

Budowa kanalizacji i wodociągu ul. Krętej

30

11.987,18

79.750,35

20.532

65.790,73

76.052,86

Opracowanie dokumentacji i budowa mieszkań socjalnych

29

13,50

169.999,24

Remonty dróg gminnych, lokalnych i wewnętrznych

27

w parku miej-

19.989,99

Budowa wiat przystankowych

26

3,500

Budowa parkingu przy Przedszkolu na
Wzgórzu

25

1 000 000

180 000

200 000

90 000

80.000

140 000

9.000

50.000

72.000

53.000

10.000

70.000

80.000

70.000

50.000

170 000

20.000

60.000

Wystąpiono o wydanie decyzji w ramach ZRID. Starostwo Powiatowe
w Lublinie wezwało Urząd do złożenia stosownych wyjaśnień dot. dokumentacji projektowej oraz uzupełnień dokumentacji prawnej i geodezyjnej.

Z uwagi na protesty części mieszkańców odmowa wydania pozwolenia
na budowę przez Starostwo Powiatowe w Lublinie. Po rozmowach z
protestującymi osobami i częściowej zmiany trasy wystąpiono do ZUDP
w Lublinie.

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne

Zakupiono samochód, 9-osobowy, marki Volkswagen Transporter
Kombi

Wykonano, przekazano do eksploatacji

1. Zmiana planu zagodospodarowania miasta Bełżyce termin –
15.12.09 r.
2. Zmiana planu zagodospodarowania gminy Bełżyce termin –
15.12.09 r.
3. Plan zagodospodarowania terenów ul. Przemyslowej termin – 31.12.09
r.
4. Zmiana studium termin – 30.07.10 r.
5. Plan zagospodarowania terenów Wzgórze termin – 30.06.10 r.
6. Zmiana w planie zagospodarowania terenu przy ul. Wilczyńskiego
termin – 30.08.10 r.

Wykonano, włączono do eksploatacji

Zadanie nie rozpoczęte. Nie uregulowany stan prawny własności działek
mieszkańców.

Wykonano, włączono do eksploatacji

Wykonano, włączono do eksploatacji

Wykonano dowieszenie 2 szt. lamp w m. Malinowszczyzna (k. Sołtysa)

Wykonano mapy do celów projektowych. Prowadzone jest rozpoznanie
co do przebiegu trasy sieci.

Wykonano, przekazano do eksploatacji

Teren objęty ochroną konserwatorską. Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wyraził zgody na lokalizację mieszkań na obecnym terenie tj
tzw „baraków”

Wykonano, przekazano do eksploatacji

W miesiącu kwietniu wykonano profilowanie dróg i nawierzchni gruntowej za kwotę 17.802,24 zł. Celem remontu dróg o nawierzchni tłuczniowej zakupiono łącznie 2 tys 800 ton tłucznia za kwotę 143 482 zł. W
miesiącu maju wykonano niwelację dróg gruntowych o nawierzchni
ulepszonej (żużlowo – tłuczniowej) za kwotę 1.098zł Na przełomie maja
i czerwca wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych. Zabezpieczone środki na ten cel nie pozwoliły na wykonanie remontów na
wszystkich drogach gminnych.

Wykonano, przekazano do eksploatacji 5 wiat przystankowych.

Podpisano umowę z PDM z Kraśnika. Wykonawca przystąpił do realizacji zadania.

01.07.2009

01.07.2009

08.05.09

12.10.09

30.07.09

30.10.09

17.07.09

15.07.09

30.05.09

30.10.09

15.10.09

30.11.09

Środki finansowe w wys. 60.000,- zł niezbędne do realizacji zadania pozyskano z
FOGR
Środki finansowe w wys. 40.000,- zł niezbędne do zakupu samochodu pozyskano
z PFRON

Z uwagi na brak terenów przeznaczonych
pod budownictwo wielorodzinne konieczne są zmiany w planie zagospodarowania
miasta.
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Rozmowa z Burmistrzem Gminy Bełżyce
Ryszardem Górą

– Kończy się rok kalendarzowy, to odpowiednia pora na podsumowanie go. Co udało się zrealizować a czego jeszcze nie?
– Najważniejsze w tegorocznym budżecie
były inwestycje drogowe. Odzwierciedlały one
potrzeby mieszkańców zarówno miasta jak i całej gminy. Są to często krótkie, niewielkie odcinki
dróg. Oczekiwane od wielu lat. Udało się wreszcie je zrealizować. To bardzo uspokaja nastroje
społeczne. Zdaję sobie również sprawę , że moi
poprzednicy także borykali się z tymi „tematami”. Najwięcej problemów było podczas realizacji
dróg w tzw. starych Bełżycach. Wąskie drogi, często nie pokrywały się z mapami geodezyjnymi,
postawione ogrodzenia, płoty, gdzie w planach
miała przebiegać jezdnia. Aby przyspieszyć proces wykonania sami woziliśmy niezbędne dokumenty by uniknąć oczekiwania trzydziestu dni
na odpowiedź. To naprawdę znacznie wszystko
przyspieszyło. Zwykle od podjęcia decyzji do zakończenia budowy upływa dwa lata. Nam udało się zamknąć całość projektowania i budowy
w ciągu roku. Podsumowując: wykonaliśmy około 10 km dróg. Trudną inwestycją do zrealizowania była ul. Rzeczna. Tam, gdzie mieliśmy pewne
niewyjaśnione sytuacje z mieszkańcami, a raczej
ich posesjami jeździliśmy osobiście i rozmawialiśmy, aby w końcu osiągnąć kompromis i by prace mogły iść naprzód. Pozostają jednak jeszcze
cięższe inwestycje do wykonania np. ul. Wzgórze.
Będzie ona wykonywana z tzw. specustawy, która
daje możliwość wywłaszczenia za odpowiednim
odszkodowaniem. Oczywiście poprawiliśmy też
estetykę gminy, choćby teren wokół rynku, park
miejski, odnowiliśmy kilka elewacji kamienic należących do gminy. Monitorujemy i dopingujemy
także nasze placówki i jednostki organizacyjne.
Mnóstwo imprez organizuje Miejski Dom Kultury, który nie tylko w przeciągu wakacji zagospodarował mieszkańcom wolny czas, ale do chwili
obecnej ma bogaty grafik różnorodnych zajęć,
imprez, konferencji, dostępnych wszystkim zainteresowanym. Pozostałe placówki działają równie
efektywnie jak: gospodarka komunalna czy oświata. Wszystko zależy oczywiście od ich kierownictwa: tzn. jaki mają wizerunek i jakie podejmują
działania. W przyszłym roku będziemy chcieli zająć się w dużej mierze chodnikami i ich naprawą.
Poza tym oczywiście kontynuujemy rozpoczęte
do tej chwili inwestycje i budowy.

– Jest już gotowy projekt budżetu na 2010
rok. Co przewiduje, czy będzie deficyt?
– Co roku mamy coraz bardziej „ambitny”
budżet. Będzie on większy niż w roku ubiegłym.
Przewidujemy deficyt w kwocie około 4 mln zł
ponieważ wiąże się to z projektami unijnymi.
Aby otrzymać dofinansowanie w wysokości
około 60 – 80 % inwestycji, bo tak zwykle bywa,
musimy mieć wkład własny, który stanowi pozostałą część. To dla nas i tak sukces, że sami tego
nie finansujemy. W tej chwili zakończyliśmy
projekt na wykonanie wodociągu i kanalizacji
Wzgórze–Krężnica. Na chwilę obecną staramy
się o pozwolenie na budowę. Wartość całej inwestycji to ok. 15 mln. zł, a udział własny gminy
to kwota 5 mln. zł. Równie niebagatelną sumę
będziemy musieli wyłożyć na budowę wraz
z powiatem drogi Bełżyce – Strzeszkowice. Czeka nas też budowa Zakładu Zagospodarowania
Odpadów przy obecnie istniejącym wysypisku
śmieci, które może funkcjonować jeszcze tylko przez rok, ponieważ nie jest dostosowane
do obecnie obowiązujących norm. Jeśli wozilibyśmy nasze odpady do najbliższych wysypisk
z pewnością podniosłoby to znacznie koszty
odbioru odpadów. Planowaliśmy także założyć
w mieście profesjonalny monitoring, niestety
ze względu na zbyt wysoki koszt około 300 tys.
zł, na razie nie udało się tego zrealizować. Myślę
jednak, że wkrótce wrócimy do tego tematu.
– Z jakimi problemami zwracają się
do Pana mieszkańcy gminy?
– Przekrój spraw jest bardzo szeroki. Często po prostu ludzie nie wiedzą do kogo się
zwrócić. Wtedy po rozmowie i rozpatrzeniu
problemu odsyłamy do odpowiedniej jednostki czy instytucji. Sprawy są różnorodne,
zaczynając od rodzinnych czy sąsiedzkich,
po tematy inwestycyjne, sugestie, po zezwolenia na ulgi lub umorzenia podatków ze względów losowych. Często mamy do czynienia
z problemami mieszkaniowymi. Niestety
lokali socjalnych mamy bardzo mało, a lista
oczekujących jest długa. Przy 14 tysiącach
mieszkańców gminy mamy naprawdę dużo
spraw do załatwienia.
– Skąd pozyskujecie środki na dofinansowanie różnych inwestycji?
– Najwięcej środków pozyskujemy z Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie
Marszałkowskim. Stamtąd realizujemy tzw.
duże projekty i staramy się o pieniądze na nowe
inwestycje np. remont szkoły w Babinie, remont
MDK w Bełżycach, czy ulicę Wzgórze. Ponadto
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pozyskujemy dofinansowania na budowę dróg w terenie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pomaga nam zrealizować projekty dotyczące
zieleni w mieście, utylizacji azbestu. Kolejne inwestycje chcemy realizować przez Lokalną Grupę Działania Kraina Wokół Lublina. Stamtąd
możemy starać się zarówno o pieniądze na drobne imprezy , remonty, budowy placów zabaw jak

i na większe przedsięwzięcia: kompleksową odnowę jednej z naszych miejscowości.
– Co zmieniło się w pracy i funkcjonowaniu Urzędu Miasta odkąd jest Pan jego szefem?
– Zmieniliśmy przede wszystkim strukturę
organizacyjną tzn. np. obowiązki niektórych
pracowników obsługujących poszczególne referaty. Nie odbyło się to na zasadzie zwolnień,
ale przesunięć personalnych. Wakaty po osobach, które odeszły na emeryturę nie zostały
uzupełnione i w ten sposób nastąpiła redukcja zatrudnienia. Ponadto usprawniamy pracę
urzędu poprzez wprowadzanie systemów komputerowych i odpowiedniego oprogramowania. Korzystamy w miarę potrzeb z biura pracy,
zatrudniamy stażystów i pracowników interwencyjnych. To także zmniejsza nam pewne
koszty. Od następnego roku planujemy wydłużenie pracy urzędu. Jeden dzień w tygodniu,
petenci będą przyjmowani do godz. 16.30.
– Jak współpracuje Pan z organizacjami
pozarządowymi, czyli stowarzyszeniami, fundacjami działającymi na terenie naszej gminy?
– Oczywiście cieszę się z każdej formy działania i aktywności: organizacji partyzanckich,
stowarzyszeń, towarzystw, klubów piłkarskich,
grup młodzieżowych, rozmaitych twórców muzyki i wielu innych. W miarę możliwości wspieram ich działania, nie tylko finansowo, ale też
medialnie. Chętnie uczestniczę również w samych imprezach, uroczystościach i spotkaniach.
Każda forma działalności organizacji pozarządowych promuje i wspiera rozwój naszej gminy.
– Jak wygląda sytuacja w związku
z bełżyckim przedszkolem?
– Od początku uchwalenia budżetu dla przedszkola na 2009 rok było wiadomo, że jest on zbyt
mały i nie wystarczy na funkcjonowanie placówki. Już od lutego były czynione prace, prowadziliśmy dyskusje na komisjach o tym problemie.
Niestety doszło do tego, że w listopadzie nauczyciele nie otrzymali wynagrodzeń. Zwołując sesję
nadzwyczajną w listopadzie chciałem załatwić
tę sprawę tzn. uchwalić zmiany w budżecie, które
pozwoliłyby na przekazanie pieniędzy dla nauczycieli i pracowników przedszkola. Niestety nie udało się. Dopiero na kolejnej sesji zwyczajnej przeszła
uchwała o przekazaniu pieniędzy dla przedszkola.
Problem ten został załatwiony połowicznie, ponieważ była to kwota pokrywająca tylko pensje za jeden miesiąc. Mam nadzieję, że na kolejnej sesji uda
się kwestię wynagrodzeń załatwić do końca. Sprawa wypłat jest niedyskusyjna ponieważ nie można ich ani zmniejszać ani tym bardziej przestać
wypłacać. W tak zwanym międzyczasie zleciłem
szczegółową kontrolę tej jednostki. Zakończy się
ona około połowy stycznia 2010 roku. Po jej przeprowadzeniu wyciągniemy merytoryczne wnioski
co do dalszego działania.
– Dziękuję za rozmowę i składam najlepsze życzenia świąteczne oraz noworoczne.
Rozmawiała Agnieszka Winiarska,
foto: Agnieszka Winiarska

Gazeta Be³¿ycka – Miesiêcznik Samorz¹dowy





GAZETA BEŁŻYCKA

Sesja
nadzwyczajna
Na wniosek Burmistrza w dn. 16 listopada 2009 r. odbyła się sesja nadzwyczajna. Obrady otworzył Przewodniczący
Rady Miejskiej Zbigniew Król. Następnie
Rada przyjęła porządek obrad zgodnie,
z którym odbywało się posiedzenie.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Bełżyce na 2009 r.
– dotyczących wypłaty wynagrodzeń dla
pracowników Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach;
– przesunięcia środków na rewitalizację rynku miejskiego;
– przesunięcia
środków
sołeckich zgodnie z decyzją podjętą
na zebraniu wiejskim w sołectwie
Bełżyce Centrum na zakup samochodu strażackiego dla OSP
Bełżyce;
– sprostowanie
zapisu
uchwały nr XLVII/328/2009 w sprawie
zmian w budżecie Gminy Bełżyce
Rada Miejska nie podjęła uchwały
o zmianach w budżecie.
2. Zamknięcie sesji
Szczegółowy protokół z obrad
jest do wglądu w biurze Rady Miejskiej,
a nagranie filmowe z sesji można obejrzeć na stronie www.belzyce.pl

Uzasadnienie
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów do projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie na sesję nadzwyczajną w dniu 16 listopada 2009 roku
1. Treść przedstawionego uzasadnienia
do projektu uchwały nie spełnia wymogów
merytorycznych i nie pozwala na wydanie
właściwej opinii. Uzasadnienia dołączone
w trakcie obrad Komisji powiększyły wątpliwości co do zasadności projektu zmian
w budżecie.
2. Komisja stwierdziła, że to co należało
do obowiązków Burmistrza i wykonania
w 2008 roku zostało zlecone zewnętrznej
firmie dopiero w czerwcu 2009 roku.
3. Kontrola zewnętrzna przeprowadzona
w okresie wakacyjnym 2009 r. w Przedszkolu dotycząca 2008 roku, której przeprowadzenie w 2008 roku było obowiązkiem Burmistrza, stwierdziła naruszenie
ustawy o finansach publicznych i przekroczenie planu wydatków. O tych nieprawidłowościach było wiadomo pod
koniec 2008 roku. Do dnia 13.11.2009 r.
nie wyciągnięto żadnych wniosków organizacyjnych, personalnych i żadnych
innych by wyeliminować naruszanie dy-

scypliny finansów publicznych w 2009
roku. W jednostkach w których istniało
podejrzenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, należało przeprowadzić kontrolę kompleksową za 2009 rok
– nie przeprowadzono żadnej kontroli.
4. Komisja podkreśla, że zgodnie z art. 165
ust. 3 ustawy o finansach publicznych
uchwała budżetowa stanowi podstawę
gospodarki finansowej gminy w roku
budżetowym, stanowi również w jakich
przypadkach dokonuje się zmiany w budżecie. Komisja Rozwoju Gospodarczego
i Finansów bezskutecznie zwracała uwagę
na nieprzestrzeganie w naszej gminie art.
186 ust. 2, który zobowiązuje Burmistrza
i kierowników jednostek do dostosowania
planów finansowych jednostek do uchwały
budżetowej w terminie 21 dni od uchwalenia budżetu gminy na dany rok.
5. Komisja stwierdziła, że lekceważenie
ustawy o finansach publicznych doprowadziło do braku środków finansowych
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na wynagrodzenia i bieżącą działalność
Przedszkola. To nadzwyczajna sytuacja i skutek beztroskiego podejścia
do przepisów o finansach publicznych.
Na 7 pism Dyrektor Przedszkola skierowanych do Burmistrza, Burmistrz
odpowiedział tylko 2 razy lakonicznie
i wymijająco. Wobec tych faktów Komisja ze względu na powagę sytuacji, skutków zaniechań i braku poszanowania
podstawowych zasad gospodarki finansowej, negatywnie zaopiniowała projekt
zmian w budżecie na 2009 rok, uwzględniający pokrycie całej nieudolności osób
odpowiedzialnych, w wysokości 254 tys.
zł ze środków przeznaczonych na inwestycje (drogi i chodniki).
6. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów wnioskowała do Rady Miejskiej o pilne zajęcie się nieprawidłowościami w gospodarowaniu środkami samorządowymi.
Przewodniczący KRGiF
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Sytuacja finansowa w Samorządowym Przedszkolu
w Bełżycach
Sytuacja finansowa w Samorządowym
Przedszkolu w Bełżycach i pojawiające
się sprzeczne informacje wprowadzające w błąd społeczeństwo, pracowników
zatrudnionych w Przedszkolu, Rodziców
i Mieszkańców naszej gminy. Jako Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach,
uważam za swój obowiązek, sytuację
tę wyjaśnić.
Ustawa o samorządzie gminnym
i o finansach publicznych jasno i precyzyjnie stwierdza, że za finanse w Przedszkolu odpowiada jednoosobowo Dyrektor, który bezpośrednio podlega
Burmistrzowi. Burmistrz na podstawie
rozporządzenia Ministra Finansów
z dn. 29 czerwca 2006 r. , w terminie
7 dni od dnia przekazania projektu
uchwały budżetowej radzie gminy, zobowiązany jest przekazać Dyrektorowi
informację o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie w szczegółowości: dział, rozdział,
paragraf. Na podstawie tej informacji
Dyrektor sporządza projekt planu finansowego Przedszkola w pełnej szczegółowości. Projekt ten przekazywany
jest Burmistrzowi w terminie 30 dni
od otrzymania tej informacji, nie później niż do 22 grudnia poprzedzającego
rok budżetowy. Burmistrz weryfikuje otrzymany projekt pod względem
zgodności z projektem budżetu gminy,
a w przypadku stwierdzenia różnic,
wprowadza odpowiednie zmiany, informując o nich Dyrektora Przedszkola
w terminie 7 dni, nie później niż do 27
grudnia. Ustalony w opisany sposób
projekt planu finansowego jest obowiązujący do dnia uchwalenia budżetu.
Burmistrz w terminie 21 dni od dnia
uchwalenia uchwały budżetowej opracowuje układ wykonawczy i przekazuje informacje o ostatecznych kwotach
dochodów oraz wysokości dotacji dla
Przedszkola. Dyrektor Przedszkola
dostosowuje projekt planu finansowego do uchwały budżetowej. Przepisy
ustawy o finansach publicznych oraz
rozporządzenie Ministra Finansów
z dn. 29 czerwca 2006 r., nie upoważnia
Dyrektora i Burmistrza do spowodo-

wania swoim działaniem zwiększenia
dotacji z budżetu gminy. Faktem jest,
że w 2008 i 2009 roku w Przedszkolu
złamano przepisy prawa obowiązujące
Dyrektora i Burmistrza. Działania te
doprowadziły do niezgodnych z prawem wydatków i przekroczeń naruszających szereg przepisów o finansach
publicznych. Nie przestrzegano zasad
skutecznego nadzoru i kontroli nad
dysponowaniem środkami publicznymi. Dopuszczono do niezapłacenia
ZUS-u za 2008 r., narażono Przedszkole
na płacenie kar i odsetek. W podobny
sposób traktowano finanse publiczne
w 2009 r., a pobłażliwość i bezczynność nadzoru spowodowały katastrofę
finansową w Przedszkolu. Już pod koniec września 2009 r. zabrakło środków
finansowych na płace i funkcjonowanie
Przedszkola. Rada Miejska jako organ
stanowiący i kontrolny, w zdecydowany
sposób przestrzegała Dyrektora i Burmistrza i od początku 2009 r. żądała
przystąpienia do naprawy tej sytuacji.
W lutym 2009 r. Rada Miejska wystosowała pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, z prośbą o przeprowadzenie kompleksowej kontroli
w Samorządowym Przedszkolu Publicznym, niestety kontroli odmówiono. Rada Miejska do dnia dzisiejszego
nie otrzymała kalkulacji i wniosków
w sprawie urealnienia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową dotyczącą opieki i kształcenia
w zakresie przekraczającym tę podstawę, jak również kosztów żywienia.
Korzystanie z usług Przedszkola ponad
podstawę programową, która wynosi 5
godzin dziennie winno mieć odzwierciedlenie w opłatach i obowiązywać
wszystkich korzystających z ponadprogramowych usług świadczonych
przez Przedszkole. Do dnia dzisiejszego, Burmistrz odpowiadający za działanie tej jednostki, nie przedłożył stosownych projektów uchwał, pomimo
tego, że przepisy prawa dotyczące opłat
uzupełniających obowiązują od 2004 r.
Do końca 2009 r. niegospodarność tej
placówki kosztować będzie podatni-

ków ok. 300 tys. zł.
Projekt budżetu na 2010 rok przedłożony Radzie Miejskiej przez Burmistrza
uwzględnia pokrycie wszelkich nieudolności osób odpowiedzialnych za istniejący stan, lecz nie daje gwarancji poprawy i dostosowania finansów Przedszkola
do obowiązujących przepisów. Przerzucanie odpowiedzialności za istniejący
stan na Radę Miejską jest wyjątkowo
niestosowny i szkodliwy społecznie.
Społeczeństwo ma prawo wiedzieć, jaka
jest prawda i kto za ten bałagan jest odpowiedzialny. Błędem Rady Miejskiej
była wiara, że Burmistrz w ciągu 2009 r.
zgodnie z obietnicami i kompetencjami
rozwiąże ten nabrzmiały problem.
Informuję, że w sytuacjach łamania
prawa, będę przekonywał radnych, aby
nie ulegali kolejnym zapewnieniom bez
pokrycia i skorzystali z restrykcyjnych
uprawnień jakie przysługują Radzie
Miejskiej.
Uważaliśmy, że wzajemne zaufanie
organów gminy da lepsze efekty, a okazało się że nie tylko w sprawach Przedszkola
byliśmy w błędzie. Burmistrz i Dyrektor
Przedszkola przez 2 ostatnie lata nie zrobili nic aby tę sytuację naprawić, poza
wnioskowaniem o kolejne zwiększenie
dotacji przeważnie kosztem inwestycji.
Komentarza nie wymaga fakt, że Dyrektor i Burmistrz mieli trudności z oszacowaniem potrzeb finansowych, aby
Przedszkole mogło normalnie funkcjonować do końca 2009 r. Jeżeli to postępowanie nie zmieni się radykalnie i nie zostaną
wyciągnięte natychmiastowe wnioski organizacyjne i naprawcze, to w roku 2010
czeka nas kolejny skandal finansowy.
Rada Miejska nie zamierza tolerować kolejnych naruszeń dyscypliny
finansów publicznych i zdecydowanie
będzie przeciwstawiać się kłamliwej
propagandzie, w której usiłuje się obarczyć Radę Miejską za nieudolność i brak
kompetencji do kierowania instytucjami
gminnymi i nadzorowania wydatkowania środków publicznych przez osoby
za to odpowiedzialne.
Tekst: Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Król
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Rezygnacja
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
skierowana do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bełżycach
Uprzejmie informuję, że z dniem 18.11.2009 r. Składam rezygnację z Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
jako jednej z kluczowych Komisji Rady.
Decyzja moja podyktowana jest odmiennym poglądem na niektóre zagadnienia w funkcjonowaniu organów samorządowych Gminy i funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego. Od dłuższego czasu na moją osobę rozpowszechniane są kłamliwe oszczerstwa i donosy do różnych organów i instytucji. Stwierdzam, że autorami powyższych oszczerstw są osoby odczuwające
niepotrzebnie zagrożenie co do pełnienia swoich funkcji. Zdaję sobie sprawę z tego, że te działania skierowane przeciwko
mnie wspierane są przez osoby, które nie pogodziły się z utratą funkcji i stanowisk wynikających nie z mojej decyzji, ale decyzji społeczeństwa w 2006 r. Liczę, że moja decyzja spełnia marzenie nielicznych osób pełniących w przeszłości i obecnie
funkcje we wspólnocie samorządowej. Jednocześnie kierując się dobrem gminy oddaję się z dniem dzisiejszym do dyspozycji
Rady Miejskiej w sprawie dalszego pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Uważam
za stosowne przy tej okazji złożenie podziękowania za współpracę wszystkim, którzy wspierali mnie w inicjatywach inwestycyjnych, które wykazały, że to co przez wiele lat było niemożliwe stało się w mieście i gminie bezspornym faktem.
Z wyrazami szacunku
Witold Wójtowicz

Podziękowanie
dla Radnego Rady Miejskiej
Pana Witolda Wójtowicza
W związku z zakończeniem przez Pana pełnienia funkcji
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Bełżycach składam Panu serdeczne podziękowanie
za trud i rzetelną pracę.
Pańska wiedza, znajomość prawa oraz problemów administracji i zaangażowanie w prace tych komisji, jak też
innych, były i są dla nas lekcją tego jak radny powinien podchodzić do spraw środowiska, które przyszło mu reprezentować.
Pana praca i podejście do spraw, choć często krytykowane i nie znajdujące u niektórych zrozumienia, przyczyniły się
w konsekwencji do tego, że nasza gmina zaczęła ruszać z marazmu i niemożności jakie towarzyszyły nam przez poprzednie lata. To właśnie postawa jaką Pan reprezentował, doprowadziły do likwidacji wielu negatywnych zjawisk w gminie.
Pańskie inicjatywy, często krytykowane przez malkontentów, sprawiły że powoli w naszej gminie zaczęły budować
się drogi, chodniki, zapalać się kolejne lampy i inne społecznie użyteczne przedsięwzięcia – co w okresie poprzednim
było niemożliwe. Taka praca wymaga szczególnego podziękowania – nie krytyki.
Mam nadzieję, że Pana dalsza praca zaowocuje tym,
że nasz gmina będzie szła drogą rozwoju, którego koniecznie potrzebuje.
Jeszcze raz składam serdeczne podziękowanie i życzenia nieustannego zdrowia i pomyślności.
Przewodniczący Rady Miejskiej

W związku z zainteresowaniem działką nr 199 informujemy na prośbę Pana Andrzeja Widelskiego, że
powierzchnia tej działki wynosi 46 m2, zaś działki nr
202 – 49 m2.
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Podziękowanie
Mieszkańcy ulicy Spokojnej i ulicy Polnej wyrażają
swoją wdzięczność Panu Burmistrzowi oraz Radnym
Rady Miejskiej za zaangażowanie i realizację zadań
inwestycyjnych tj. wykonanie ciągu pieszo-jezdnego.
Nasza wdzięczność jest tym większa, że te ulice przez
dziesięciolecia były w „opłakanym” stanie. Wystarczyło dobrej woli, aby w krótkim czasie zrealizować
zadanie. Dzisiaj jesteśmy wreszcie dumni, że mieszkamy w centrum Bełżyc.
Z poważaniem
Mieszkańcy ul. Polnej i ul. Spokojnej

OG ŁOSZENIE
Burmistrz Bełżyc działając na podstawie art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603
z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bełżycach ul. Lubelska 3 wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bełżyce
przeznaczonych do sprzedaży:
1. Działka 405/1 o pow. 32 m2 położona w Bełżycach
przy ul. Słonecznej 6.
2. Działka 405/2 o pow. 49 m2 położona w Bełżycach
przy ul. Słonecznej 8.
3. Działka 306/10 o pow. 16 m2 położona w Bełżycach
przy ul. Rynek 38.
Bełżyce, 15 grudnia 2009 r.
BURMISTRZ
inż. Ryszard Góra
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Spotkanie z Januszem Palikotem

Sala Gminnego Ośrodka Kultury
w Niedrzwicy. Wtorkowe popołudnie 16 listopada. Wszystko ma zacząć się o godz 18.00.
Ludzie powoli przychodzą i zajmują miejsca.
Niedługo przed wyznaczonym czasem zjawia
się kilka osób z biura poselskiego. Rozkładają
plansze z logo Platformy Obywatelskiej i inną
ze zdjęciem posła Palikota w różowej koszuli
(jak zwykle lekko uśmiechnięty z rozwianą
czupryną). Rozkładają mikrofony i kartki
z napisem, kto, gdzie ma usiąść przy stole dla
gości. Wkrótce zjawiają się kolejno: Janusz
Palikot poseł PO, Wojciech Wilk również poseł PO, Henryka Strojnowska Wicewojewoda
Lubelski i Marek Flasiński członek Zarządu
Województwa Lubelskiego.
Kilku przedstawicieli Gminy Bełżyce
także udało się na spotkanie z posłem, aby
przedstawić problemy naszych mieszkańców i naszej gminy, m.in. przyjechali: Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Król,

radni: Witold Wójtowicz, Stanisław Pluta,
Tadeusz Stachyra, lek.med. Wiesław Mietlicki, sołtysi: Ryszard Figura i Marcin Sieńko,
oraz Jan Pruchnicki ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozwój”.
We wstępie do dyskusji Janusz Palikot mówił między innymi o tym, że Polska
jest liderem w „przyswajaniu środków unijnych”. Również wspomniał o przygotowaniach w naszym kraju do Euro 2012 i „budowie siedemnastu stadionów we wzorowym
tempie, które jest obiektywnie oceniane przez
członków UEFA”. Poseł nie poprzestał na omawianiu jedynie osiągnięć. Podjął również temat spraw, których rządowi PO nie udało się
wykonać. Jego wypowiedzi wynikały z bezpośrednio zadawanych z sali pytań. Na pytanie o szkolnictwo i co dalej?, odpowiedział,
że dotychczasowej reformy edukacji nie ocenia najlepiej, a w szkole powinno być z pew-

nością więcej nacisku na integrację pomiędzy
rówieśnikami i elementów praktyki niż przyswajania wiedzy encyklopedycznej.
Pojawił się także temat biurokracji na praktycznym przykładzie załatwiania rozlicznych
formalności związanych z budową domu. Poseł odpowiedział rzeczowo, że właśnie starał
się jako przewodniczący komisji sejmowej
pod nazwą Przyjazne Państwo o minimalizację tzw. papierków potrzebnych do uzyskania
pozwolenia na budowę, która to minimalizacja dąży do zlikwidowania wielu setek tysięcy
dokumentów wystawianych codziennie przez
rozmaite urzędy i instytucje ( np. zaświadczenie o karalności itp.) na rzecz oświadczenia
obywatela, który sam mógłby takowe złożyć
w odpowiedniej instytucji, a które rodziłoby
takie same skutki prawne jak wydane przez
urząd. Wtedy zarówno obywatel jak i instytucja zaoszczędziłyby wiele czasu i oczekiwania
na załatwienie formalności.
Doktor Mietlicki z Bełżyc zwrócił
uwagę zarówno słuchaczom jak i posłom
na sposób funkcjonowania szpitali w małych miastach takich jak nasze i możliwość
ich utrzymania w przyszłości. Zagrożenie
funkcjonowania podobnych szpitali jest tym
większe, że w Lublinie jest około czterystu
niewykorzystanych łóżek na rozmaitych
oddziałach. „Mimo, że pracujemy tanio
i efektywnie, mamy dobre parametry ekonomiczne to co roku nasz szpital musi „walczyć” o przyznanie przez NFZ kontraktu,
a pracownicy są przeciążeni pracą”– mówił
Mietlicki. Niestety odpowiedź ze strony posła nie była niczym nowym bo stwierdzenie,
że organizacja służby zdrowia nie jest w porządku było bardzo lakoniczne. Udało się
jednak umówić spotkanie w biurze poselskim razem z dyrektorem bełżyckiego szpitala, aby tam porozmawiać o konkretnych
rozwiązaniach dla szpitala w Bełżycach.
Ze strony radnego Pluty padło pytanie jak mają pracować rolnicy, którzy w tej
chwili nie mają komu sprzedać zboża, a ceny
środków ochrony roślin przewyższają koszty produkcji oraz, czy prawdą jest, że będzie
wydłużony wiek emerytalny. Na to pytanie
poseł Palikot nie pozostawił żadnych wątpliwości, że wiek musi być wydłużony ponieważ pracujemy najkrócej ze wszystkich
społeczeństw w krajach Unii Europejskiej.
Jednak konieczne będzie położenie większego nacisku na jakość wykonywanej pracy
oraz zdrowie pracowników.
Jedno z pytań zadanych przez sołtysa
Figurę dotyczyło długości funkcjonowania w obecnym kształcie Instytutu Pamięci Narodowej i Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. Na co poseł oświadczył,
że konieczna jest reforma zarówno jednej jak
i drugiej instytucji.

Innymi poruszanymi zagadnieniami
na spotkaniu była budowa schetynówek (lokalnych dróg, które mają być zmodernizowane lub wybudowane na nowo, w ramach
programu rządowego polegającego na tym,
że samorządy finansują połowę inwestycji,
a druga połowa opłacana jest właśnie z tego
programu) oraz orlików (boisk gminnych
budowanych na tej samej zasadzie co schetynówki).

Rozmowa ze Zbigniewem Królem Przewodniczącym Rady Miejskiej
w Bełżycach
– Przyjechał Pan na spotkanie z posłem. O co Pan go pytał?
– Pytałem o problem związany z planami zagospodarowania przestrzennego. Gmina przystępując do zmian w/w planu w tej
chwili nie ma wpływu na wydawane decyzje
o pozwoleniu na budowę na obszarach objętych tymże planem. Nie ma koordynacji
działań pomiędzy wydającym pozwolenie,
czyli Starostwem Powiatowym a Gminą,
która opracowuje i zmienia ten plan. Czas
opracowania jest na tyle długi (trwa 12–18
miesięcy), że w tym czasie starostwo wydaje
kolejne pozwolenia bez uwzględnienia tych
zmian. W momencie zatwierdzenia planu
okazuje się, że jest on już nieaktualny i tworzy się tzw. błędne koło. Przykładowo na projektowanej według nowego planu drodze
starosta wydał pozwolenie na budowę domu
i często jest tak, że taka budowa jest już rozpoczęta. Co wtedy?
– Jaka była odpowiedź posła Palikota?
– Z racji tej że działa on w komisji Przyjazne Państwo przesłał mi elektronicznie projekt nowej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym sugerując, że na chwilę obecną
można wnosić do niej jeszcze merytoryczne
uwagi. Czekamy wobec tego na uwzględnienie naszych uwag, które znajdą odzwierciedlenie w nowej ustawie. Dodam może jeszcze,
że w styczniu mamy wstępnie umówione
spotkanie w Bełżycach z przedstawicielami
Platformy Obywatelskiej. Każdy mieszkaniec będzie mógł przyjść i podobnie jak było
w Niedrzwicy, zadawać pytania i rozmawiać
nie tylko z posłami, ale też z przedstawicielami samorządu lubelskiego.
– Dziękuję za rozmowę.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
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Nadanie Honorowego Obywatelstwa
22 listopada w święto Chrystusa Króla
i Św. Cecylii odbyło się na jednej z niedzielnych mszy w bełżyckim Kościele Parafialnym pw. Nawrócenia Św. Pawła uroczyste nadanie Honorowego Obywatelstwa
Miasta Bełżyce Ks. prałatowi Czesławowi
Przechowi. Uroczystość rozpoczął obecny
proboszcz parafii Ks. Jarosław Orkiszewski. Powitał biskupa Ryszarda Karpińskiego oraz wszystkich przybyłych gości.
Obecni byli księża z Chełma, Krasnegostawu, pracujący wcześniej w bełżyckiej
parafii wikariusze: Ks. Marian Nowak
i Ks. Jacek Pyter, Starosta Lubelski Paweł
Pikuła, Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra,
Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew
Król. Wniosek i uzasadnienie przyznanego tytułu odczytał Przewodniczący Rady
Parafialnej Bogusław Winiarski.
Wywiad z Ks. prałatem Czesławem Przechem odznaczonym tytułem Honorowego Obywatela Miasta
Bełżyce
– Otrzymał Ksiądz pierwszy raz
w historii naszego miasta wyróżnienie
Honorowego Obywatela. Czy to tylko
zaszczyt, z czym się wiąże?
– Oczywiście jest to wyjątkowe, że po raz
pierwszy i że ksiądz. W skali kraju to trzeci taki tytuł, a w skali powiatu pierwszy. Jak
pamiętamy uroczystość wręczenia odbyła
się w Kościele, czyli miejscu mojej pracy,
a nie jak mogłoby się wydawać w Urzędzie Miasta i Gminy. Chciałbym wyrazić
wdzięczność Panu Bogusławowi Winiarskiemu za pomysł i trud zgromadzenia
odpowiednich dokumentów, a Władzom
Miasta za pozytywne doprowadzenie tej
sprawy do finału. Czyli jest to zobowiązanie,
że skoro mam ten tytuł, nadal tu mieszkam
to trzeba się nadal obywać. (Na ten temat
można jeszcze przeczytać artykuł w naszym
piśmie „Arka” wydawanym przez Akcję Katolicką, która działa przy bełżyckiej parafii).
Wiem, że po wyzwoleniu niektórzy uważali,
że państwo jest za blisko Kościoła. Nie wiem
czy to źle? Natomiast jako obywatel martwię się, że wśród nas są nieporozumienia
i brak wzajemnego zrozumienia, a przecież
na sztandarze Urzędu Miasta i Gminy są
wypisane słowa ewangeliczne „Aby wszyscy
byli jedno”. Oby się to spełniło.
– Prowadził Ksiądz parafię przez 30
lat. Z jakimi nadziejami Ksiądz przyszedł i jakie udało się spełnić?

– Miałem zarówno nadzieje osobiste,
odnośnie społeczności i jeszcze takie, aby
zmienić rzeczywistość polityczną. Udało
się to, co wydawało się na początku niemożliwe: odzyskanie wolności, wybór Polaka na Stolicę Apostolską co miało oczywiście wpływ na odzyskanie niepodległości. Udało się też zbudować dwa kościoły:
w Krzu i w Wierzchowiskach, poza tym
dwa budynki parafialne. Stan wojenny był
najtrudniejszym okresem. Byłem zagrożony ośmioma latami pozbawienia wolności.
Za co? „Za osłabianie morale żołnierza polskiego”. Miało to miejsce na pasterce 1981
roku, kiedy w czasie kazania zacytowałem
słowa poety: „Nie ródź się, Panie, krew
na Twym sianie i wilki obsiadły żłób…do
Matki się uśmiechasz Synu, a u nas… niepewność w wielu domach żałoba, więzienia
i niepokój sumienia młodych żołnierzy:
co wybrać, czy wierność sercu, czy posłuszeństwo rozkazowi.” Podczas tego okresu
władze były różne, propagowały tzw. „obowiązkową niechęć do Kościoła”. Chciano wiarę zepchnąć do spraw prywatnych
i często było tak, że ludzie przy władzy
brali śluby czy chrzcili potajemnie dzieci,
jeździli na msze do obcych parafii. Policzyłem, że mam zarobione 2,5 roku więzienia za udzielenie ślubu kościelnego przed
cywilnym, ale na szczęście nikt się o tym
nie dowiedział i kary nie odbyłem. Pamiętam chrzest dziecka przywiezionego z Warszawy, które chrzciłem w swoim pokoju
i wydając metrykę mogłem napisać tylko
imię, bo była to rodzina z tzw. najwyższej
partyjnej półki. Woziłem też czasami dzieci
naszych prominentów do sąsiednich parafii,
gdzie przystępowały do Pierwszej Komunii
Św., podobnie nowożeńców do ślubu. Były
to nierzadko miejscowości oddalone o 80
km od Bełżyc.
– Czy Bełżyce była to trudna parafia?
– Zanim przyszedłem do Bełżyc
to księża mnie ostrzegali, że ludzie są
tu specyficzni. Ja też jestem specyficzny
i skoro wytrzymaliśmy ze sobą trzydzieści lat to chyba dobry znak.
– W jaki sposób obecnie zachęcić
młodzież do Kościoła, pokazać alternatywę inną niż telewizja czy komputer, a tym
samym przekazać wartości wiary katolickiej?
– Kiedyś dzieci i młodzież nie mogły
rozwijać talentów poza instytucją jaką był
Kościół. Nie było TV, internetu stąd łatwiej było młodzież zachęcić. Pracowałem
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przez dziewięć lat w Lublinie jako duszpasterz akademicki i te doświadczenia przeniosłem tu do parafii. W Polsce przeżywa
się tzw. katolicyzm masowy. Niektórzy,
niestety również teologowie wyśmiewają
maryjność narodu chociażby na katechezie. Kiedyś powiedziałem coś o Radiu Maryja, i zauważyłem, że niekoniecznie wszyscy się cicho śmieją, a zapytani kto słucha,
odpowiedzieli, że nikt. Podobna sprawa
ze zdjęciem krzyży w szkołach. W czasie rozmowy z młodzieżą wspomniałem
o najgłośniejszej sprawie usunięcia krzyży w Miętnem. Pół żartem spytałem
co by zrobili gdybym położył styropian
na szkolny korytarz i rozpoczął strajk okupacyjny? Zawołali : „Ale byłoby fajnie!” .
„Czemu fajnie ? Bo nie byłoby lekcji?”–
spytałem, odpowiedzieli „Oczywiście”.
„Czyli o to wam chodzi?”– pytałem dalej,
ale jeden inteligentniejszy w klasie odparł
„ Oczywiście , bo to w obronie wiary”.
W tamtym czasie działał przy parafii teatr, który grał wiele sztuk, również
mojego autorstwa. Kiedy bardzo zdolny aktor wcielił się w postać Ojca Syna
Marnotrawnego wszyscy na widowni
płakali. Dodam jeszcze, że niedługo
mam zamiar wydać swoje sztuki teatralne.
– Emerytura to zmiany…
– W związku z odejściem na emeryturę skończyło się trudne i uciążliwe zarządzanie parafią, obracanie cudzym groszem. Zostało kapłaństwo. Nie ukrywam,
że byłoby mi trudno rozstać się z parafią,
gdybym musiał stąd wyjechać. A tak mogło być. Jestem bardzo wdzięczny mojemu biskupowi i nowemu proboszczowi
Jarosławowi Orkiszewskiemu za możliwość pozostania tutaj, a ludziom za zachętę, aby tak się stało.
– Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Gdzie Ksiądz je spędzi?
– Święta spędzę na parafii. Przy tej
okazji chciałbym złożyć wszystkim parafianom i mieszkańcom gminy życzenia
świąteczno-noworoczne.
Z Księgi Liczb: „Modlę się nad każdym z Was. Niech Cię Bóg błogosławi
i strzeże. Niech rozpromieni Swoje Oblicze nad Tobą i niech Cię obdarzy pokojem”. Dodam jeszcze: Aby Ci Bóg błogosławił a ludzie nie przeszkadzali.
– Dziękuję za rozmowę i życzę
wszystkiego najlepszego nie tylko
na święta.
Rozmawiała: Agnieszka Winiarska
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Rozmawiali nie tylko o Sienkiewiczu

19 listopada w Miejskim Domu Kultury
odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „W kręgu sienkiewiczowskiej biografistyki”. Organizatorem było Towarzystwo
im.Henryka Sienkiewicza – Zarząd Główny w Lublinie, MDK w Bełżycach, Zespół
Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego
w Adamowie oraz Wydawnictwo Polihymnia
w Lublinie. Równolegle z konferencją miała
miejsce wystawa prac z okazji 40 lat twórczości artystycznej Witolda Marcewicza mistrza
kamieniarstwa i artysty rzeźbiarza. W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych,
władze miasta, nauczyciele i młodzież ze szkół
naszej gminy.
Podczas konferencji wygłosił wykład
m.in. prof. zw. dr hab. Lech Ludorowski.
Mieliśmy już zaszczyt gościć go podczas tegorocznej Sceny Dramatycznej. Głównym
zagadnieniem poruszanym przez profesora
była budowa pomnika Matki Sienkiewicza.
Testament
„Pozostawił wszakże Henryk Sienkiewicz
w sprawie grobu Matki swój osobisty testament.
Sformułował go w korespondencji z początków
roku 1901, skierowanej do swego najstarszego
brata ciotecznego, Janusza Dmochowskiego
(1831–1910), zamieszkałego wówczas w Siedlcach. Zawarł w nim własny projekt ratowania
jej mogiły i przynajmniej częściowo zdołał
go wykonać. W okresie sześciu miesięcy roku
1901 urzeczywistnił autor „Quo vadis?” pierwszą fazę swoich zamiarów: zlecił wykonanie

„tymczasowej” płyty i kazał ją położyć na resztkach mogiły z 1873 r. na cmentarzu w Okrzei,
tak ocalił grób śp. Stefanii od unicestwienia.
Nie udało mu się natomiast zbudować – jak zapowiadał – grobowca rodzinnego na cmentarzu
w Chełmcach (do parafii tej należał Oblęgorek),
do którego zamierzał przenieść i umieścić prochy Matki oraz trumny swoich najbliższych (…)
nam, potomnym, wypada obecnie jego zamiary
– ten szczególny testament wielkiego Syna Polski – spełnić. Spełnić do końca.”
Jak mówił prof. Ludorowski i jak pisze
w swojej książce „Sienkiewiczowskie Projekty Witolda Marcewicza” udało mu się ustalić,
że matka Sienkiewicza Stefania Cieciszowska
urodziła się w Warszawie w 1814 roku. Wyszła
za mąż za Józefa Pawła Ksawerego Sienkiewicza w wieku 29 lat. Henryk urodził się jako drugie dziecko w rodzinie Sienkiewiczów. Stefania
Sienkiewiczowa przeżyła zaledwie 59 lat. „Nie
zdążyła nacieszyć się szczęściem swoich dzieci,
piastować swoje wnuczęta, towarzyszyć ich losom. Nie dane jej było radować się światowym
tryumfem jej syna, Henryka.”

Projekty
Niestety nie zachowały się żadne rodowe
legendy, portret czy zdjęcie, na podstawie którego można by odtworzyć wygląd zewnętrzny
Stefanii Sienkiewiczowej. Jedynym śladem
jej obecności na ziemi jest właśnie mogiła
w Okrzei oraz wzruszający portret literacki
stworzony przez Sienkiewicza w noweli pt.

„Hania”. W tym miejscu bardzo pomocna
w stworzeniu projektu pomnika okazała się
wrodzona intuicja i wyobraźnia przyszłego
wykonawcy tegoż dzieła, Witolda Marcewicza, który zaproponował wizję pomnika
zbiorowego, wstępnie określonego mianem
Pomnika Rodziny. Matka otoczona gromadką
swoich dzieci i tuląca je do siebie. Kolejnym
wariantem jest pomnik siedzącej matki, obok
niej jej kilkuletni syn– Henryk, pochylony nad

książką. Matka obejmuje syna i drugą ręką
podtrzymuje książkę spoczywającą na jej kolanach. Zwieńczeniem pomnika byłaby antyczna kolumna.
O tym, który projekt zostanie zrealizowany zdecydują znawcy sztuki i specjaliści
rzeźbiarstwa.
W czasie konferencji można było obejrzeć
około stu fotografii pomników i rzeźb wykonanych przez Pana Marcewicza jak również
dwie trójwymiarowe miniatury: modelu Pomnika Pamięci Polek i Polaków wywiezionych
przymusowo do niewolniczych robót w III
Rzeszy (stojącego na Cmentarzu Wojskowym
na Powązkach w Warszawie) i modelu Pomnika Matki i Syna (Sienkiewiczów).
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
Cytaty z książki
prof. zw. dr hab. Lecha Ludorowskiego
pt. „Sienkiewiczowskie projekty
Witolda Marcewicza”

Jako matka Sienkiewicza
Pani Irena Rumińska swoje korzenie
wywodzi z Kolonii Borów. Jej Mąż Zbigniew
pochodzi ze Wzgórza. Po ślubie wynajęli
mieszkanie w Bełżycach i tu osiedlili się na stałe. Od tamtej pory minęło już ponad trzydzieści lat. Pani Irena zawodowo trudniła się krawiectwem. Pracowała w jednej z lubelskich
firm szyjąc rozmaite kurtki, palta. Jak wspomina większość towaru szła na eksport do Włoch,
Niemiec czy Holandii. Obecnie jest już na rencie. Na co dzień zajmuje się działką, ogródkiem
i pilnowaniem ukochanych wnuków.
Redakcja Gazety Bełżyckiej postanowiła
zapytać jak to się stało, że pozowała do Po-

mnika Matki Henryka Sienkiewicza Stefanii
z Cieciszowskich Sienkiewiczowej.
Pani Irena uważa, że spotkała ją wielka
przyjemność i zaszczyt pozowania do pomnika matki polskiego noblisty. – Nie czuję się
absolutnie żadną modelką – mówi skromnie
– Po prostu Pan Marcewicz, a raczej jego żona
podpowiedziała mu, że mój wygląd i sylwetka
pasowałyby akurat do tego projektu i tak to się
zaczęło. Na początku trzeba było uszyć spódnicę i bluzkę. Strój był stylizowany na modę
z końca XIX wieku. – Chustę na ramiona pożyczyła mi pani Konstancja Nejman, mama
Pani Jadwigi Marcewicz. Na piersi miałam taki

spory wisior ze srebrno-czarnym krzyżykiem.
Fryzjerka ustylizowała mi włosy w kok. – opowiada Pani Rumińska. Potem nastąpiło pozowanie do serii zdjęć. Najpierw z gromadką
dzieci, potem tylko z kilkuletnim chłopcem.
Ostatecznie powstało kilkadziesiąt ujęć, z których trzeba będzie wybrać najlepszy projekt
Pomnika Matki Henryka Sienkiewicza.
Wystawę ze zdjęciami projektu można
było obejrzeć podczas XVIII Sceny Dramatycznej 2009 jak również podczas konferencji
sienkiewiczowskiej, która odbyła się w MDK
19 listopada 2009 roku.
Tekst: AWI
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Zmiany w Towarzystwie Regionalnym Bełżyc

29 listopada odbyło się IV Walne
Zebranie członków Towarzystwa Regionalnego Bełżyc, na którym po upływie
kadencji dotychczasowych władz Towarzystwa wybrano nowe. Prezesem TRB
został Antoni Kamiński. Na jego wniosek
podjęto uchwałę, aby ustanowić Honorowym Prezesem Towarzystwa Marię Gruner pełniącą do tej pory funkcję Prezesa.
Rozmowa z Prezesem Towarzystwa
Regionalnego Bełżyc Panem Antonim Kamińskim
– Jak rozpoczęła się Pana działalność
w Towarzystwie Regionalnym Bełżyc
zanim został Pan jego Prezesem?
– Od sześćdziesięciu czterech lat żyję
i mieszkam w Bełżycach. Tu się urodziłem i wychowałem. Tu żyli i mieszkali
moi przodkowie. Znam historię miasta,

którą przekazali mi rodzice i wuj dr Stanisław Wójtowicz . On był założycielem Towarzystwa Regionalnego Bełżyc w 1967
roku. Czuję się niejako spadkobiercą jego
idei. Posiadam nawet dokumenty założycielskie Towarzystwa z tamtego okresu.
Byłem jednym z inicjatorów reaktywowania działalności tej organizacji w 2003
roku. Znam problemy mieszkańców
Bełżyc i trudności w realizacji wielu zadań. Rozwój zarówno miasta jak i całego
regionu leży mi na sercu. Jestem przekonany i wierzę , że wspólnymi siłami władz
miasta, władz samorządowych i naszego
społeczeństwa zrealizujemy wiele zadań,
które wypromują nasz region. Zanim zostałem wybrany Prezesem przez sześć lat
byłem skarbnikiem Towarzystwa.
– Jakie ma Pan plany w związku
z działalnością Towarzystwa?
– Na zebraniu Zarządu, które wkrótce zwołamy przyjmiemy plan pracy
na najbliższy rok kalendarzowy. Chcemy
rozszerzyć pracę poszczególnych sekcji , takich jak: sekcja historyczna, sekcja
kultury czy sekcja do spraw pracy z młodzieżą. Moim zdaniem należy „otworzyć”
Towarzystwo na aktywność wszystkich
członków, których na chwilę obecną

mamy około dziewięćdziesięciu. Ponieważ
jest duże zainteresowanie młodzieży pracą
i działaniem w naszej organizacji liczymy, że w nowym roku zwiększy się liczba
osób należących do Towarzystwa. Oczywiście będziemy kultywowali dotychczasowe formy pracy jakimi są spotkania
literacko-muzyczne. Przejdziemy także
do nowych form takich jak współpraca
z Miejskim Domem Kultury przy organizacji Wieczoru Trzech Króli, Dnia Jagiellońskiego i Festiwalu Wsi Polskiej, gdzie
mamy zamiar zorganizować konkurs starych pieśni z regionu. Takie współdziałanie jest niejako naturalne bo siedzibą TRB
jest właśnie dom kultury w Bełżycach.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia chciałbym w imieniu całego
Towarzystwa Regionalnego Bełżyc złożyć
wszystkim Mieszkańcom miasta i regionu
najlepsze życzenia świąteczne. Wielu łask
płynących od Chrystusa Narodzonego,
oraz życzyć wszystkim w Nowym Roku
2010 wszelkiej pomyślności.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Agnieszka Winiarska
foto: Agnieszka Winiarska

Salon Literacko-Muzyczny

Już po raz czwarty Towarzystwo Regionalne Bełżyc wraz z Burmistrzem
Bełżyc zorganizowali imprezę muzyczno-literacką. Całość miała miejsce
w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II
w Bełżycach. Gości powitała Pani Maria
Gruner – Honorowy Prezes TRB. Cały
program uroczystości poświęcony był
70-tej rocznicy powstania i działalności
Polskiego Państwa Podziemnego.

Jako pierwsi zaprezentowali montaż
słowno-muzyczny, pod bardzo wymownym tytułem „Od ofiary do sakralizacji”,
uczniowie Zespołu Szkół im. Mikołaja
Kopernika w Bełżycach. Program przygotowany został pod kierownictwem artystycznym Pani Magdaleny Greczkowskiej. Widzowie usłyszeli między innymi
wiersze Adama Mickiewicza i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz pieśń
Czesława Niemena zatytułowaną „Dziwny jest ten świat”, potem „Czerwone maki
pod Monte Casino” i „Pierwszą Brygadę”. W czasie prezentacji multimedialnej
obejrzeliśmy sporą część historii walk
i wyzwolenia spod okupacji. W dalszej
części uroczystości zagrali na fortepianie
uczniowie Społecznej Szkoły Muzycznej
im. Henryka Wieniawskiego w Bełżycach
pod dyrekcją Pani Moniki Tokarczyk.
Z recitalem wystąpiła Monika Parczyń-
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ska, laureatka konkursów akademickich
w Krakowie, autorka tekstów i muzyki.
Na zakończenie zagrała i zaśpiewała muzykująca rodzina Barbary i Józefa Obroślaków z Kocka, która zaprezentowała się
wraz z uczniami Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie.
„W maleńkiej wiosce, której nie ma już
…matka syna wypuszcza za próg
Z wielkim strachem że go nie usłyszy już
Wiem, że śpisz już śpisz
Że dla Ciebie śmierć nie znaczy nic
A dla mnie śmierć to taki cierń
Który mi zabrać Ciebie chce…”
Fragment piosenki skomponowanej
i napisanej przez: Monikę Parczyńską
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
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Obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Seniora
Wśród gości zaproszonych znaleźli się: Burmistrz Marcin Olszak,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Król, przedstawiciele Oddziału Okręgowego PZERiI w Lublinie. Świetnie bawiliśmy się przy
muzyce do późnych godzin. Tego
wieczora zapomnieliśmy o troskach
i swoich dolegliwościach. Czuliśmy
się dużo młodsi i pełni sił do dalszego działania w naszym Związku.
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów O/ Rejonowy w Bełżycach
w dn. 14 listopada br. obchodził swoje
święto. Z tej okazji zorganizowaliśmy imprezę integracyjną dla naszych członków.
Spotkanie odbyło się w Zajeździe „U Dwojaka”. Wzięło w nim udział 78 osób.

Tekst : AWI, foto archiwum PZERiI

W imieniu wszystkich członków
chcieliśmy złożyć gorące podziękowania Panu Burmistrzowi i Panu
Przewodniczącemu Rady Miejskiej
za obecność na spotkaniu oraz za
wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia. Dziękujemy również Państwu Dwojakom za wkład finansowy
i przygotowanie naszej uroczystości.

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów O/ Rejonowy w Bełżycach działa od 1976
roku. Obecnie siedziba znajduje
się w Bełżycach przy ul. Fabrycznej
2b (V piętro w biurowcu po fabryce SPOMASZ). Biuro jest czynne w każdy wtorek od godz. 9.00
do 12.00. Można wtedy telefonować pod nr 81 516 27 54. Tam
udzielamy informacji o naszych
spotkaniach i wszelkich prawach
rencistów i emerytów. Często organizujemy rozmaite spotkania i wycieczki. W chwili obecnej zrzeszamy 240 członków. Podlegają nam
dwa koła gminne: w Niedrzwicy
Dużej i Wojciechowie.
Wszystkich chętnych serdecznie zaprasza.

Zarząd Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów O/Rejonowy
w Bełżycach

„Podjęli się edukacji…”

To fragment ślubowania pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej
w Babinie. 18 listopada br. dziewięcioro uczniów (pięć dziewczynek i trzech
chłopców) zostało oficjalnie przyjętych
do społeczności uczniowskiej. Zadania opiekuna i wychowawcy całej klasy
pełni od początku roku szkolnego pani
Edyta Czerska, która z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem przygotowała całą uroczystość. Do grona

uczniów wprowadzili pierwszoklasistów
starsi wychowankowie szkoły. Uroczystego pasowania dokonał dyrektor Janusz Rodak. Do dzieci zwrócił się ze słowami również ksiądz Aleksander Baca.
Następnie odbyła się część artystyczna.
Usłyszeliśmy mnóstwo wierszy i piosenek, które sami często pamiętamy jeszcze ze swoich szkolnych lat.
Dzieci po uroczystości bawiły się
na dyskotece andrzejkowej i raczyły poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.
Dyrektor szkoły zdradził redakcji Gazety Bełżyckiej , że przygotowuje się wraz
ze społecznością szkoły, Radą Rodziców
i Władzami Miasta do nadania szkole
imienia Rzeczpospolitej Babińskiej.
Tekst i foto Agnieszka Winiarska
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Razem przeciw przemocy i agresji w naszej społeczności

To temat konferencji zorganizowanej
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bełżycach i Burmistrza Bełżyc.
Całość otworzyła dyrektor placówki PPP
Maria Winiarska, która powitała wszystkich przybyłych gości. Uczestnikami byli
przedstawiciele szkół, czyli pedagodzy
szkolni, osoby prowadzące świetlice środowiskowe, przedstawiciele Komisji Antyalkoholowych z terenu naszego powiatu,
duszpasterz, oraz członkowie stowarzyszeń

i fundacji działających na rzecz rodziny.
Pani dyrektor podkreśliła, że celem konferencji jest stworzenie bazy danych instytucji pomocowych z terenu powiatu jak
również nawiązanie współpracy pomiędzy
nimi. Ważnym elementem obrad była także wymiana doświadczeń, a w przyszłości
założenie zespołu interdyscyplinarnego
złożonego z fachowców pracujących w poszczególnych jednostkach.
Pierwszy wykład dotyczył przemocy domowej, o której mówiła Aleksandra
Palczewska – psycholog PPP w Bełżycach.
Na wstępie słuchacze przypomnieli sobie czym jest przemoc domowa. Przede
wszystkim jest to działanie zamierzone. Ma
na celu kontrolowanie i podporządkowanie
ofiary. Charakteryzuje się przewagą sił skierowaną przeciwko członkowi rodziny. Narusza nietykalność osobistą , powoduje ból

i cierpienie ofiary. Możemy rozróżnić kilka
rodzajów przemocy: fizyczną, psychiczną,
seksualną i ekonomiczną. W dalszej części
wykładu była mowa o mitach przemocy
czyli np. takich, że nie ujawnia się tajemnic rodzinnych, a niestety nieprawdą jest,
że ona sama zniknie. Przemoc to przede
wszystkim przestępstwo i każdy ma prawo
mu zapobiec.
Warto sobie uświadomić, że podjęcie
decyzji o działaniu jest istotnym krokiem
naprzód ku życiu bez przemocy. Autorka
wykładu namawiała do szukania wsparcia
w instytucjach pomocowych powołanych
m.in. do przeciwdziałania przemocy. –
Każdy przypadek jest inny, niepowtarzalny i wymaga indywidualnego podejścia.
Należy wziąć pod uwagę wiele czynników,
takich jak sytuacja rodzinna ofiary i agresora, sytuacja materialna, współwystępowanie
alkoholizmu, narkomanii, choroby psychicznej i innych. Wstępną pomoc można uzyskać
w „Niebieskiej linii”
(Ogólnopolskie Pogotowie
dla Ofiar Przemocy Domowej): 0–800–120–002
– mówiła Aleksandra
Palczewska – Jest to telefon zaufania (numer bezpłatny), który posiada
informacje o konkretnych
placówkach
niosących
pomoc ofiarom przemocy na terenie całej Polski.
Konsultanci dyżurujący
przy telefonie kierują osobę dzwoniącą do placówki
znajdującej się w pobliżu
jej miejsca zamieszkania,
podają adres, numer telefonu, godziny pracy, informują o tym, jaką
pomoc można w niej uzyskać oraz do kogo
się zgłosić.
Telefony dla ofiar przemocy zapewniają:
• anoniomowość
• wsparcie psychiczne
• pomoc w uporządkowaniu i przeanalizowaniu przedstawionych treści
• informacje na temat realnych możliwości rozwiązania konkretnych problemów
związanych z sytuacją przemocową
• porady prawne
adresy placówek specjalistycznych
i pomoc w zorganizowaniu lokalnej sieci
wsparcia.
W kontaktach telefonicznych nie ogranicza się czasu trwania rozmowy. Jeśli klient
dzwoni w celu uzyskania konkretnej infor-
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macji – kontakt trwa kilka minut. Jeśli dyżurny ustali, że najważniejszą potrzebą osoby dzwoniącej jest wysłuchanie jej, uspokojenie, wzmocnienie i ukazanie możliwości
rozwiązania przedstawionego problemu
– poświęca wtedy klientowi godzinę lub
więcej.
Z telefonu zaufania mogą również skorzystać osoby, które są świadkami przemocy
– sąsiedzi, członkowie rodziny, nauczyciele
podejrzewający, że ich uczniowie są krzywdzeni, i inni.
Instytucje, do których może zwrócić się
osoba pokrzywdzona z prośbą o pomoc,
to również:
• policja
• ośrodek pomocy społecznej
• punkt konsultacyjny
• gminny ośrodek rozwiązywania problemów alkoholowych
• poradnia psychologiczno-pedagogiczna.
Przy okazji konferencji omawiana była
także przemoc w mediach. O doświadczeniach w pracy opowiadali kolejno zaproszeni goście. O tych i podobnych tematach
będziemy pisać w kolejnych wydaniach Gazety Bełżyckiej.
Tekst zrealizowały we współpracy:
Aleksandra Palczewska i Agnieszka Winiarska,
foto: Agnieszka Winiarska

OG ŁOSZENIE
Burmistrz Bełżyc działając
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. z 2004 r. Dz. U. Nr 261
poz. 2603 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Bełżycach ul. Lubelska 3 wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących
własność Gminy Bełżyce przeznaczonych do sprzedaży:
1. Lokal Nr 4 położony w Bełżycach przy ul. Rynek 24.
Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
2. Lokal Nr 1 położony w Bełżycach przy ul. Bychawskiej 7.
Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Bełżyce, 27 listopada 2009 r.
BURMISTRZ
inż. Ryszard Góra
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ZAPROSZENIE

Wieczór Trzech Króli
Uprzejmie zapraszamy wszystkich mieszkańców
Gminy Bełżyce na spotkanie
w Wieczór Trzech Króli
dnia 6 stycznia 2010 roku o godz. 18.00
w Miejskim Domu Kultury
W programie:
- ognisko pasterskie
- powitanie Trzech Króli i Opłatek
- koncert kolęd i pastorałek
Serdecznie zapraszamy!
Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
Józef Kasprzak

Prezes Towarzystwa
Regionalnego Bełżyc
Antoni Kamiński

Boże Narodzenie

Radość dzieci, śpiew kołyski,
Trwa kruchego szczęścia dar.

Pusty rynek. Nad dachami

Więc opuszczam mury miasta,
Idę polom białym rad.
Zachwyt w drżeniu świętym wzrasta:
Jak jest wielki cichy świat!

Gwiazda. Świeci każdy dom.
W zamyśleniu, uliczkami,
Idę, tuląc świętość świąt.
Wielobarwne w oknach błyski
I zabawek kusi czar.

Gwiazdy niby łyżwy krzeszą
Śnieżne iskry, cudów blask.
Kolęd dźwięki niech cię wskrzeszą —
Czasie pełen Bożych łask!
JOSEPH VON EICHENDORFF
Tłumaczył ks. Jerzy Szymik

Leśniczy w przedszkolu

Dzieci z Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach odwiedził Rafał Cieślak
przedstawiciel Nadleśnictwa w Świdniku.
W czasie wizyty przedstawił maluchom
ogólne zasady zachowania się w lesie. Przykładem był wyświetlony film edukacyjny zatytułowany „Leśna wycieczka”. Po jego obejrzeniu
dzieci odpowiadały na pytania: po pierwsze
jakie widziały zwierzęta, a po drugie co tam
się złego działo. Bardzo obrazowo pokazana

rodzina z dziećmi, która wybrała się na wyjazd do lasu, tam wyrzucała śmieci, słuchała
głośnej muzyki, pies gonił małą wiewiórkę i między drzewami paliło się ognisko.
Wnioski były dla przedszkolaków oczywiste:
że nie wolno palić w lesie ogniska poza wyznaczonymi miejscami, nie wolno śmiecić,
hałasować, aby nie płoszyć dzikich zwierząt.
W ten sposób chronimy przyrodę i środowisko naturalne.
Podczas dalszej części spotkania pan
leśniczy opowiadał jak można dokarmiać
dzikie zwierzęta, jak zrobić prosty karmnik,
gdzie można go ustawić i przede wszystkim
czym, można karmić naszych leśnych przyjaciół. Podkreślił także zagrożenia jakie niesie
kontakt z dzikimi zwierzętami, jak również
to, że my sami jak i nasze domowe koty, psy
mogą się zarazić chorobami przez nie przenoszonymi.

Maluchy z ciekawością słuchały opowieści i zadawały mnóstwo pytań związanych z omawianym tematem.

Tekst i foto: AWI

Nadleśnictwo Świdnik obejmuje również
lasy państwowe na terenie Gminy Bełżyce aż
do granic z Poniatową i Nałęczowem. Zaczynając od lasów w Krzu( tam znajduje się szkółka leśna i plantacja, gdzie sadzi się drzewka
na nasiona), przez lasy na Malinowszyźnie,
aż do Krężnicy Okrągłej. Razem stanowią
powierzchnię prawie 223 ha. Są to głównie
lasy mieszane z przewagą lasów iglastych.
Na ich terenie nie ma żadnego pomnika przyrody, ale są rośliny i zwierzęta znajdujące się
pod ochroną. Z flory trzeba wymienić głównie
konwalię, lilię złotogłów i kopytnika, a z fauny
ptaki śpiewające takie jak: sikorkę, kosa, dzięcioła, wilgę czy wróbla.
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CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ
I SPORTU W BEŁŻYCACH
ogłasza konkurs na stanowisko

KSIĘGOWEGO (1/2 etatu)

Główne obowiązki:
– prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej jednostki budżetowej,
– dekretowanie i sprawdzanie pod względem finansowym dokumentów księgowych,
– wycena aktywów, pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
– sporządzanie sprawozdań jednostkowych i zbiorowych z dochodów i wydatków budżetowych
– miesięczne sporządzanie list płac, składek ZUS, Funduszu
Pracy oraz podatku od wynagrodzeń.
– uzgadnianie z księgowością Urzędu Miejskiego: sprawozdań
w zakresie planowanych dochodów i wydatków, otrzymanych dotacji i subwencji,
– przygotowywanie danych do opracowania: jednostkowych
planów dochodów i wydatków budżetowych,
–rozliczanie podatku VAT
– sporządzanie bilansu
– bieżąca analiza wykonania budżetu w odniesieniu do planu,
– czuwanie nad terminowym regulowaniem zobowiązań,
– gospodarka drukami ścisłego zarachowania,
– rozliczenie pod względem ilościowym i wartościowym składników majątkowych,
– sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach
i przesłanie ich do US,
Wymagania niezbędne:
– wykształcenie wyższe
– znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach
publicznych,
– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 5 lat
– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
– nieposzlakowana opinia,
Wymagania dodatkowe:
– umiejętność obsługi komputera,
– znajomość obsługi urządzeń biurowych,
– dokładność i rzetelność,
– dobra organizacja pracy,
– odpowiedzialność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– życiorys,
– list motywacyjny,
– kopia dowodu osobistego,
– kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych do celów rekrutacji,
– oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie
na danym stanowisku,
– inne, które kandydat uważa za ważne dla przyszłej pracy
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście bądź
pocztą na adres: Centrum Kultury Fizycznej i Sportu, ul. Zamkowa
47, 24-200 Bełżyce (stadion)z dopiskiem „Konkurs na stanowisko
księgowego” w terminie do 31 grudnia 2009 roku do godz. 15:00.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.ckfis@wp.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Bełżycach, ul. Lubelska 3.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
81 517 20 33
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie
rozmowy wstępnej.
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Pozbyli się starego sprzętu
Po raz drugi w tym roku
Urząd Miejski w Bełżycach
zorganizował bezpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i kuchennego. Można było pozbyć
się starej lodówki, zamrażarki
czy komputera. Warunkiem
było tylko to, aby urządzenie
było kompletne i aby dostarczyć je na wyznaczone miejsce. Tak jak poprzednim razem był to plac
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach.
– Od marca tego roku, kiedy była pierwsza zbiórka zużytego
sprzętu mieliśmy dużo zapytań od osób, które płaciły za wywóz
śmieci i przekazaliśmy informację gminie, a tam zajęli się tym
dalej- informuje Zofia Kowalczyk z ZGKiM.
Urząd Miejski podpisał stosowną umowę z Polską Korporacją
Recyklingu w Lublinie, która zabrała zgromadzone rzeczy – Robimy pracę odwrotną niż fabryka tzn. rozkładamy na części pierwsze.
To co się uda odzyskać przekazujemy różnym firmom np. szkło
do huty szkła, freon z lodówek czy klimatyzatorów do fabryki, która go zutylizuje, metale na złom – wyjaśnia pracownik PKR. W sumie zabraliśmy z Gminy Bełżyce około 12 ton zużytego sprzętu.
– Plusem jest to, że ludzie nie wyrzucają tego do lasu
czy do rowów. Niektóre części można jeszcze odzyskać a inne
trzeba zutylizować – mówi Renata Leszczyńska z UM w Bełżycach – W ten sposób chronimy nasze środowisko naturalne
– dodaje. W miarę potrzeb takie akcje będą kontynuowane.
Tekst i foto: AWI
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V TURNIEJ WARCABOWY SZKOLNEGO KLUBU WIEWIÓRKA
PCK UCZNIÓW KLAS III BEŁŻYCE 2009

W dniach 20- 31 października 2009 r.
zostały przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 1 w Bełżycach eliminacje klasowe Turnieju Warcabowego Szkolnego
Klubu Wiewiórka PCK dla uczniów klas
trzecich. W rozgrywkach uczestniczyło
63 uczniów. Turniej cieszył się dużym
zainteresowaniem wśród społeczności
szkolnej i wywoływał wiele emocji. Był
okazją do prezentacji umiejętności dzieci gry w warcaby, rozwijania logicznego
myślenia oraz sportowej rywalizacji.
Organizatorami turnieju już po raz
piąty były panie: Elżbieta Gontarczyk,
Anna Chojnacka, Maria Bakalarz oraz
Anna Marcewicz.
Rozgrywki klasowe przebiegały
sprawnie dzięki współpracy z wychowawczyniami klas III: panią Beatą Król
i Bożeną Watras.

Wyniki eliminacji klasowych przedstawiają się następująco:
MISTRZ KLASY III A
Filip Niewczas
MISTRZ KLASY III B
Maciej Taramas
MISTRZ KLASY III C
Dawid Zięba
W dniu 19 listopada 2009 r. przeprowadzono rozgrywki finałowe turnieju,
które prowadził sędzia główny pan Andrzej Paśnik.

Oto rezultaty zmagań finalistów:
Mistrz Klas III
Filip Niewczas kl. III a
I Wicemistrz Klas III
Paweł Wójtowicz kl. III c
II Wicemistrz Klas III
Klaudia Sajnóg kl. III a

Wręczenie dyplomów, upominków,
oraz medali dla uczestników turnieju miało miejsce podczas uroczystego
apelu szkolnego uczniów klas III Szkoły
Podstawowej nr 1 w Bełżycach w dniu
2 grudnia 2009 r.
Nagrody wręczała pani dyrektor Lucyna Sobczak oraz organizatorzy turnieju.
Pamiątkowe puchary dla zwycięzców zostały wręczone w dniu 5 grudnia
podczas uroczystych obchodów 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża oraz
35-lecia Honorowego Krwiodawstwa
PCK w Bełżycach.
Dziękujemy zawodnikom za sportową
rywalizację, gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy uczniów do udziału w turnieju
warcabowym w przyszłym roku.
Opracowanie: Elżbieta Gontarczyk, zdjęcia:
Elżbieta Gontarczyk, Jarosław Kruczyński

Wykaz
nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiących własność Gminy Bełżyce położonej w Bełżycach Centrum
przy ul. Szpitalnej 21, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.

Lp.

1.

Oznaczenie
nieruchomości
według księgi
wieczystej

Bełżyce Centrum
dz. Nr 101/2
KW 51 231

Powierzchnia
nieruchomości

Dz. Nr 101/2
pow. 1,7114 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona
w centrum miasta, z dogodnym dojazdem, zabudowana budynkiem dawnego
dworu, parkiem dworskim
budynkami zaplecza administracyjnego i technicznego dawnego szpitala.
Kształt działki prostokątny. Uzbrojenie: przyłącze
energetyczne telefoniczne
i gazowe. Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne
z sieci miejskiej. Teren
działki oświetlony i ogrodzony ogrodzeniem metalowym (szczegóły w operacie szacunkowym).

Przeznaczenie
nieruchomości w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego

Cena
nieruchomości
w złotych

Usługi nieuciążliwe
1 538 660,00 zł.
symbol – UE/ZP. Nieruchomość
wchodzi w skład zespołu dworskoparkowego i została wpisana do
rejestru zabytków pod Nr A/816.
Wszelkie inwestycje budowlane wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
(zainteresowany kupnem w toku
postępowania występuje do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z wnioskiem o zaopiniowanie oferty
i programu użytkowego).

Termin
zagospodarowania
nieruchomości

2 lata od
podpisania
umowy
– aktu notarialnego

Termin do złożenia
wniosku przez
osoby, którym
Termin
przysługuje
wniesienia
pierwszeństwo w
ceny
nabyciu art. 34 pkt
sprzedaży
1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami
Przed
zawarciem
aktu notarialnego

6 tygodni od
dnia wywieszenia
wykazu

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bełżycach w dniach od 20.11.2009 r. do 2.01.2010 r.
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Dla zdrowia

Przez cztery dni trwała bezpłatna
akcja badań cytomammograficznych
w Bełżycach. Organizatorem był Wojewódzki Ośrodek Koordynujący i Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, które
realizują Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i Szyjki
Macicy.
Akcja
W specjalistycznym cytomammobusie
od 30 listopada do 3 grudnia wykonano
około 150 mammografii i około 60 cytologii. Badania były przeznaczone dla kobiet
pomiędzy 50 a 69 rokiem życia. Takie bezpłatne badanie przysługuje co dwa lata. –
Jeśli przyszły Panie, które chciały badanie
wykonać przed tym terminem lub nie dotyczył ich wiek obejmujący nasz program,
to mogły uzyskać skierowanie od lekarza

onkologa i na jego podstawie wykonać
badanie również nieodpłatnie. Aby akcję
przeprowadzić sprawnie ustaliliśmy dyżur lekarza onkologa na dzień 2 grudnia.
W tym czasie zgłosiło się po skierowanie
około 40 kobiet – informuje Mieczysław
Sadło technik elektroradiologii.
W przeprowadzeniu akcji pomocna była baza danych NFZ, gdzie wpisane
były już osoby korzystające wcześniej z badań cytologicznych i mammograficznych,
ich adres, oraz termin przeprowadzenia
ostatnich wyników. Pozwalało to sprawnie
wypełniać odpowiednie ankiety, jak również
na bieżąco aktualizować dane pacjentek.
Skąd można było się dowiedzieć?
Informacje o całej akcji można było
uzyskać począwszy od prasy, radia, plakatów, ulotek, przez informacje ogłaszane
w kościele, informacje od lekarza rodzinnego, zaproszenia wysyłane osobiście
przez organizatora, a skończywszy na informacji sms, jeśli nr telefonu komórkowego pacjentki był zapisany w bazie danych. Nie miała znaczenia przynależność
lokalna. Zbadać mogły się osoby nie tylko
z terenu naszej gminy ale z całego kraju.
Wszystkie pacjentki otrzymają wyniki
badań w ciągu trzech tygodni, od terminu badania, drogą pocztową.

Świadomość
Zarówno w większych miastach,
mniejszych miejscowościach i wsiach
znacznie wzrosła świadomość społeczna
na temat zagrożeń jakie niosą choroby.
Panie oczekujące przed gabinetem lekarskim zgodnie stwierdziły, że to jednak
pozytywny wpływ mediów. – Takie akcje
powinny być prowadzone również jeśli
chodzi o inne schorzenia tak samo groźne
jak rak piersi czy szyjki macicy – mówią.
Zdaniem ordynatora Oddziału Gineko-

logii szpitala w Bełżycach lek. med. Wiesława Mietlickiego takie akcje zwiększają
wykrywalność, wobec tego można stosować profilaktykę i po wykryciu wczesnych
zmian nowotworowych zapobiegać rozwojowi choroby. Najważniejsze jest jednak
to, że rezultatem takich akcji jest zmniejszenie śmiertelności wśród kobiet.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Pomóż dzieciom przetrwać zimę
Pod taką nazwą odbyła się impreza
towarzysząca zbiórce darów. W Miejskim Domu Kultury bogaty program
artystyczny
zaprezentowały
dzieci
i młodzież ze szkół i przedszkoli w naszej gminie. Zainteresowanie pokazami było bardzo duże. Błyski fleszy jak
na największej medialnej imprezie. Wystąpiły dzieci z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Bełżycach, Koło
Teatralne z Z.S. im Kopernika w Bełżycach z przedstawieniem zatytułowanym
„Kopciuszek”. Kilka skeczy przygotowała młodzież z bełżyckiego Gimnazjum
Nr 1. Publiczność żywiołowo reagowała
na występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wierzchowiskach, które mówiły
lokalną gwarą i przedstawiały zapomniane już tradycje darcia pierza. Bajkę
o „Królewnie Śnieżce” zaprezentowali
uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzu.
Na zakończenie widzowie obejrzeli występy taneczne zespołu „AXEL” , który

trenują Państwo Gronowscy oraz taniec
break dance w wykonaniu młodzieżowej
grupy z Zagórza.

Nr 10 (122) Grudzień 2009

Tekst i foto: AWI

Akcję rozpoczęła w 1993 roku Ewa
Dados. Skłonił ją do tego jeden z uczestników audycji radiowej dla dzieci o imieniu Przemek, który po audycji poprosił
dziennikarkę żeby pomogła mu znaleźć
pracę bo czasem w domu brakuje jedzenia.
To skłoniło do ogłoszenia w Radiu Lublin
zbiórki darów pod hasłem „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Tak się zaczęło…
W 1993 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Radio Lublin i Telewizja
Lublin w ramach akcji „Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę” obdarowały 2000 rodzin
z lubelskiej starówki i innych lubelskich
dzielnic.
W małym radiowym studiu – skąd
popłynęły w eter nie tylko prośby o pomoc, ale i podziękowania dla ludzi o wielkich sercach gdzie ciocia Ewa zainicjowała akcję, podjęto ostateczną decyzję: W tej
akcji nie zbieramy i zbierać nie będziemy
żadnych pieniędzy. Dzielimy się tym
co mamy, dajemy cząstkę swego serca
nieznanemu przyjacielowi w potrzebie.

OGŁOSZENIE
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Burmistrz Bełżyc ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wierzchowiskach Górnych, stanowiącej własność Gminy Bełżyce.
Powyższa nieruchomość zapisana jest w ewidencji gruntów obrębu Wierzchowiska jako działka Nr 565/2 o pow. 0,0074 ha i Nr 565/3
o pow. 0,2223 ha.
Na działce Nr 565/2 i Nr 565/3 usytuowany jest budynek dawnego „Klubu Rolnika” wolno stojący w części dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony o pow. użytkowej 171,46 m2 w którym znajduje się sklep, sala sprzedaży, magazyn, zaplecze socjalne, sala klubowa, klatka schodowa.
Uzbrojenie: droga, energia elektryczna, sieć wodociągowa. Nieruchomość położona przy drodze asfaltowej Bełżyce – Borzechów.
Tytuł własności uregulowany jest w księdze wieczystej Nr 36 780 prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Opolu Lubelskim.
Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 96 300,00 zł. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Powyższa nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową – symbol MR.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2010 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bełżycach ul. Lubelska 3.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 9 630,00 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Bełżycach lub na konto
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie Filia w Bełżycach ul. Bychawska 17 nr konta 12 8733 0009 0015 0499 2000 0050. Termin wniesienia wadium
upływa dnia 11 stycznia 2010 r. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub
zwrócone najpóźniej w terminie 3-ch dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu
do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bełżycach pokój Nr 11, tel. 517-28-91.
Bełżyce, dnia 08 grudnia 2009 r.
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Burmistrz Bełżyc ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bełżycach przy
ul. Ewangelickiej 14, stanowiącej własność Gminy Bełżyce.
Powyższa nieruchomość zapisana jest w ewidencji gruntów obrębu Bełżyce Centrum jako działka Nr 223/5 o pow. 0,0297 ha i Nr 223/8
o pow. 0,1326 ha.
Na działce 223/8 usytuowany jest budynek pawilonu handlowego murowany dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o pow. użytkowej 300,21 m2 w którym znajduje się kotłownia, skład opału, sale sprzedaży, pokój administracyjny, pokoje biurowe, sanitariaty. Z w/w
budynkiem połączony jest również budynek parterowy o funkcji usługowo-magazynowej o pow. użytkowej 127,72 m2.
Uzbrojenie: energia elektryczna, sieć wodociągowa, gaz, kanalizacja. Dostęp do nieruchomości po wydzielonej działce Gminy Nr 223/7.
Utrudnienia w dojeździe w dni targowe wtorki i piątki do godz. 1400 .
Tytuł własności uregulowany jest w księdze wieczystej Nr 48 677 i Nr 24 435 prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Opolu Lubelskim.
Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 331 500,00 zł. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Powyższa nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod przemysł, składy – symbol PS.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2010 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bełżycach ul. Lubelska 3.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 33 150,00 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Bełżycach lub na konto
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie Filia w Bełżycach ul. Bychawska 17 nr konta 12 8733 0009 0015 0499 2000 0050. Termin wniesienia wadium
upływa dnia 11 stycznia 2010 r. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w terminie 3-ch dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu
do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bełżycach pokój Nr 11, tel. 517 28 91.
Bełżyce, dnia 08 grudnia 2009 r.

Wizyta gości z Niemiec w Z.S. im. M. Kopernika w Bełżycach
W dniach 3 – 7 października 2009 roku
miała miejsce wizyta przedstawicieli zaprzyjaźnionej szkoły z Erlensee. Celem tego przyjazdu było zacieśnienie współpracy szkół
partnerskich: niemieckiej placówki i Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach.
W skład delegacji naszych sąsiadów
wchodzili:
• p. Wilhelm Dietzel – dyrektor
• p. Monika Pyka – Stromb – nauczyciel
historii i języka niemieckiego
• 6 uczennic.
Delegację z Bełżyc tworzyli:
• p. Dorota Maj – nauczyciel języka niemieckiego

• p. Elżbieta Dubiel – nauczyciel historii
• p. Henryk Stachyra – nauczyciel informatyki
• 6 dziewcząt.
Przyjazd przedstawicieli szkoły z Erlensee miał miejsce 3 października. Przybyli oni do Krakowa. Po przywitaniu goście zostali zabrani do hotelu w Łagiewnikach. Po krótkim odpoczynku i śniadaniu
zwiedziliśmy dawną stolicę Polski (Wawel,
Sukiennice, Trasa Królewska). Kolejnego
dnia pojechaliśmy do Wieliczki, a następnie do Zakopanego. Tam goście z Niemiec
mogli wędrować po górach. Zwiedzili oni Morskie Oko, Kalatówki, zdobyli

Kasprowy Wierch i Gubałówkę. Dnia
7 października, w godzinach wieczornych
przedstawiciele szkoły w Erlensee przybyli
do Bełżyc, gdzie zostali powitani przez dyrektora Zespołu Szkół im. M. Kopernika,
panią Elżbietę Kaszlikowską, i młodzież
z liceum. Po krótkim odpoczynku zwiedzili Lublin nocą. Następnego dnia wrócili
do swoich domów.
Wizyta zaprzyjaźnionej z bełżycką
placówką szkołą była udana. W jej ramach
zrealizowano zamierzony program. Stała
się ona doskonałą lekcją języka i kultury
dla uczniów niemieckich i polskich.
Elżbieta Dubiel
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W straży minął rok

Z redakcją Gazety Bełżyckiej rozmawia dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bełżycach Zbigniew Kotłowski.
– Co się wydarzyło przez okres ostatniego roku w bełżyckiej JRG?
– Jeśli chodzi o same zdarzenia
to mieliśmy na terenie Gminy Bełżyce 45
pożarów i 116 tzw. miejscowych zagrożeń
czyli wypadków, zanieczyszczeń studni,
rozlanych plam oleju na jezdni, zerwanych dachów, połamanych konarów itp.
Ponieważ obsługujemy także gminy: Borzechów, Wojciechów i Niedrzwica oraz
na mocy porozumienia część gminy Nałęczów to łącznie gasiliśmy 88 pożarów
i usuwaliśmy 222 miejscowe zagrożenia.

W porównaniu do lat ubiegłych zdarzeń
było nieco mniej. Rok 2008 to 111 pożarów, czyli porównanie jest proste.
– Czy coś zmieniło się w waszym
składzie osobowym straży? Z jakimi
jednostkami współpracujecie?
– Wszystko jest tak jak było na początku 2009 roku. Razem pracuje nas 35 osób.
Współdziałamy z Jednostkami Ratowniczo-Gaśniczymi w Bychawie, Lublinie,
i Puławach oraz Ochotniczymi Strażami
Pożarnymi w Babinie, Matczynie–Wojcieszynie, Borzechowie, Niedrzwicy Dużej, Wojciechowie i Strzeszkowicach.
– Co udało się wykonać w tym roku
w straży?
– Przede wszystkim prowadzimy
remont naszego budynku ( modernizujemy wentylację, remontujemy salę wykładową, pokój dowódców, korytarze,
klatkę schodową, łazienki ) oraz garaży
( wymalowaliśmy ponad 1000 m2 ścian).
Warto dodać, że wykonujemy go sami,
czyli tzw.metodą gospodarczą. Czynimy także starania o zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego z funduszy unijnych.
– Czym się zajmujecie oprócz codziennej pracy ?

– Przyjmujemy wycieczki szkolne, organizujemy pokazy sprzętu w szkołach, przewozimy bezpłatnie żywność z darów zbieranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej
(jest to kilkadziesiąt wyjazdów w roku). Bierzemy udział w rozmaitych uroczystościach.
Organizowaliśmy memoriał pamięci im.
Krzysztofa Cieślickiego (naszego nieżyjące-

go dowódcy straży) we współpracy z CKFiS.
Transportowaliśmy sprzęt medyczny do Siemianowic Śląskich po wypadku w kopalni.
Braliśmy również udział w Mistrzostwach
Województwa Lubelskiego Strażaków w Siatkówce także organizowanym w CKFiS. Ponadto uczestniczymy w sesjach Rady Miejskiej i Radach Gminnych.
– Dziękuję za rozmowę i życzę wielu
sukcesów na Nowy Rok 2010.
Rozmawiała: Agnieszka Winiarska, foto:
Agnieszka Winiarska

Warsztaty artystyczne

Na przełomie listopada i grudnia tego roku w Klubie Kobiet działającym przy MDK w Bełżycach, którego opiekunem
jest Pani Alicji Czerniec, i dzięki wsparciu finansowemu
Burmistrza miasta prowadzone były warsztaty rękodzieła
artystycznego. Do współpracy jako instruktorzy zaproszone
zostały: Agnieszka Zagajewska z Gminnej Biblioteki w Bo-
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rzechowie oraz Elżbieta Urbanek z Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli.
Pani Urbanek zaprezentowała technikę robienia tzw. makramy, czyli tego co możemy wykonać ze zwykłego sznurka
sizalowego. Jak go barwić i plątać, zawijać i wiązać by powstał np. obraz, koszyczek na kwiat doniczkowy lub ozdoba
na ścianę.
Z kolei Pani Zagajewska zainteresowała nas origami czyli
techniką składania papieru, wyczarowując niesamowite papierowe ozdoby; haftem matematycznym, który wbrew swojej nazwie jest bardzo efektowny i prosty w wykonaniu, oraz
papierową wikliną.
Warsztaty trafiły w gust ich uczestniczek. Było przy tym
dużo śmiechu i zabawy, a przede wszystkim nabycie nowych
umiejętności rękodzielniczych. Dobrą informacją jest to,
że zajęcia będą kontynuowane po nowym roku. Zainteresowane osoby mogą obejrzeć zdjęcia z warsztatów na stronie
www.mdkbelzyce.pl. Dodatkowych informacji można zasięgnąć w sekretariacie MDK pod nr tel. 81 517 22 30.
Tekst: Alicja Czerniec,
foto: Agnieszka Winiarska

Sołtys Starych Wierzchowisk Antoni Nowakowski obchodził 50 lecie pracy – stąd 50 róż od sołtysów

Uroczystości patriotyczne – czerwiec

Uroczystości patriotyczne - sierpień

Bełżycką Fujarę’ 2009 wręczono najpierw w czerwcu – kapele, a następnie we wrześniu – orkiestry

Stara fontanna dosłownie na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem budowy nowej…

„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”

obchody Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Wierzchowiskach
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