Miesięcznik

Społeczno-Kulturalny

Zapraszamy na nową stację paliw w Bełżycach przy Młynie. Jakość paliwa gwarantowana.
Stacja zrzeszona z PKN ORLEN. Części do LPG, oleje, smary, płyny w konkurencyjnych cenach.

Program lojalnościowy - NAGRODY.
Sklep spożywczy dobrze zaopatrzony.

UWAGA PROMOCJA!!! Sprzedaż paliw:
- Olej napędowy
- Benzyna 95
- Benzyna 98
- Gaz LPG

DLA STAŁYCH KLIENTÓW UPUSTY CENOWE
Zapraszamy również do naszego sklepu z FIRANAMI, ZASŁONAMI, PASMANTERIĄ
I USŁUGAMI KRAWIECKIMI. Jesteśmy sklepem patronackim FABRYKI FIRAN POLONTEX. Niepowtarzalne wzory, gwarantowana jakość. Wykonujemy własne aranżacje
okienne na zamówienie. Dobre terminy za rozsądną cenę.

PRZYJEDŹ, SPRAWDŹ – STAWIAJ na NOWOCZESNOŚĆ
SAMOCHÓD BĘDZIE WDZIĘCZNY ZA JAKOŚĆ

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Bełżycach

Teatr Nasz
przedstawia:

Foto. AWI

Skład i druk:
Drukarnia Alf-Graf
Skład i Lublin,
druk: ul. Abramowicka 6,
tel. Alf-Graf
081 532 15 12
Drukarnia
info@alfgraf.com.pl
Lublin, e-mail:
ul. Kościuszki
4, tel. 081 532 15 12
e-mail: info@alfgraf.com.pl
Wszystkie zdjęcia nie podpisane
wykonała Agnieszka Winiarska
Wszystkie zdjęcia nie podpisane wykonała
Urszula Kurek
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania nadesłanych materiałów.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania nadesłanych materiałów.
Wydawca:
Miejski Dom Kultury w Bełżycach
Miesięcznik
Adres
redakcji: Samorządowy.
Wydawca:26,Urząd
Miejski
w Bełżycach
ul. Tysiąclecia
24-200
Bełżyce
Redaktor
prowadzący:
Urszula
Kurek
tel. 081 517 22 30
Adres
redakcji:
e-mail:
g.b.mdkwb@wp.pl
ul. Lubelska 3, skr. poczt. 9, 24-200 Bełżyce,
Redaktor
naczelny:
Józef
tel. 081
517 27 28,
faxKasprzak
081 517 25 06,
Redaktor
współpracujący:
Agnieszka Winiarska
e-mail:
gbelzycka@wp.pl

Antoni Czechow : Jubileusz
Występują:
Ryszard Figura, Zofia Gajowiak, Tomasz Minik, Aleksandra Topyło
Reżyseria: Józef Kasprzak
Premiera: 14 lutego 2010 roku – godzina 18.00
Nr 11 (123) • Styczeń-Luty 2010 • ISSN 1507-8353

Egzemplarz bezpłatny

Wigilia w Miejskim Domu Kultury

Wieczór Trzech Króli

Gimnazjum Nr 1 w Bełżycach
przedstawia Jasełka

Jasełka
w Zagórzu

Opłatek Ludowy w Lublinie

Foto. Agnieszka Winiarska

Foto. Agnieszka Winiarska

GAZETA BEŁŻYCKA

LI Sesja Rady Miejskiej w BEŁŻYCACH
Sesję otworzył Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Król. Rada przyjęła
porządek obrad zgodnie, z którym odbywało się posiedzenie.
1.Przyjęcie protokołów z ostatnich
sesji.
Radni przyjęli protokoły
2.Interpelacje i zapytania.
Radni zgłaszali m.in.
- sprawę zagrożenia dla ruchu pieszych
i samochodów w miejscu , gdzie zatrzymują się przewoźnicy busów;
jednocześnie postulowali przeniesienie przystanku z ulicy Kazimierskiej
na dworzec PKS w Bełżycach;
- potrzebę zaktualizowania strony internetowej Miasta i Gminy Bełżyce;
- do kogo mają się zwracać mieszkańcy
gminy w sprawie zimowego utrzymania dróg miejskich i wiejskich;
3. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych
od czasu ostatniej sesji.
Burmistrz Ryszard Góra omówił m.in.
- przebudowę ul. Rolniczej;
- przebudowę 100m odcinka drogi w Babinie z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych;
- przebudowę drogi w Kolonii Chmielnik;
- sprzedaż czterech mieszkań zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej;
- nabycie przez gminę gruntu przy ul
Rynek o powierzchni 15m2;
- rozmowy w sprawie możliwości finansowania budowy wodociągu i kanalizacji w naszej gminie przez fundację z Warszawy;
- przejście do kolejnego etapu wniosku
o dofinansowanie CZG „PROEKOB”
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bełżyce na 2010
rok.
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
RIO pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2010 rok z uwagami
w uzasadnieniu;
- opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego z emisji obligacji komunalnych,
kredytów i pożyczek;
RIO pozytywnie zaopiniowała moż-

liwość sfinansowania deficytu budżetowego;
- opinia RIO w sprawie prognozy
kształtowania się długów Gminy Bełżyce na lata 2010 – 2015
RIO pozytywnie zaopiniowała prognozę kształtowania się długów
z uwagami w uzasadnieniu;
- opinia Komisji Zagospodarowania
Przestrzennego Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego
KZPMKiPP zgłosiła uwagi odnośnie
wydatków budżetowych
- opinia Komisji Mieszkaniowej
KM podobnie zgłosiła uwagi odnośnie wydatków budżetowych
- opinia Komisji Oświaty Zdrowia,
Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu
i Spraw Socjalnych
KOZKKFSiSS złożyła trzy wnioski do
projektu uchwały budżetowej
- opinia Komisji Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska
KRGŻiOŚ zaakceptowała dochody
w projekcie uchwały budżetowej i wypracowała poprawki odnośnie wydatków
- opinia Komisji Rewizyjnej
KR pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały budżetowej po stronie dochodów z wnioskiem o dołączenie
dochodów z czynszów, oraz złożyła
kilka wniosków w kwestii wydatków
- opinia Komisji Statutowej
KS przyjęła takie stanowisko jak Komisja Rewizyjna
- opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
KRGiF przyjęła nowe uzasadnienie
w części dotyczącej dochodów oraz
wnioski dotyczące wydatków.
Rada Miejska podjęła uchwałę budżetową z wnioskowanymi przez KRGiF
poprawkami.
5. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę
Bełżyce.
Rada Miejska nie podjęła uchwały
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu ponad podstawę programową.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwa-

lenia Programu współpracy Gminy
Bełżyce z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których
mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2010 rok.
Rada Miejska podjęła uchwałę
w sprawie Programu o współpracy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie
bezprzetargowym mieszczącym się
w Babinie nr 225 Pani Katarzynie
i Panu Tomaszowi Krawczyk
Rada Miejska podjęła uchwałę
o sprzedaży.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny ustalonej za lokal mieszkalny
Pani Katarzynie i Panu Tomaszowi
Krawczyk
Rada Miejska podjęła uchwałę
o udzieleniu 90 % bonifikaty od ceny
ustalonej za lokal mieszkalny.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie
bezprzetargowym mieszczącym się
w Babinie 221 Panu Andrzejowi Gustyn
Rada Miejska podjęła uchwałę
o sprzedaży.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie bonifikaty
od ceny ustalonej za lokal mieszkalny
Panu Andrzejowi Gustyn
Rada Miejska podjęła uchwałę
o udzieleniu 90% bonifikaty od ceny
ustalonej za lokal mieszkalny.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia
wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Rada Miejska podjęła uchwałę
w sprawie zmiany uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Bełżyce na 2009 r.
Rada Miejska podjęła uchwałę
w sprawie zmian w budżecie.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie sesji.
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GAZETA BEŁŻYCKA

LIII Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach
Sesję otworzył Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Król. Następnie Radni
przyjęli porządek obrad zgodnie, z którym
odbywało się posiedzenie.
1.Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji
Radni przyjęli protokoły.
2.Interpelacje i zapytania
Radni zgłaszali m. in. potrzebę posypania nawierzchni ul. Fabrycznej, na której
tworzy się lód oraz pytali czy rozpoczęły się
rozmowy ze Starostwem Powiatowym w celu
zabezpieczenia możliwości dojazdu do drogi
publicznej mieszkańcom bloku przy ul. Pocztowej.
3.Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu
ostatniej sesji.
Burmistrz Ryszard Góra poinformował
Radnych m.in.o
- posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy
Działania;
- walnym zgromadzeniu Celowego
Związku Gmin „Proekob”, oraz o przejściu
projektu budowy zakładu przez kolejną ocenę tzw. merytoryczną;
- dwóch spotkaniach w sprawie Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach;
- decyzji o otrzymaniu przez naszą gminę 278 tys. dofinansowania z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na
budowę drogi gminnej Zalesie – Wierzchowiska Dolne – Skrzyniec.
- wypłaceniu dodatku uzupełniającego
dla nauczycieli ;
- spotkaniu w sprawie rewitalizacji miasta;
- realizacji projektu do LGD dotyczącego
remontu remizy we Wronowie;
- problemie ze studnią w Chmielnik Kolonii;
- sprzedaży dwóch nieruchomości : na ul.
Ewangelickiej w Bełżycach oraz w Wierzchowiskach.
4. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bełżyce.
Burmistrz Ryszard Góra przedstawił
propozycję budowy mieszkań socjalnych na
terenie za tzw. barakami, który to teren znajduje się poza ochroną konserwatorską.
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów negatywnie oceniły projekt
uchwały;
Rada Miejska nie podjęła uchwały o przystąpieniu do zmian w studium.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego

Miasta Bełżyce obejmującej działkę nr 115
i część działki nr 114 przy ul. Szpitalnej
w obrębie 4 Bełżyce – Centrum.
KZPMKiPP i oraz KRGiF negatywnie zaopiniowały projekt uchwały;
Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego.
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia
uchwały nr XXIX251/2005 Rady Miejskiej
w Bełżycach z dnia 26 stycznia 2005 roku
w sprawie określenia minimalnych stawek
czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości
gruntowych stanowiących mienie komunalne.
KZPMKiPP oraz KRGiF pozytywnie
oceniły projekt uchwały
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
uchylenia uchwały.
7. Podjecie uchwały w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów.
KZPMKiPP negatywnie oceniła projekt
uchwały
KRGiF – nie wypracowała stanowiska
Do projektu uchwały została zgłoszona
poprawka, którą Radni uwzględnili i na tej
podstawie podjęli uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat : za pojemnik
110 l – 9,46 zł, za pojemnik 240 l – 18,92 zł,
za pojemnik 1100 l – 88 zł, a za pojemnik
KP 7 – 332, 93 zł. Różnicę wynikającą z zaproponowanych przez ZGKiM cen za usługi
,a obowiązującymi pokryje dotacja z budżetu
gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży
lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym mieszczącego się przy ul. Bychawskiej 7 Panu Andrzejowi Galik.
Rada Miejska podjęła uchwałę o sprzedaży.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
ustalonej za lokal mieszkalny Panu Andrzejowi Galik.
Rada podjęła uchwałę o udzieleniu 60%
bonifikaty.
10.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży
lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym mieszczącego się przy ul. Rynek 24
Pani Krystynie Chojeckiej.
Rada Miejska podjęła uchwałę o sprzedaży.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
ustalonej za lokal mieszkalny Pani Krystynie Chojeckiej.
Rada podjęła uchwałę o udzieleniu 60%
bonifikaty.
12.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży
nieruchomości gruntowej stanowiącej mie-

Nr 11 (123) Styczeń-Luty 2010

nie komunalne w drodze bezprzetargowej.
Sprzedaż dotyczyła działki nr 620/26
o pow. 274 m2 na rzecz Pana Andrzeja Wójtowicza. Radni złożyli wniosek o sprzedaży
nieruchomości położonych od ZST na ul.
Przemysłowej do tzw. placu buraczanego
w drodze przetargowej.
Rada przyjęła wniosek o nierozpatrywaniu
tego punktu na trwającej sesji.
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bełżyce.
Rada Miejska nie podjęła uchwały o opłacie czesnego w wysokości 1,30 za godzinę
ponad podstawę programową.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia
poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, oraz podatku leśnego w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
oraz wyznaczenia późniejszego terminu
płatności inkasentów.
Rada Miejska podjęła uchwałę o powołaniu sołtysów jako inkasentów podatku, oraz
podjęła uchwałę o ustaleniu wysokości prowizji i terminie wnoszenia płatności przez
inkasentów.
15.Sprawozdanie z prac stałych Komisji
Rady Miejskiej za 2009 rok.
Sprawozdanie złożyli przewodniczący
wszystkich stałych Komisji.
Rada Miejska przyjęła informację.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej
w Bełżycach na 2010 rok.
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji.
17.Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za
2009 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej złożył
sprawozdanie z pracy Rady w 2009 roku.
Rada Miejska przyjęła informację.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
planu pracy Rady Miejskiej w Bełżycach na
2010 rok.
Rada Miejska przyjęła plan pracy na 2010
rok.
19. Informacja na temat spraw obywateli
nie załatwionych w terminie
Burmistrz Ryszard Góra poinformował, że
nie ma kolejnych spraw obywateli nie załatwionych w terminie.
20.Informacja na temat zadań inwestycyjnych na 2010 r.
Informacja na temat tworzenia projektu remontu remizy we Wronowie.
Rada Miejska przyjęła informację.
21.Informacja na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na prowadzenie działań inwestycyjnych.
Burmistrz Ryszard Góra poinformował Radnych o możliwościach pozyskiwania funduszy przez gminę.
22. Odpowiedzi na interpelacje.
23.Wolne wnioski.
24. Zamknięcie sesji.

GAZETA BEŁŻYCKA
Szanowni Państwo!

Z tym pomysłem radnych stanowczo
się nie zgadzam ponieważ koszt utrzymania
jednego dziecka w przedszkolu wzrósłby do
ponad 300 zł miesięcznie. Również rodzice
nie akceptują takiego wzrostu cen.
Odnoszę wrażenie, że Rada Miejska, chcąc przenieść w całości na rodziców
koszty funkcjonowania przedszkola, szuka
oszczędności kosztem jednej placówki i jej
podopiecznych.
Byłbym w stanie zrozumieć takie działania gdyby to pospolite „zaciskanie pasa” dotknęło wszystkie jednostki w naszej gminie,
ale niestety dotyczy to tylko Samorządowego
Przedszkola Publicznego w Bełżycach.
W zamieszczonej poniżej tabeli przedstawiłem kilka jednostek naszej gminy i ich
budżety na przestrzeni ostatnich 3 lat. Przedstawione dane pokazują, że generalnie w każdej jednostce koszty jej funkcjonowania co
roku rosną. Nakłady zwiększyły się również
globalnie w całej oświacie o 25,8%. Jeżeli
przedszkole zostałoby potraktowane jak inne
jednostki to nie miałoby w tej chwili żadnych
problemów finansowych.
Trzeba również zwrócić uwagę na
fakt, że w roku 2009 samorząd dofinansował
szkoły z budżetu gminy w wysokości 1 387
804 zł. Wynika to z tego że np. subwencja na
jednego ucznia wyniosła w szkole wiejskiej
5527 zł, a rzeczywiste koszty kształtowały się
na poziomie średnio ponad 9000 zł. Różnice
tych kwot pokrywa samorząd i Rada Miejska
akceptuje taki stan rzeczy. Nie rozumiem dlaczego zatem tak samo nie traktujemy przedszkola.
Jeżeli sytuacja się nie zmieni i rzeczywiście koszty pobytu dziecka w przedszkolu wzrosną do ok. 300 zł to na pewno część
rodziców zrezygnuje z posyłania dzieci do
przedszkola. Zmniejszenie się liczby dzieci
nie przełoży się jednak na koszty utrzymania budynku, które się nie zmienią, dlatego
podkreślam że jestem przeciwko takim pomysłom.
Odnosząc się do zarzutów łamania
prawa przez Burmistrza i Dyrektora chcę
podkreślić, że na dzień dzisiejszy nie popeł-

W grudniowym wydaniu Gazety Bełżyckiej zamieszczono artykuł Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bełżycach, w którym
Pan Przewodniczący trudną sytuacją finansową Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach w całości obarcza dyrektora placówki i Burmistrza Bełżyc.
Przeprowadzona na łamach gazety
ofensywa przeciwko mojej osobie i przytaczanie nieuczciwych i nieprawdziwych zarzutów, wymaga odniesienia się do poruszanych kwestii.
Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty samorządowej, do których zgodnie
z pkt. 8 cytowanego artykułu zaliczyć można
edukację publiczną. Gminy realizują ten obowiązek, jako należący do zadań własnych, poprzez zakładanie i prowadzenie m.in. przedszkoli. Sąd Najwyższy w 1992 roku rozwiał
wszelkie wątpliwości stwierdzając: ,,prowadzenie i utrzymanie przedszkoli (…) stało się
obowiązkowym zadaniem własnym gminy”.
Obowiązkiem samorządu jest zapewnienie bezpłatnego nauczania i wychowania
w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego tj. minimum 5 godzin dziennie. Za każdą następną
godzinę wykraczającą poza minimum ustawowe ma zapłacić rodzic. Wartość tej godziny
ustalana jest w formie uchwały rady gminy.
Należy wyjaśnić, że uchwała wprowadzająca odpłatność za 1 godzinę wykraczającą poza podstawę zastąpi opłatę stałą (tzw.
czesne). W 2009 roku przygotowałem projekt
uchwały, który określał wartość 1 godziny na
1,3 zł ( dla porównania Kazimierz Dolny-1 zł,
Bychawa 1,2 zł, Lublin 1,28 zł).
Te wartości nie pokrywają w 100% pobytu dziecka w przedszkolu i wynikające różnice finansuje samorząd. W budżecie naszej
gminy na rok 2010 znalazła się kwota 580 000
zł., która ma zabezpieczyć tylko 5 godzinny
pobyt dziecka w przedszkolu, a pozostałą
część mają sfinansować rodzice.

Jednostka

Rok budżetowy i dotacja w zł

niłem żadnego przestępstwa, które miałoby wpływ na sytuację przedszkola i innych
podległych mi jednostek. Co więcej nie
toczą się żadne postępowania przeciwko
mojej osobie.
Nie posiadam również wiedzy, aby
Pani Dyrektor dopuściła się defraudacji środków publicznych. Jednak w celu wyeliminowania wszelkich niedomówień i wątpliwości
co do prawidłowości dysponowania środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola zleciłem w tej jednostce
szczegółową kontrolę zewnętrzną.
Swoistą niedorzecznością jest dla mnie
również pojawiające się przy artykule dotyczącym finansów przedszkola uzasadnienie
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
na sesję nadzwyczajną z 16 listopada 2009
roku, gdzie występowałem o brakujące środki na przedszkole. Ta niedorzeczność polega
na tym, że w dokumentach z pracy komisji
nie można się doszukać żadnego stanowiska,
ale w gazecie się pojawia ?!
Ponadto w lutym 2009 roku Rada Miejska podjęła uchwałę upoważniającą Przewodniczącego Rady do złożenia doniesienia
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych na Dyrektora przedszkola. Uchwała nie
została wykonana, a miało to rozwiać wszystkie wątpliwości odnośnie finansów placówki.
Nie zamierzam wchodzić w polemikę z Przewodniczącym Rady na temat Jego
funkcjonowania w samorządzie, ponieważ
każdy może obejrzeć nagrania z sesji i wyrobić sobie zdanie. Uważam natomiast, że oceniając kogoś w pierwszej kolejności samemu
trzeba być w porządku.
Dlatego też pełne złego stylu słowa,
kierowane pod moim adresem o łamaniu
prawa, niegospodarności, nieudolności traktuję jako oszczerstwa bez pokrycia i element
walki politycznej. Mam również nadzieję że
w przyszłości funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego nie będzie elementem gry politycznej.

inż. Ryszard Góra
Burmistrz Bełżyc
Wzrost budżetu w stosunku do roku

2010

2009

2008

2010\2009

2009\2008

2010\2008

Przedszkole SPP Bełżyce

580000

935800

769760

-38%

+21,5%

-24,6%

Przedszkole Wzgórze

88370

75000

59000

+17,8%

27,1%

+49,8%

Gimnazjum nr 1

1854300

1733500

1534800

+7%

+12,9%

+20,8%

Gimnazjum nr 2

903830

779500

750000

+16%

+13,9%

+20,5%

Szkoła Podst. nr 1

2229700

1969700

1714609

+13,2%

+14,9%

+30,1%

Szkoła Podst. nr 2

877060

715000

600000

+22,7%

+19,2%

+46,2%

Oświata Ogółem

10357495

9332030

8236809

+11%

+13,3%

+25,8%

CKFiS

885000

770000

680000

+14,9%

+13,2%

+30,2%

MDK

600000

520000

445000

15,4%

+16,9%

+34,8%

Rada Miejska

123000

123000

83000

0%

+48,2

+48,2%
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O Witoldzie Marcewiczu mistrzu
i artyście kamieniarstwa
Pan Witold urodził się w rodzinie
stolarza w Bełżycach. Już od najmłodszych lat wykazywał tzw. iskrę Bożą
w kierunku rysunku artystycznego. Jego
nauczycielka Zofia Gutowska w szkole
podstawowej zauważyła, że zdarzało mu
się robić prace dla całej klasy. Oczywiście
koledzy wypierali się tego, ale podobna technika na wszystkich malunkach
zdradziła autora. – Do dziś pamiętam, że
był to pejzaż na saneczkach – wspomina. Jednemu koledze z kolei namalował
rysunek nie patrząc na kartkę, pod ławką na kolanie. Do tego rysunku się nie
przyznał, a przyparty do muru przyznał
się do wszystkich pozostałych. Chyba
tego było już za wiele bo dostał dwójki
( wówczas najgorsza ocena ) we wszystkich kratkach w dzienniku i dwójkę ze
sprawowania. Kolejny semestr już był
diametralnie inny. Piątka z plusem za
szkic konia wierzchowego wynagrodziła
mu złą ocenę na pierwsze półrocze. - To
był prawdziwy pedagog – mówi o Pani
Gutowskiej. Rysował bardzo realistycznie, obydwoma rękami. Nie sprawiała
mu trudności ani lewa ani prawa ręka.
Na innych lekcjach poza plastyką także
rysował, czy była to matematyka czy fizyka. Na zajęciach z polskiego zamieniał
opisy lektur na ilustracje, tworzył obrazy i grafiki takich książek jak „W pustyni
i w puszczy”, postacie z „Pana Tadeusza”.
Na każdym kroku towarzyszyła mu satyra szkolna. Rysował śmieszne obrazki
albo karykatury kolegów. Wtedy już zapragnął malować obrazy olejne, rozmaite pejzaże, kwiaty, konie i twarze ludzi.
Pierwszą lekcję profesjonalnego malarstwa wziął u Mancewicza (ówczesnego
nauczyciela rysunku) , ale ten po pierwszych zajęciach ocenił go jako swojego
rywala i uczeń więcej do niego nie poszedł. Żałuje, że profesor nie zwrócił mu
jego pejzaży Bełżyc. Jeden z kolegów
(mieszkający obecnie na Śląsku ) zachował na pamiątkę szkic Witolda Marcewicza ze szkoły podstawowej. Pierwszy
olejny obraz Pana Witolda to „Chrystus
w ogrójcu”. Potem zaczął malować reprodukcje Kossaka i innych wielkich
twórców, pasjonował się także Matejką.
Jego zamiłowania znacznie odbiegały od tego o czym marzył dla niego
ojciec. Mianowicie chciał, aby młody

Witold został jubilerem i tam skierował
swoje zainteresowania. Koniec końców
zaczął uczęszczać do szkoły budowlanej i został mistrzem nie jubilerstwa,
ale budownictwa. Był między innymi
najmłodszym mistrzem Lubelskiej Izby
Rzemieślniczej i kierował budową wieżowca w Lubelskim Przedsiębiorstwie
Budownictwa Przemysłowego. Potem
przyszło wojsko, a raczej odwrotnie, on
poszedł do wojska. Wtedy obowiązkowa
służba trwała bagatela dwa lata, co dla
młodego człowieka było nie lada okresem w biografii. Kiedy zaczął malować
kolegów, przełożeni dostrzegli w nim talent i przenieśli go z Hrubieszowa ( gdzie
kierował pracami budowlanymi, oraz
jako amator wybudował pierwszy pomnik 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty )
do jednostki w Lublinie.
Z tego powodu, że robił rozmaite projekty wojsko
kierowało pomoc do Bełżyc w postaci
bezpłatnej siły roboczej. Żołnierze bowiem kopali rowy i robili wiele innych
rzeczy w czynie społecznym. Kiedy służba dobiegała końca przełożeni nie chcieli
go wypuścić z wojska. Gwarantowali mu
dobrą pracę i wykształcenie. Nie chciał
jednak zostać zawodowym żołnierzem.
Miał ogromny temperament nie
tylko do pracy. Planował karierę sportowca, a nawet budowniczego statków.
Po wojsku zdecydował się otworzyć własny zakład kamieniarski na posesji rodziców przy ul. Spokojnej w Bełżycach.
Udoskonalał cały czas swoje umiejętności w zawodzie. Naukę ręcznej obróbki
kamienia rozpoczął od wizyty w Krakowie na cmentarzu Rakowickim i Powązkach w Warszawie, przez co uczył
się na przykładach tradycyjnej sztuki
kamieniarskiej. Stamtąd czerpał wzory
i natchnienie do form w jakich były wykonane detale architektoniczne, rzeźba.
Potem kupił działkę obok cmentarza
w Bełżycach i zaczął budować zakład kamieniarski. Współpracował z Wydziałem Architektury bełżyckiego powiatu.
Wykonywał miniatury makiet budowlanych i postawił zakład z betonu jednofrakcyjnego. Za to Instytut Techniki
Budowlanej przyznał mu nagrodę. Warunkiem było tylko, że musi zamieścić
na tablicy informację z czego budynek
jest wykonany oraz to, że studenci Poli-
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techniki Lubelskiej będą mogli przyjeżdżać i oglądać budynek. Połowę zakładu
ukończył w 1969 roku. Niedługo też ożenił się z Jadwigą Nejman. Wspomina, że
najpierw ją namalował, a potem również
uwiecznił w rzeźbie.
Zaczął działać jako społecznik.
Był radnym miejskim, powiatowym,
miejsko- gminnym oraz wojewódzkim.
Przewodniczył samorządowi mieszkańców i podejmował rozmaite inicjatywy
społeczne. Otrzymał z rąk Radnych
Rady Miejskiej w Bełżycach Brązowy
Krzyż. Był jedną z osób, które budowały Dom Rzemiosła popularnie nazywany Cechem. W 1983 roku Minister
Kultury i Sztuki nadał mu tytuł Mistrza
Rzemiosł Artystycznych i Kamieniarstwa. Do jego najsłynniejszych pomników trzeba zaliczyć Pomnik Konstytucji
3 Maja na Placu Litewskim w Lublinie
( dostał za niego złoty medal za zasługi dla miasta Lublina), Pomnik Pamięci
Polek i Polaków wywiezionych przymusowo do niewolniczych robót w III Rzeszy w latach 1939-1945 na Powązkach
w Warszawie, Pomnik Ofiar Katyńskich
przy Kościele Garnizonowym w Lublinie i wiele , wiele innych. Jednym z jego
największych i najbardziej pracochłonnych dzieł był Jezus klęczący w Ogrójcu.
– Moim marzeniem jest, aby na 600- lecie
Bełżyc wszystkie pomniki i rzeźby w naszym mieście były odnowione – zwierza
się Marcewicz.
Za najlepszy kamień do rzeźbienia
uważa włoski marmur. – Sam dźwięk
przy stuknięciu dłutem i młotkiem zdradza jakość materiału- mówi. Oczywiście
bardzo liczy się też umiejętność rozpoznawania tej jakości wynikająca z doświadczenia. Uważa, że głazy dają pozytywne promieniowanie.
Pan Marcewicz cały czas bierze
udział w rozmaitych konkursach. Ostatni z nich to konkurs na projekt Pomnika
ku czci Polaków – ofiar zbrodni dokonanych na kresach wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów. Rozstrzygnięty
w styczniu tego roku okazał się pomyślny dla Witolda Marcewicza. Jego pomysł
okazał się najlepszy spośród wszystkich
zgłoszonych projektów. Pomnik ma stanąć w centrum Chełma.
Tekst: Agnieszka Winiarska

GAZETA BEŁŻYCKA

Dokucza nam zima
Nie ma co, zima się za nas wzięła
ostro. Najpierw kilkunastodniowe intensywne opady śniegu. Teraz tęgie mrozy.
Zamarznięte szyby w domach i samochodach, anteny na dachach. Trzeba
wcześniej wstać aby odśnieżyć posesje,
chodniki. Dorośli mają z tym więcej
problemów, ale dzieci mniej skarżą się
na zimno. Chodzą do szkoły normalnie.
– Nie zauważyliśmy zwiększonej absencji
ani problemów z dowozem dzieci – mówi
nauczyciel z Zespołu Szkół Nr 2 w Bełżycach. Gorzej było w Wierzchowiskach
– Przewoźnicy przez dwa dni kiedy były
najcięższe mrozy mieli kłopot z uruchomieniem autobusów. Wtedy nie dowieźli
uczniów do szkoły. Potem wszystko wróciło do normy – tłumaczy Małgorzata
Wawer dyrektor Szkoły podstawowej
w Wierzchowiskach – Poza tym w szkole jest ciepło i uczniowie mimo niskiej
temperatury na dworze chętnie przycho-

dzą na zajęcia – dodaje. Inne kłopoty
miała Szkoła Podstawowa we Wronowie. – W listopadzie zepsuł się nam piec
i dogrzewaliśmy budynek urządzeniami
elektrycznymi. Teraz wszystko działa
normalnie – wyjaśnia Małgorzata Wyrostek pełniąca obowiązki dyrektora SP we
Wronowie. Na izbie przyjęć w bełżyckim
szpitalu mają podobne informacje – Nic
wyjątkowego się nie dzieje, nie mamy
więcej pacjentów niż zwykle. Nie było też
żadnych przypadków odmrożeń – tłumaczy Edyta Moskwa z izby przyjęć. Z kolei szkoła w Babinie odwołała zajęcia, bo
temperatura w budynku spadła na tyle,
że uniemożliwiała prowadzenie zajęć.
Zarząd Dróg Powiatowych oddział
w Bełżycach ma 58 km dróg do odśnieżania na terenie naszej gminy. Niestety
posypywanie środkami chemicznymi
jezdni ( solą, piaskiem ) przy temperaturze niższej niż – 120C jest nieskuteczne.

Newralgiczne miejsca na terenie
gminy Bełżyce narażone na zawiewanie
śniegiem to:
- droga Krężnica Okrągła – Zalesie
- miejscowość Kierz za szkołą
- zakręt przed Ignacowem
- odcinek drogi powiatowej między miejscowością Wierzchowiska a pogotowiem
ratunkowym na ul. Przemysłowej w Bełżycach – na wysokości ul. Śródpole.
Z pewnością przy długich okresach mrozów trzeba się liczyć z zakupem
dodatkowej porcji węgla czy drzewa potrzebnego do ogrzewania domów. Prognozy zapowiadają, że zima nam jeszcze
trochę dokuczy. Według przysłowia jak
„Na gromnicznej ciecze to się zima wlecze”
a kiedy „Na Gromnicznej mróz składaj
sanie szykuj wóz”. Pożyjemy zobaczymy,
byle do wiosny…
Tekst AWI

Opłatek ludowy
Około dwa tysiące sympatyków
i działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego zjechało do Lublina, aby wspólnie
połamać się opłatkiem. Uroczystość miała
miejsce w hali MOSiR przy Alejach Zygmuntowskich. W czasie imprezy można
było usłyszeć i obejrzeć mnóstwo zespołów
ludowych i śpiewaczych z naszego regio-

nu m.in. „Henryczki” i „Karczmiaki”. Jako
jedna z pierwszych wystąpiła Orkiestra
Dęta działająca przy Szkole Podstawowej
im.W.Witosa w Motyczu pod dyrekcją Antona Szaszkowa. Bełżyczanie z pewnością
pamiętają wrześniowy Turniej Orkiestr Dętych o Bełżycką Fujarę, na którym orkiestra
z Motycza wygrała główną nagrodę, klarnet

firmy Yamaha. Publiczność zabawiała także
znana na Lubelszczyźnie Lolek Orkiestra.
Usłyszeliśmy w ich wykonaniu mnóstwo
znanych melodii i kolęd.
Na tle wypełnionych trybun przepięknie odznaczały się grupy kobiet z kół
gospodyń i różnorodnych zespołów, ubrane
w stroje ludowe oraz strażacy w mundurach. W pierwszych rzędach znaleźli się m.
in. szef lubelskich ludowców poseł Edward
Wojtas, wiceminister Krzysztof Hetman,
prezes KRUS Henryk Smolarz, wojewoda
Genowefa Tokarska, marszałek województwa Krzysztof Grabczuk , przewodniczący
sejmiku województwa Jacek Czerniak, poseł
Jan Łopata, oraz arcybiskup Józef Życiński.
Po występach zespołów i orkiestr
rozpoczęła się część oficjalna. W stronę
wszystkich zebranych popłynęły liczne życzenia.
- Życzę wam radości silniejszej od
mroku, odwagi, która wyzwala z lęku przed
Herodem i umiejętności budowania wspólnoty - mówił abp. Józef Życiński
Na lubelskim opłatku zabrakło tym
razem szefa PSL i wicepremiera Waldemara
Pawlaka, który musiał zmienić plany i pojechał w tym czasie na Białoruś.
Tekst i foto : AWI
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Rozmowa z Posłem na Sejm RP i Prezesem Zarządu
Powiatowego PSL w Lublinie Janem Łopatą

- Jest Pan dobrze znany społeczności bełżyckiej. Jak współpracuje Pan z samorządem lokalnym?
- Od czasu kiedy byłem starostą lubelskim, a później wicewojewodą lubelskim
współpracowałem z władzami gminnymi. Układało się różnie. Myślę, że w tej
chwili mamy najlepszy okres tej współpracy. Jest wola zrozumienia i chęci do
działania dla dobra gminy z obu stron.
Pamiętam, że kiedy otrzymałem mandat do sejmu w 2005 roku przyjechałem
do Bełżyc i ludzie mówili o mnie „nasz
poseł” to znaczyło, że poznali mnie na
wcześniej pełnionych funkcjach z dobrej

strony i obdarzyli zaufaniem. Potwierdziły to kolejne wybory do sejmu w 2007
roku. Było to jednocześnie zobowiązanie,
że trzeba nadal pomagać i sprzyjać rozwojowi miasta.
- W takim razie w czym udało się do tej
pory pomóc?
- Jedne z najważniejszych były i nadal
są inwestycje drogowe realizowane we
współpracy gminy z powiatem. Ważna
obecnie dla Bełżyc jest budowa drogi 747
- obwodnicy drogi Opole Lubelskie-Chodel -Bełżyce i most w Kamieniu, która będzie najkrótszym połączeniem ( z punktu
widzenia Bełżyc ) z drugą stroną Wisły.
W tym roku rozpocznie się również remont drogi na odcinku Bełżyce – Strzeszkowice. W swoich działaniach sprzyjałem
rozwojowi Zespołu Szkół Technicznych
w Bełżycach i Zespołowi Szkół im. M.
Kopernika. Pozyskaliśmy liczne środki
dla Lubelszczyzny, w tym między innymi
na zakup samochodu dla OSP w Babinie.
- Jakie są najważniejsze elementy dla
rozwoju naszej gminy w najbliższej przyszłości?

- Myślę, że trzeba rozwijać infrastrukturę
lokalną tzn. zakłady terenowe , ale nie na
skalę olbrzymiej fabryki. Bełżyce miały
przemysł, który wcześniej dobrze prosperował. Pozyskanie jednego inwestora
z pewnością przyciągnęłoby kolejne inwestycje. Trzeba tylko znać mocne strony
i walory gminy oraz odpowiednio je wykorzystywać i promować. Poprowadzenie
wodociągu i skanalizowanie całej gminy
jest priorytetem na najbliższe lata.
- Czego życzyłby Pan bełżyczanom na
ten rok?
- Przede wszystkim, aby poważnie potraktowali kartę wyborczą i poszli głosować w wyborach samorządowych i aby
wybrali ludzi mądrych , rozsądnych, którzy cieszą się zaufaniem i sprawdzili się
w działaniu na rzecz społeczności lokalnej. Kiedy będzie zgoda i porozumienie,
wtedy ludzie z zewnątrz przyjdą i chętnie
będą sprzyjać rozwojowi miasta i gminy.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Agnieszka Winiarska,
foto: AWI

Jasełka na scenie
Tegoroczne przedstawienie o narodzeniu Pana Jezusa przygotowała na
deskach teatru młodzież z Gimnazjum
Nr 1 w Bełżycach. Całość wzorowana
jest na średniowiecznych misteriach
franciszkańskich. Występ zrealizowany
był pod kierownictwem Eweliny Gajowiak, Izabeli Wójtowicz i Moniki Plewik.
Dekoracją i aranżacją sceny i spektaklu
zajęła się Elżbieta Góra. Przed przedstawieniem chór szkolny zaśpiewał kilka

kolęd pod dyrekcją Marzeny Gac.
Młodzież przygotowała własnoręcznie przepiękne kostiumy, a
gra młodych aktorów wzbudzała
wiele zachwytu i emocji wśród rówieśników na widowni. Po występie wszyscy udali się do szkoły, aby
w klasach z kolegami podzielić się
opłatkiem. Podobne spotkanie odbyło się również w gronie nauczycieli.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Za twórcę przedstawień bożonarodzeniowych uważany jest św. Franciszek z Asyżu. Treścią była historia narodzenia Jezusa
w Betlejem i spisku Heroda. Początkowo
figury Dzieciątka, Maryi, Józefa, Trzech
Króli i pozostałych osób dramatu były nieruchome. Za sprawą zakonów franciszkańskich i bernardyńskich wprowadzono w ich
miejsce marionetki. W pierwszej połowie
XVIII wieku biskupi polscy zakazali wystawiania jasełek w kościołach. Przyczyną
było coraz szersze przenikanie do tekstu
przedstawień scen i postaci o charakterze
ludycznym. Z szopkami zaczęli wówczas
kolędować poza murami świątyń żacy, czeladnicy itp. Dały one początek wędrownym
teatrzykom ludowym o świeckim charakterze. Teksty jasełkowe, najczęściej gwarowe,
były w większości anonimowe. Przerabiano
je wielokrotnie, między innymi ze względu
na fakt, że zawierały wątki odwołujące się
do aktualnych wydarzeń.
Oprac. na podst. encyklopedii
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Spotkanie Klubu Seniora
W czwartek 10 grudnia podczas spotkania w Klubie Seniora odbywało się przygotowywanie pysznych postnych sałatek. Nad całością
wykonania czuwała Marianna Michalak. Panie robiły także tradycyjne
ozdoby świąteczne tzw. jeżyki, które zawisły na choince w domu kultury. W miłej i wesołej atmosferze szybko upływał czas. Kolejne spotkanie
klubu miało miejsce już w nowym roku 2010, a konkretnie 21 stycznia.
Tym razem klubowiczkom towarzyszył zespół z Wojcieszyna, który
prowadzi Barbara Wieczorkiewicz. Wspólne kolędowanie przyciągnęło również słuchaczy, którzy przechodzili obok domu kultury i z chęcią
przyłączyli się do wspólnego śpiewu.
Oto przepis na jedną z sałatek:
Sałatka z makrelą:
1 makrela
kilka ziemniaków ugotowanych w mundurkach
czerwona cebula
3-4 jajka ugotowane na twardo
4 ogórki kiszone
1 szczypior
musztarda
majonez
sól, pieprz, pieprz ziołowy
Polecamy
Tekst i foto: AWI

Wigilia w MDK
W ostatnią niedzielę przed Świętami Bożego Narodzenia odbyło się
w MDK symboliczne zapalenie choinki. Tę nową tradycję w życie naszego miasta wprowadził dom kultury
; była to już druga taka uroczystość,
mająca integrować nasze środowisko. Przybyli na nią licznie mieszkańcy całej gminy, Burmistrz Bełżyc, przedstawiciele Rady Miejskiej,
sołectw, zespół śpiewaczy z Wojcieszyna i Wierzchowisk, oraz dzieci ze
Szkoły Podstawowej we Wronowie.
Tego dnia królowała atmosfera zbliżających się świąt. Dyrektor powitał
wszystkich gości i zaświecił światła na
przepięknej choince w holu budynku.
Drzewko ustrojone w ręcznie robione
ozdoby, całe biało-złote, lekko przyprószone białym puchem jak śniegiem.
Wraz z opłatkiem popłynęły życzenia:
„Na szczęście, na zdrowie
Na tę świętą Wiliję
Żebyśmy byli zdrowi, weseli
Jak w niebie Anieli
Daj nam Boże szczęścia, zdrowia
Wszystkiego dobrego
Żebyśmy doczekali do roku drugiego
I kolędą się łamali”

Razem z zespołem rozpoczęło się
kolędowanie. Przypomnieliśmy sobie nierzadko stare, zapomniane pieśni śpiewane w okresie świąt. Potem
kosztowaliśmy tradycyjnych, wigilijnych potraw: barszczu, śledzia, kapusty z grzybami, racuchów, klusek
z makiem i kutii oraz kompotu z suszu. Wszystko przygotowane wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów,
Rencistów i Inwalidów i Kołem Kobiet. Klub Seniora na tę okazję przygotował specjalnie złotą bombkę
z klubowym napisem, która zawisła
na choince. Święty Mikołaj także nie
zapomniał o uroczystości. Przybył
w cudnych saniach. Uraczył wszystkich obecnych słodkimi prezentami.
Można było także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie ze Świętym.
Wspaniałe upominki przygotowały
dzieci ze szkoły we Wronowie. Ręcznej roboty aniołki, kartki ,czy szopki
można było nabyć na małym kiermaszu, z którego dochód był przeznaczony na zakup pomocy szkolnych.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
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Pięć ziarenek grochu
„Są dwie drogi, aby przeżyć życie.
Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem.
Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko”
Taki tytuł nosiło przedstawienie, które było zakończeniem projektu realizowanego przez zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. Całość nosiła nazwę „Edukacja Kluczem Twojego Sukcesu”. W projekcie uczestniczyło jeszcze dziewięć
innych szkół z terenu powiatu lubelskiego. Szkoła w Matczynie swój
projekt zatytułowała „Teatr mój widzę ogromny”. Nauczyciele , którzy brali udział w projekcie to: Elżbieta Saczuk, Agnieszka Borowiec,
Irena Wasyluk, Aneta Sołyga, Joanna Chwaszczewska, Urszula Chołody, Maria Sobich, Barbara Grzegorczyk, Adam Wójtowicz, Katarzyna
Orzeł. Koordynatorem była dyrektor szkoły Renata Rejnowska. Pomysł stworzenia przedstawienia teatralnego miał uwolnić emocje, dać
możliwość otwarcia się dzieciom na innych , dać poczucie sukcesu.
– Zajęcia teatralne dobrze sprawdzają się w terapii naszych podopiecznych – mówi Katarzyna Orzeł.
Projekt realizowało w sumie 50 dzieci. Wszyscy zostali podzieleni na pięć grup: dwie teatralne i trzy plastyczne. Uczniowie z pomocą
nauczycieli szyli kostiumy i dekoracje do spektaklu. W ramach programu miał miejsce wyjazd na wycieczkę do teatru Andersena w Lublinie,
do Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie oraz do parku w Nałęczowie.
Efektem końcowym było przygotowanie przedstawienia na podstawie
baśni Andersena „ Pięć ziarenek grochu”. Dzieci przebrane za kolorowe ziarenka: białe, żółte, czerwone, zielone i niebieskie, z których każde
opowiadało swoją historię. Przed spektaklem miała miejsce prezentacja multimedialna o historii przygotowań do spektaklu i warsztatach
plastycznych. W trakcie całego przedsięwzięcia można było oglądać
wystawę prac stworzoną z rysunków i wyklejanek wykonanych przez
uczestników projektu.
Tekst i foto: AWI

Małopolski ksiądz Robak
Ks. Jan Niwiński, długoletni profesor teologii w Krakowie, następnie proboszcz w Czerniejowie pod Lublinem,
zesuniętym został po trzechletnim uwięzieniu duchowym, przeważnie z politycznych względów, na stopień wikariusza
w Bełżycach. Żywego umysłu i gorący
patriota wszczynał ks. Niwiński w Bełżycach przy każdej sposobności rozmowę
o Napoleonie, sławił jego geniusz i zamiary do odbudowania Polski. Urzędnikom
c.k. magazynu tabacznego zapowiedział,
że zostaną powieszeni, jak tylko Francuzi do Lublina dojdą, zaś inspektorowi
tabacznemu Maakowi, bijąc się w piersi,
wykazał jak na dłoni, iż nie mógłby czyścić nawet butów nadchodzącemu mocarzowi Zachodu. W kościele miewał rów-

nież ks. Niwiński kazanie podburzające
przeciw rządowi austriackiemu i głosił
pochód mesjasza zbliżającego się wprost
do granic nowogalicyjskich.
Dowiedziawszy się od brata, Józefa
Niwińskiego, pocztmistrza w Bełżycach,
o sztafecie ze szczegółami bitwy pod Austerlitz, rozpowszechnił tę wiadomość publicznie po nieszporach w kościele. Stało
się to 15 grudnia 1805 r. w ten sposób, iż
ks. Niwiński od ołtarza, dawszy znak organiście, by zaprzestał intonacji na Anioł
Pański, zawołał : „Chodźcie, ludzie, do
mnie!” Obecni w kościele zbliżyli się do
niego i wtedy opowiedział im o zwycięstwie Napoleona pod Austerlitz, o posuwaniu się naprzód wojsk francuskich, które
już wkrótce uchylą biedę, jaka wszystkich
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trapi, i począł śpiewać z ludem suplikacje
o dalsze zwycięstwa dla Napoleona. Uwięziony przez starostę w Lublinie i odstawiony do sądu kryminalnego w Krakowie,
został uznanym ks. Niwiński przez senat
dla spraw politycznych, przy tymże sądzie
urzędujący, za winnego zbrodni stanu i na
śmierć skazanym. Sąd Najwyższy w Wiedniu ocenił łagodniej postępki ks. Niwińskiego, uznał je za zbrodnię zaburzenia
spokoju publicznego i orzekł rok więzienia. Władza duchowna uznała osobno ks.
Niwińskiego za niezdolnego do służby parafialnej rozkazała zamieszkać mu na resztę dni życia ( liczył 55 lat) wśród murów
klasztornych.
J. Wawel- Louis, Kartka z dziejów
1807 r., „Przegląd Polski”, 1897.
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Plan Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych
Autor: mgr inż. Szymon Topyło

Nadchodzi zima i czas trudnych
warunków na drodze, które będą się starać łagodzić nasi drogowcy. „Jak co roku
przygotowania do zimy rozpoczęły się
już na początku października. Uchwała
Zarządu Powiatu w Lublinie ustaliła zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi
na drogach powiatowych o nawierzchni bitumicznej – mówi Janusz Watras
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Lublinie z/s w Bełżycach.
Zimowe utrzymanie dróg /z.u.d./
są to prace mające na celu zmniejszenie
lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami

śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych o nawierzchni twardej na odcinkach szlakowych oraz ulic powiatowych
miast: Bełżyce, Bychawa. ZDP w Lublinie utrzymuje drogi powiatowe na terenie całego powiatu tj. we wszystkich 16
gminach: Bełżyce, Borzechów, Bychawa,
Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża,
Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew. Razem to 671 km
do odśnieżania licząc, że trzeba utrzymać 2 pasy ruchu razem jest to 1342 km.
Porównywalna odległość wynosi jak
z Lublina do Monachium w Niemczech.
Ogółem km 671,242 z podziałem na
standardy:
III standard – 12,988 km
IV standard – 2,130 km
V standard – 521,046 km
VI standard – 135,078 km

atmosferycznymi, jak śliskość zimowa
oraz opady śniegu. Zasady prac prowadzonych przy z.u.d. oraz technologia
robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania. Głównym dokumentem podczas trwania tej
akcji jest Plan ZUD Powiatu Lubelskiego w sezonie 2009/2010 sporządzonym
w Zarządzie Dróg Powiatowych. Dokument formatu A4 zawiera: mapy, dane
liczbowe, wykazy pracowników, wykaz
sprzętu, numery telefonów, wykaz dróg
objętych ZUD, lokalizacja ustawienia
zasłon przeciwśnieżnych, lokalizacja odcinków do zwalczania śliskości zimowej,
miejsca składowania materiałów, miejsca nawrotów sprzętu przy ZUD całość
to ok. 60 stron. Zarząd dróg powiatowych jako jeden z nielicznych w Polsce
posiada nowoczesny sprzęt do z.u.d.
Starania dyrektora Janusza Watrasa jak
również przychylność Starosty Pawła
Pikuli i Rady Powiatu pozwoliła na wymianę w ciągu 4 lat całego przestarzałego zaplecza sprzętowego. Obecnie jest
to 11 szt. posypywarek i pługów, gdzie
najstarsza posypywarka jest z 2005r.
a 5 szt. z nich pochodzi z 2009r.
Zakres robót obejmuje zwalczanie

Kryterium zaliczania drogi do poszczególnych standardów zależy od funkcji drogi w układzie komunikacyjnym
i średniorocznego ruchu dobowego.
Drogi o małym czy znikomym
znaczeniu komunikacyjnym nie są objęte zimowym utrzymaniem, łączna ich
długość wynosi 1,904 km. Drogi twarde
niebitumiczne* nie są objęte zimowym
utrzymaniem dróg.
Śliskość nawierzchni jezdni zwalczana będzie, na odcinkach wyznaczonych w planie przez Zarząd Dróg
Powiatowych poprzez posypywanie
miejsc niebezpiecznych mieszanką
piaskowo-solną. Odśnieżanie dróg
i zwalczanie śliskości zimowej będzie
prowadzone w pierwszej kolejności na
drogach o wyższym standardzie, a następnie na drogach utrzymywanych
w niższym standardzie.
Zasłony przeciwśnieżne ustawione
zostały na odcinkach dróg szczególnie
narażonych na zawiewanie śniegiem
w ilości 7,650 km.
W sytuacji niesprzyjających warunków atmosferycznych opuszczalne
są przerwy w komunikacji :
- na drogach standardu III do 6 godzin,
- na drogach standardu IV do 8 godzin,

-

na drogach standardu V do 24 godzin,
na drogach standardu VI do 48 godzin.

Informacje o stanie przejezdności dróg oraz wszelkie uwagi odnośnie
zimowego utrzymania można uzyskać w Zarządzie Dróg Powiatowych
w Lublinie z siedzibą w Bełżycach, ul.
Żeromskiego 3 pod numerem telefonu
516-28-84, 516-28-86, oraz w obwodach drogowych podległych zarządowi:
1. Obwód Drogowo-Mostowy Nr 1
w Bełżycach 81 517-22-07
2. Obwód Drogowy Nr 2 w Bychawie
81 566-02-60
3. Obwód Drogowy Nr 3 w Garbowie
81 501-80-51
Akcję zimowego utrzymania dróg
bezpośrednio prowadzą kierownicy poszczególnych obwodów drogowych.
Z chwilą zaistnienia warunków
zimowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach
oraz w poszczególnych obwodach drogowych odbywać się będzie praca zmianowa:
- w godzinach od 600 – 2000 w zarządzie
- w godzinach od 400 – 2000 w obwo-

Unimog U-400 z posypywarką Stratos
i pługiem odśnieżnym VARIO (2006r.)

dach drogowych.
Zabezpieczone materiały do z.u.d. na sezon 2009/2010 to ogólnie:
Sól luz - 1026 ton, Sól workowana
– 51,3ton, Piasek - 3 900 ton, Mieszanka piaskowo – solna -110 ton.
ZDP Lublin używa również solanki
(roztwór wodny NaCl) do zwalczania
śliskości. Dwie wytwornice znajdują się
w Bełżycach i Bychawie.
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Miała być Koza
W 2007 roku czworo uczniów Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika zainspirowanych przez polonistki
panią Joannę Wójtowicz-Mróz oraz panią Magdalenę
Greczkowską wyszło z inicjatywą utworzenia kabaretu
pod nazwą „FiFa – RaFa”, który z pewnością wzbogacił
działalność kulturalno-oświatową Bełżyc. Po dwóch
latach funkcjonowania, do grupy tworzonej przez:
Mateusza Kwiatkowskiego, Wojciecha Kwiatkowskiego,
Jacka Tomaszewskiego i Łukasza Kamińskiego
dołączyła Aleksandra Listoś, której ogrom pomysłów
i nie odstępujący na krok humor znacznie urozmaicił
przedstawienia
kabaretu.
Dotychczas
młodzież
zaproponowała sześć skeczy trwających łącznie około
30 minut- duża dawka rozrywki przez dość krótki czas
to dobre rozwiązanie dla roztargnionych, zapracowanych
mieszkańców Bełżyc. W początkach swojej działalności
kabaret czerpał inspiracje ze scenariuszy znanych grup,
m. in. Kabaretu Moralnego Niepokoju. Obecnie „FiFa –
RaFa” szczyci się skeczami własnego autorstwa.
Humorystyczną piątkę można spotkać na większości
imprez charytatywnych i kulturalnych naszego miasta, m.
in. takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni
Bełżyc.
Już na początku swojej działalności „paczka” zarówno
przyjaciół, jak i komików zyskała aprobatę ze strony
publiczności. Jeśli chodzi o osiągnięcia o szerszym
wymiarze, należą do nich liczne zaproszenia do
pobliskich szkół, występ charytatywny w Wyższej
Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
oraz wyróżnienie kabaretu w konkursie „Gali talentów”
organizowanym w naszym liceum. Wszystkie występy
zostały docenione owacjami na stojąco co z pewnością
stanowiło dla artystów największą satysfakcję.
Olga Watras
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Wywiad z członkami kabaretu FiFa-RaFa
Agnieszka Winiarska - Jak zaczęła się wasza przygoda z kabaretem?
Mateusz Kwiatkowski - Podczas balu gimnazjalnego z kolegą Łukaszem przedstawiliśmy skecz z Kabaretu Moralnego Niepokoju
pod tytułem „Polowanie na Lachony”. Został on bardzo dobrze
przyjęty przez publiczność. Potem kiedy byliśmy w pierwszej
klasie liceum przygotowywaliśmy część artystyczną przy okazji
szkolnej uroczystości i wtedy także postanowiliśmy zaprezentować jeden skecz z repertuaru KMN. Tak się zaczęło…
AW – Dlaczego wybraliście właśnie konwencję kabaretu ?
Wojtek Kwiatkowski - Zespół muzyczny nam nie wyszedł, a takiej formy twórczości jak kabaret jeszcze nie było w Bełżycach.
Zauważyliśmy też , że podczas apelu lub szkolnych uroczystości
zawsze jest bardzo poważnie i chcieliśmy to zmienić. Chyba nam
się udało, bo teraz każdy idąc na apel czeka na nasz występ.
AW – Skąd się wzięła nazwa FiFa-RaFa?
Ola Listoś – Mieliśmy kilka pomysłów, między innymi „Koza”
lub „Koza Skład”. W końcu pomyśleliśmy, że fifa-rafa to coś takiego lekkiego, lekka forma, więc zdecydowaliśmy się żeby przy
tej nazwie zostać.
AW- Skąd czerpiecie pomysły, jak powstają skecze?
MK – Początkowo graliśmy skecze innych kabaretów, z czasem
zaczęliśmy sami pisać, a raczej wymyślamy sobie temat i potem
dobudowujemy fabułę. Za każdym razem kiedy gramy coś się
zmienia, wpada jakieś nowe słówko lub powiedzenie. Generalnie
przygotowując się do występu ustalamy temat oraz to, kto będzie
konferansjerem. Stawiamy na spontaniczność. Lubimy poczucie
humoru Roberta Górskiego z Kabaretu Moralnego Niepokoju
oraz kabaretu Łowcy. B
AW – Macie stały skład czy zmieniał się z czasem?
OL - Zaczynał grać Mateusz i Łukasz. Dołączył później Wojtek
i Agata. Kiedy odeszła Agata skład uzupełniły dwie osoby: Jacek
i ja.
AW – Czym interesujecie się oprócz rozśmieszania publiczności?
OL – Ja lubię mowę, zabawę słowem i dlatego często brałam
udział w konkursach recytatorskich. W ubiegłym roku wygrałam
główna nagrodę w „Jesiennym konkursie recytatorskim”. Często
śpiewam.
WK – Mnie interesują sztuki walki. Trenuję taekwondo. Zdobyłem złoty medal na „Wojewódzkich Mistrzostwach w Taekwondo”. Lubię też tworzyć grafikę komputerową.
MK – Moją druga pasją jest piłka nożna. Gram w Unii Bełżyce.
Wszyscy z kabaretu bierzemy również udział w zawodach strzeleckich z broni sportowej organizowanych przez Ligę Obrony
Kraju.
AW- Jakie macie plany na przyszłość?
MK – Planujemy napisać od początku do końca autorski program. Chcemy pokazać się na szerszym obszarze i wystąpić przed
większą publicznością. Oczywiście zawsze chętnie gramy też dla
mieszkańców naszej gminy przy rozmaitych uroczystościach.
Raz wystąpiliśmy na weselu i zagraliśmy kilka skeczy dla gości
weselnych. Chętnie przyjmiemy kolejne propozycje.
AW – Jaki jest wasz ulubiony żart?
WK – Jedzie wąż na rowerze. Jedzie, jedzie i nagle spotyka zająca.
Zając się go pyta: -Ej, Wąż! Jak ty jedziesz na rowerze, jak nie
masz ani rąk, ani nóg? Wąż powiedział: -O kurde!... I spadł.
AW – Dziękuję za rozmowę.
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INŻYNIER RADZI
BUDOWA ZJAZDU NA DZIAŁKĘ TAK SAMO JAK BUDOWA DOMU.

Załóżmy, że kupiliśmy działkę, do
której nie ma dojazdu z drogi i trzeba go
wybudować. Od czego zacząć, gdzie się
zwrócić? Wbrew pozorom nie jest to takie
proste. Budowa nowego zjazdu na działkę
wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na
budowę tak samo jak w przypadku budowy np. domu. Poniższe zestawienie pozwoli w pewnym stopniu przybliżyć zadania,
jakie nas czekają przed i po budowie zjazdu. Jest to swego rodzaju ścieżka zdrowia,
którą musimy pokonać, aby osiągnąć nasz
cel. Zestawienie to oczywiście może być
traktowane tylko jako przykładowe, nie
ma w nim podanych opłat skarbowych
i innych opłat oraz czasów załatwienia sprawy w poszczególnych urzędach. Przy dobrym ułożeniu się sprawy nowym zjazdem
będziemy jeździć już po 3 miesiącach zdarza się jednak, że możliwe to będzie dopiero po 1,5 roku. Konstytucja Rzeczpospolitej
Polskiej mówi, że „Każdy ma obowiązek
przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.”(art. 83). Musimy uzbroić się w cierpliwość i opanowanie jeśli zamierzmy rozpocząć proces budowy zjazdu.
1. Uzyskanie „Wypisu z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego” dotyczącego możliwości zabudowy na danej działce.
2. Uzyskanie „Decyzji o warunkach zabudowy działki” w Wydziale Architektury Urzędu Miasta, Gminy lub
dzielnicy tylko w przypadku, gdy nie
istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego(decyzja powinna zawierać klauzulę prawomocności,
czyli że podlega wykonaniu).

3. Wykonanie przez uprawnionego geodetę mapy geodezyjno-wysokościowej w skali 1:500 przeznaczonej do
celów projektowych.
4. Uzyskanie warunków technicznych,
jakim powinien odpowiadać zjazd
w zarządzie dróg danej drogi (gminna,
powiatowa, wojewódzka, krajowa).
5. Zlecenie wykonania projektu budowlano-wykonawczego zjazdu i projektu tymczasowej organizacji ruchu na
czas budowy zjazdu oraz projektu zagospodarowania terenu przez uprawnionego projektanta.
6. Uzgodnienie projektu budowlanowykonawczego zjazdu oraz projektu
tymczasowej organizacji ruchu w zarządzie dróg.
7. Zatwierdzenie projektu tymczasowej
organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym (na 2-mce przed robotami)
8. Uzyskanie decyzji o zmianie przeznaczenia terenu (tzw. odrolnienie) – dotyczy, gdy lokalizacja zjazdu znajduje
się na gruntach rolnych klasy I i II.
9. Zlecenie wykonanie wykazu zmian
gruntowych uprawnionemu geodecie
(tylko wtedy gdy pkt.8)
10. Złożenie wniosku na budowę zjazdu
w Starostwie Powiatowym.
11. Ustalenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego posiadających odpowiednie uprawnienia.
12. Pobranie dziennika budowy (po
otrzymaniu pozwolenia na budowę).
13. Zgłoszenie o zamierzonym terminie rozpoczęciu robót budowlanych,
właściwemu organowi (Nadzór Bu-
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dowlany), co najmniej na 7 dni przed
ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
oświadczenie kierownika budowy
i oświadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego o przejęciu obowiązków i dołączyć zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach budowlanych.
Na 7 dni przed robotami należy również powiadomić zarządcę ruchu
oraz odpowiedniego Komendanta
Policji o wprowadzeniu tymczasowej
organizacji ruchu.
14. Uzyskanie decyzji o zajęciu pasa
drogowego na czas trwania robót
budowlanych w odpowiednim zarządzie dróg (dokładna data), dołączając
pozwolenie na budowę, projekt bud.
zjazdu, projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony w Starostwie
Powiatowym lub innej jednostce zajmującej się zarządzaniem ruchem na
danej drodze.
15. Spisanie protokołu przekazania pasa
drogowego z przedstawicielem zarządcy drogi.
16. Wytyczenie geodezyjne obiektu przez
uprawnionego geodetę.
17. Budowa obiektu (1-2 dni).
18. Wykonanie wytyczenia geodezyjnego
powykonawczego obiektu.
19. Spisanie protokołu odbioru pasa drogowego z przedstawicielem zarządcy
drogi.
20. Zawiadomienie o zakończeniu budowy odpowiednie organy i służby.
21. Zgłoszenie obiektu do użytkowania
i jeżeli po 21 dniach od dnia doręczenia odpowiedni organ nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji możemy wreszcie legalnie jeździć nowym zjazdem.
mgr inż. Szymon Topyło

OGŁOSZENIE

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.) podaje do publicznej wiadomości, że na stronie
internetowej Miasta i Gminy Bełżyce oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bełżycach ul. Lubelska 3 umieszczony został
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bełżyce przeznaczonych do sprzedaży:
1. Lokal Nr 1 położony w Kierz 89A.
Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
2. Lokal Nr 4 położony w Kierz 89A.
Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Bełżyce, 27 stycznia
2010 r.
BURMISTRZ
inż. Ryszard Góra
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Jasełka w Zagórzu
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
po raz drugi wystąpiło z inicjatywą przygotowania przedstawienia bożonarodzeniowego. Wzięły w nim udział dzieci oraz
młodzież ucząca się i pracująca właśnie
z Zagórza i Cupli. Nikogo nie trzeba było
długo namawiać bo chętnych aktorów
amatorów było wielu. Każdy otrzymał rolę
dopasowaną do swojego wieku. Kolejno
wystąpili: Aleksandra Orzeł – Narrator,
Marta Orzeł – Narrator, Dominik Żydek
– Lucyfer, Cezary Kołacz – Diabeł Boruta, Seweryn Orzeł – Diabełek, Mateusz
Rodzik – Archanioł Gabriel, Tomasz Rodzik – Anioł Michał, Marek Maj – Anioł
Rafael, Kacper Lewandowski – Krzyś,
Sabina Postój – Mama, Michał Postój –
Tata, Weronika Kopa – Weronika. Całość
przedstawienia przygotowywana była
przez Katarzynę Kucharczyk vel Kucharską z pomocą aktora Teatru im. Juliusza
Osterwy w Lublinie – Piotra Wysockiego.

nym punktem imprezy było wspólne kolędowanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej
w Babinie, którą kieruje Janusz Rodak.

Treść jasełek to odwieczna walka dobra
ze złem, przedstawiona w sposób humorystyczny z licznymi odniesieniami do
współczesności. W czasie spektaklu publiczność żywo reagowała oklaskami. Na
zakończenie prezes Stowarzyszenia Kobiet
Aktywnych Katarzyna Kucharczyk vel Kucharska wręczyła podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w przedstawieniu, jak również Piotrowi Wysockiemu za
pomoc w przygotowaniu aktorów. Kolej-

W zorganizowaniu imprezy pomagali mieszkańcy oraz strażacy z OSP
w Zagórzu, a po uroczystości wszyscy
skosztowali rozmaitych pyszności przygotowanych przez panie ze Stowarzyszenia.
Tekst i foto: AWI

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Bełżycach
Po raz drugi w naszym mieście wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza działającego przy Zespole Szkół im.
Mikołaja Kopernika zbierali datki w czasie imprezy pod dobrze znaną wszystkim
nazwą Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Już od ósmej rano młodzież kwestowała w rynku, pod kościołem oraz
w bełżyckim supermarkecie. Po południu

w Miejskim Domu Kultury przygotowana została impreza artystyczna w czasie
której wystąpili kolejno: solistka Magdalena Szuba, zespoły tańca nowoczesnego
Twister I i Twister II, który trenuje Emilia
Osińska Marczuk. Dziewczęta tańczące

w zespole przygotowały zarówno programy grupowe jak i indywidualne. Wystąpił też kabaret FiFa-RaFa, w którym
grają uczniowie ZS im. Mikołaja Kopernika. Widzowie obejrzeli m.in. skecz pt.
„Odkurzacz” i „Lekcja”. Nowością przygotowaną przez kabareciarzy był występ
z udziałem publiczności. Ośmieleni i zachęceni przez aktorów widzowie wzięli
udział w inscenizacji ku dużej uciesze
pozostałej widowni. Na zakończenie imprezy jako przysłowiowa wisienka na torcie dał koncert zespół Herd Rushing Radiators. Muzyka metalowa znalazła także
wielu gorących odbiorców.
W czasie trwania występów artystycznych w domu kultury odbywała
się cały czas zbiórka do puszek. Można
było wylicytować koszulkę, kubek i kalendarz z logo WOŚP. Do domu zabrali
gadżety ci, którzy zapłacili 100 zł za koszulkę i po 40 zł za kubek i kalendarz. Po
zakończeniu zbiórki pieniędzy okazało
się, że wolontariusze razem zgromadzili
dzięki szczodrości mieszkańców Bełżyc
aż 5481,83zł. Najwięcej zebrała Renata
Podlawska 1091,63 zł: – Miałam najlepsze
miejsce koło kościoła, gdzie przechodziło
najwięcej osób – wyjaśnia.
– W tym roku postanowiliśmy za-
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rejestrować sztab wyborczy i myślę, że to
w dużej mierze przyczyniło się do tego,
że zebraliśmy pięć razy więcej pieniędzy
w porównaniu z ubiegłym rokiem – mówi
Joanna Pastwa koordynator pracy Szkolnego Sztabu Wolontariusza.
Tekst i foto: AWI

Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od 18 lat niezmiennie kieruje Jurek Owsiak. W roku
2009 udało się zebrać we wszystkich
sztabach ponad 40 mln zł. W największej części pieniądze zostały
przeznaczone na zakup aparatów
USG do wstępnej diagnostyki onkologicznej. O tym co robi fundacja,
na co zbiera pieniądze można przeczytać na stronie www.wosp.org.pl.
W czasie XVIII finału przy organizacji i zbiórce w 1500 sztabach pracowało 120 000 wolontariuszy. Pieniądze zbierano nie tylko w Polsce
ale również w Afganistanie, Wielkiej Brytanii, Egipcie, Austrii, Bośni
i Hercegowinie, Norwegii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.
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13

PIERWSZY ETAP PROJEKTU UNIJNEGO ZAKOŃCZONY
W dniu 10 grudnia 2009 r. w Szkole
Podstawowej w Matczynie odbyła się prezentacja uczniów kl. II biorących udział
w Projekcie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

Głównym celem Projektu było wdrażanie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb
i możliwości uczniów. Wieloaspektowe
wspieranie rozwoju uczniów odbywało
się poprzez kształtowanie kompetencji
kluczowych w oparciu o teorię inteligencji
wielorakich Howarda Gardnera.
Gośćmi uczestniczącymi w spotkaniu byli: z-ca burmistrza Pan Marcin Olszak, uczniowie kl. I wraz z wychowawcą,

rodzice dzieci kończących Projekt. Uczniowie wystawili inscenizację kukiełkową o jesieni , a później bawili się pomocami wraz
z rodzicami w kącikach zainteresowań.
Pierwszy etap Projektu był realizowany przez nauczycielkę kształcenia zintegrowanego Panią Ewę Szwajgier, która
zorganizowała klasę do prowadzenia zajęć, posortowała pomoce, uczestniczyła
w szkoleniach Projektu, przeprowadziła
diagnozę uczniów, realizowała zajęcia
z uczniami od kwietnia do czerwca ub.
r. szk. w ramach godzin wynikających
ze szkolnego planu nauczania, zaś od
września do listopada prowadziła zajęcia
dodatkowe w wymiarze 50 godzin finansowanych ze środków unijnych. Wszyst-

kie działania zostały udokumentowane
w dzienniku, a zajęcia prowadzone były
z wykorzystaniem pomocy, otrzymanych
do realizacji Projektu, których wartość
waha się w granicach 8 tys. zł.
Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły
w zajęciach. Dziękujemy za to zaangażowanie i życzymy równie ciekawych spotkań następnej grupie uczniów, które rozpoczynają II etap już w styczniu. Należy
dodać, że takie przedsięwzięcia są możliwe jedynie dzięki aktywności i przedsiębiorczości naszych nauczycieli.
Marta Och
dyrektor szkoły
zdjęcia: Marcin Markowski

Bank Spółdzielczy w Nałęczowie
Filia w Bełżycach

ul. Bychawska 17 (pasaż w Supermarkecie)

wydłużył godziny pracy

pon. – pt.: 7:30 – 17:00

sob.: 8:00-13:00

Oprocentowanie depozytów
Lokata „Podwójna krótka” - Oprocentowanie stałe, 4,00% w skali roku. Lokata jednodniowa, samoodnawialna na
okres do 365 dni. Kapitalizacja odsetek codziennie. Zarabiasz więcej, bo nie płacisz podatku.
Lokaty terminowe: (oprocentowanie podane w skali roku)
1 miesięczna
3,60%
3 miesięczna
4,80%
6 miesięczna
4,90%
12 miesięczna
5,10%
24 miesięczna
5,40%
36 miesięczna
5,70%

www.bsnaleczow.pl
tel: 81 5173229

Prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR, rachunki rolnicze) 3,00 zł miesięcznie.
Prowadzenie rachunków bieżących (firmowe) 15,00 zł miesięcznie
Dostęp do konta przez internet – usługa Internet Banking – bez opłat.

Zapraszamy do Banku.
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji dotyczących pełnej oferty Banku.
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Konsultacje społeczne
25 stycznia w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z przedstawicielami
firmy Euro – Direct Consulting dotyczące opracowania aktualizacji „Lokalnego
Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Miasta Bełżyce”. Wzięło w nim
udział kilkanaście zainteresowanych
osób m.in. przedstawicieli samorządu,
oświaty, opieki społecznej, szpitala, Zarządu Dróg Powiatowych, kultury i mediów, oraz osoby niezrzeszone.
Konsultanci wprowadzili słuchaczy w tematykę rewitalizacji, a następnie Burmistrz Ryszard Góra przedstawił projekt rewitalizacji opracowywany
przez Gminę Bełżyce. Dotyczy on odnowienia rynku miejskiego w połączeniu z domem kultury. Przybliżył też
tematykę wysokości dofinansowania
projektu przez Regionalny Program
Operacyjny, które zmieniało się na
przestrzeni kilku lat od kiedy obowiązuje program.
Dyrektor Z.S. Nr 2 w Bełżycach
Celina Król zgłosiła kilka propozycji
odnośnie rewitalizacji, aby ewentual-

nie zostały dołączone do planu opracowywanego przez gminę, m. in. zaproponowała termomodernizację budynku
szkoły Nr 2, rozbudowę lub modernizacje sali gimnastycznej w tejże szkole,
potrzebę budowy przyszkolnego parkingu, placu zabaw, parku, czyli miejsca zieleni, oraz założenie monitoringu
na w/w obiektach.
Przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych Szymon Topyło zaproponował włączenie się w projekt i wyremontowanie nawierzchni ul . Partyzantów
i ul. Tysiąclecia wraz z chodnikami.
Kolejną propozycją było wyłączenie
z ruchu samochodowego tzw. południowej strony rynku i stworzenie tam deptaka z możliwością zagospodarowania
go przez małą gastronomię.
Mieszkaniec Bełżyc Konrad
Kliczka zgłosił pomysł wybudowania
ścieżki rowerowej i spacerowej biegnącej od kościoła w Bełżycach w kierunku Wzgórza, odnowienie koryta rzeki
Krężniczanki, źródła Jagiełły oraz
przywrócenia wodospadu na rzece.

Innymi pomysłami, które padały „na gorąco” było wybudowanie
w parku miejskim muszli koncertowej,
szaletów miejskich, przeniesienie targowiska miejskiego na ul. Fabryczną,
odnowienie i przystosowanie budynku
dla interesantów instytucji mieszczących się w wieżowcu przy ul. Fabrycznej, odnowienie parku i roślinności na
terenie „starego szpitala”, odnowienie placu zabaw przy Samorządowym
Przedszkolu w Bełżycach.
Wszystkie propozycje zgłoszone pisemnie zostaną przeanalizowane
i ewentualnie umieszczone w projekcie
rewitalizacji opracowywanym przez
Urząd Miejski.
Dokument zostanie zaktualizowany pod kątem możliwości ubiegania się
przez Beneficjentów z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa III
Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
miejskich.
Tekst: Agnieszka Winiarska

Uzależnienie od mediów cz.I
W ostatnich latach środki masowego przekazu stanowią coraz częściej
przedmiot badań współczesnej psychologii. Głównym obszarem badań jest wpływ
przekazu medialnego na człowieka oraz
nadużywanie korzystania z mass mediów
i uzależnienia od środków masowego
przekazu.
Media w różny sposób oddziaływują na człowieka, pozytywny i negatywny.
Pełnią nie tylko funkcję informacyjną,
ale również edukacyjną, rozrywkową,
opiniotwórczą. Często wskazuje się też
na rolę identyfikacyjną, propagandową,
kontroli społecznej. Media, jeśli dobrze
pełnią swoje funkcje, mogą przyczynić
się poznawania świata, poszerzania horyzontów, rozwoju osoby. Mogą też mieć
bardzo destrukcyjny wpływ na życie
jednostki i jej otoczenia oraz na kulturę
w ogóle. Media oddziałują na odbiorcę
poprzez:
- podawanie wzorców – przedstawianie
różnych modeli zachowania, które wywołują chęć naśladowania modelu pod
względem zachowania, wyglądu, przeko-

nań, wysławiania się;
nadawanie
znaczeń – prezentowanie obrazów nasyconych emocjami,
wiązanie wydarzeń z określonymi emocjami,
co
powoduje
kształtowanie
nastawień odbiorcy do różnych
zjawisk
(np. widok cierpienia,
przemoc). Jednak
emocje te następują bardzo szybko jedna
po drugiej ( w filmie „akcji”, grze komputerowej), mogą więc prowadzić do tego, że
żadna z nich nie będzie głębiej przeżyta
i uświadomiona. W rezultacie prowadzi to
do ogólnego pobudzenia i oszołomienia;
- trening – powtarzanie czynności powoduje wyuczenie określonych czynności,
zachowań; W telewizji częste przeżywa-
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nie określonych emocji, zwłaszcza towarzyszącym obrazom krzywdy, agresji,
przemocy, może powodować desensytyzację – zobojętnienie emocjonalne na
analogiczne bodźce;
- prowokację sytuacyjną – stwarzanie
sytuacji, wymagających od odbiorcy samodzielnego myślenia, rozwiązywania
ciąg dalszy na str. 18
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Burmistrz Bełżyc ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej
w Bełżycach przy ul. Szpitalnej 21, stanowiącej własność Gminy Bełżyce.
Powyższa nieruchomość zapisana jest w ewidencji gruntów obrębu Bełżyce Centrum jako działka Nr 101/2 o pow. 1,7114
ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr 51 231. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Nieruchomość położona w centrum miasta z dogodnym dojazdem, zabudowana budynkiem dawnego dworu w którym mieścił się szpital, parkiem dworskim, budynkami zaplecza administracyjnego i technicznego szpitala. Kształt działki prostokątny.
Uzbrojenie: przyłącze energetyczne, przyłącze wodociągowe z sieci miejskiej, przyłącze kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do sieci miejskiej, przyłącze telefoniczne i gazowe. Teren działki oświetlony, ogrodzony metalowym ogrodzeniem (szczegółowy opis w operacie szacunkowym).
Powyższa nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bełżyce przeznaczona jest pod usługi nieuciążliwe – symbol UE/ZP. Nieruchomość wchodzi w skład zespołu dworsko-parkowego i została wpisana do rejestru zabytków pod nr
A/816. Wszelkie inwestycje budowlane wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (w akcie notarialnym
dotyczącym sprzedaży zostanie nałożony obowiązek przeprowadzenia przez nowego właściciela w określonym terminie niezbędnych prac konserwatorskich zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ).
Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 1 538 660,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2010 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bełżycach ul. Lubelska 3.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 153 660,00 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 12 kwietnia 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.
Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty i ciężary związane z zawarciem umowy sprzedaży.
Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bełżycach pokój Nr 11,
tel. (81) 517-28-91.
Bełżyce, dnia 26 stycznia 2010 r.

Stała nam się Nowina Miła…
Tak rozpoczęło się spotkanie pacjentów na oddziale rehabilitacji
w Szpitalu Powiatowym im. Wojciecha Oczki w Bełżycach tuż przed
świętami Bożego Narodzenia. W spotkaniu przy tradycyjnej choince
uczestniczył dyrektor szpitala Stanisław Winiarski, dr n.med. Apolinary Ginszt, personel oddziału i pacjenci. Jeden z pacjentów na początku
spotkania wyrecytował pastorałkę i złożył wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. Pierwsze słowa skierował do dyrektora Winiarskiego: ”Szczęścia, zdrowia i błogosławieństwa od Bożej Dzieciny w rodzinie,
w pracy i wszędzie gdzie dane będzie przebywać”. Pacjent życzył również
przezwyciężenia trudności finansowych jakie stworzył NFZ nie płacąc
za wykonane usługi. Dr n.med. Apolinaremu Ginsztowi przekazał takie
same życzenia dziękując jednocześnie za miłe, wprost ojcowskie podejście do chorych. Życzył zadowolenia z pracy w bełżyckim szpitalu. Takie
same życzenia przesłał personelowi oddziału z podziękowaniem za miłe
i pełne zrozumienia podejście do pacjentów. Wszystkim pacjentom życzył zdrowia, cierpliwości, szczęścia i błogosławieństwa Bożej Dzieciny.
Po tym wystąpieniu głos zabrał dyrektor Stanisław Winiarski. Podziękował za miłe słowa i poinformował jednocześnie, że Oddział Rehabilitacji
jest tzw. oczkiem w głowie szpitala dzięki pozytywnemu zainteresowaniu doktora Ginszta, który cieszy się zaufaniem dyrekcji i pacjentów.
Apolinary Ginszt podziękował za wiele ciepłych słów pod jego adresem
jak również pod adresem personelu obsługującego pacjentów, z czego jest bardzo zadowolony, odwdzięczając się miłymi życzeniami dla
wszystkich zebranych „Oby tak dalej”. Po zaśpiewaniu „Wśród nocnej
ciszy” i zabłyśnięciu w oczach łez wszyscy połamali się opłatkiem. Było
to spotkanie istnie rodzinne, napełnione Duchem Bożonarodzeniowym,
wspólnym zrozumieniem i poszanowaniem wartości duchowych.
TSI
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DAĆ Z SERCA
O tym, że dając coś z serca drugiej
osobie, sprawia wielką radość, wiemy
od dawna. Dzielić się z bliźnim, nawet
czymś niewielkim, uczy się dzieci od
najmłodszych lat. Wywołanie uśmiechu
na ludzkiej twarzy i sprawienie komuś
radości, to najlepsze podziękowanie za
okazaną pomoc. Gimnazjum nr 1 w Bełżycach chętnie włącza się w różne akcje,
które mają na celu pomoc potrzebującym. Jedną z nich jest „Góra Grosza”ogólnopolska akcja objęta patronatem
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
– ma ona na celu zbiórkę monet, nawet
tych najmniejszych (1gr, 2gr, 5gr itd.)
Uzbierane pieniądze tworzą wielką górę,
którą Towarzystwo Nasz Dom przekazuje na pomoc dzieciom z domów dziecka.
Akcja ta pokazuje, że dając niewiele lecz

z serca, można komuś pomóc. W tym
roku Gimnazjum nr 1 w Bełżycach zabrało więcej niż w poprzednim, bo ponad 220 zł. Mamy nadzieję, że z roku na
rok będzie jeszcze lepiej. Kolejną ogólnopolską akcją jest Pomóż dzieciom
przetrwać zimę, w którą także włącza się
młodzież i nauczyciele Gimnazjum nr
1. W czasie jej trwania uczniowie Gimnazjum przynoszą dary rzeczowe i spożywcze, które potem za pośrednictwem
MOPS trafiają do najuboższych rodzin.
W listopadzie, na prośbę Parlamentu
Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego Gimnazjum nr 1 przeprowadziło
zbiórkę artykułów szkolnych i słodyczy
dla dzieci z domów dziecka na Litwie,
gdzie udało się prezydium parlamentu.
Uczniowie chętnie przynosili zeszyty,

Dzień Babci i Dzień Dziadka w Szkole
Podstawowej w Wierzchowiskach
Tradycyjne Święto Babci i Dziadka
w naszej szkole obchodzone było bardzo
uroczyście. Z tej okazji 21 stycznia br.
odwiedziło nas liczne grono miłych gości. Aby powitać zebranych i wyrazić swą
wdzięczność uczniowie skierowali do nich
te szczególne słowa:
,,Z całego serca Ci Babciu dziękuję,
za trud włożony w wychowanie a wdzięczność
Tobie babciu kochana do końca życia
mi pozostanie. Za to jak bardzo się
o mnie
troszczyłaś, za bajki, ciasta i czułe słowa,
dzisiaj z potrzeby serca Babuniu
pragnę uklęknąć przed Tobą
i wziąć w ramiona Twoją siwą głowę,
mocno przytulić do siebie i ucałować
Twe ukochane ręce… to Babciu zrobię
w podzięce”
,,Kochany Dziadku
Jak można pomieścić w sobie,
tyle troski, ciepła i miłości
Jak można podarować innym
tyle uśmiechu, dobroci, radości.
Jak można zdobyć zdolność,
by w trudnych chwilach,
nieść pociechę. Jak można
powiedz Dziadziu, stać się jak Ty
cudownym człowiekiem?”
Następnie uczniowie klasy II zaprezentowali inscenizację pt. ,,Czerwony
Kapturek i ekologia” przygotowane pod
kierunkiem pani K. Wrzesień.
Kolejnym punktem programu była
historia o Narodzeniu Pańskim - ,,Jasełka”,

którą opowiedziały dzieci z klas IV – VI.
Wyreżyserowała ją pani Jolanta Fijałkowska. Młodzi aktorzy swymi występami zachwycili wszystkich. Nie zabrakło gromkich braw i łez wzruszenia.
Po obejrzeniu programu artystycznego wnuczęta złożyły swoim babciom
i dziadkom gorące życzenia oraz wręczyły
własnoręcznie wykonane kwiaty. Do życzeń dołączyła się również pani dyrektor
Małgorzata Wawer, która wyraziła swoją
radość, po czym zaprosiła wszystkich gości na ,,słodki” poczęstunek.
Na koniec uroczystości przygotowano niespodziankę. Był nią koncert orkiestry w wykonaniu pana K. Kołodzieja wraz
z dziećmi – Karoliną i Wojciechem. Na
akordeonie, trąbce i saksofonie przygrywali piękne, skoczne utwory biesiadne, które
rozbrzmiewały w całym budynku szkoły.
Opowiadały one o miłości młodzieńczej,
tęsknocie, przemijaniu i uroku ojczystej
przyrody. Na twarzach zebranych malowała się radość i wzruszenie.
Coroczne obchody Święta Babci
i Dziadka są okazją do spotkań, odwiedzenia szkoły, oglądania występów wnuków
oraz przywoływania wspomnień, które
wzbudzają wiele emocji.
Takie niezwykłe dni jak ten zdarzają
się nieczęsto. Są okazją, aby uczyć dzieci
wrażliwości, szacunku dla drugiego człowieka i wyrażania uczuć.
Chociaż te krótkie chwile szybko
mijają, ale zapadają głęboko w serca.

Opracowanie: Marzena Rynkowska
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kredki i słodycze, gdyż wiedzą, ze podarowanie czegoś komuś, sprawia wielką
radość. Pomagać, dawać i dzielić się to
słowa wielokrotnie wypowiedziane przez
Jana Pawła II – patrona szkoły. Są bliskie
gimnazjalistkom biorącym udział w różnych akcjach, które mają na celu pomoc
innym- „ Dać coś z siebie drugiemu człowiekowi” (Jan Paweł II) to największy
dar i największa radość.
Ewelina Gajowiak

Ferie 2010 w Miejskim Domu
Kultury

Poniedziałek 15.II
12.00 zajęcia plastyczne „Zaczynamy
od rysunku”
Wtorek 16.II
15.00 „Moje miasto w gazecie”
warsztaty dziennikarskie
Środa 17.II
12.00 - zajęcia plastyczne „Poznajemy tajemnice malarstwa”
17.00 – Igłą malowane ( haft)
Czwartek 18.II
12.00 – „Moje miasto w gazecie”
warsztaty dziennikarskie cd.
Piątek 19.II
10.00 – Śniegolepy ( rzeźby ze
śniegu)
12.00 – Śpiewać każdy może - karaoke
Poniedziałek 22.II
12.00 - „Kto z nas zostanie rzeźbiarzem” – zajęcia plastyczne
Wtorek 23.II
10.00- „Śladami renesansu mistrzów
– Wenecja” zajęcia plastyczne
16.00 – Igłą malowane ( haft matematyczny)
Czwartek 25.II
10.00 - zajęcia plastyczne jak 23.II
13.00 – Talent Show – prezentacja
talentów z różnych dziedzin życia
i sztuki
Piątek 26.II
12.00 - wernisaż prac plastycznych
i zakończenie ferii
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Z życia Gimnazjum nr 1 w Bełżycach
Pierwszy semestr roku szkolnego
2009/2010 prawie już minął. Podczas jego
trwania w Gimnazjum nr 1 w Bełżycach
miały miejsce różne uroczystości, wycieczki, konkursy, o których warto wspomnieć.
Największą z nich był Dzień Patrona Szkoły, który w naszej szkole jest obchodzony
bardzo uroczyście. Prawdziwą lekcje patriotyzmu mieli uczniowie podczas spotkania z okazji rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Historię Narodzenia Pańskiego przypomnieli aktorzy z koła

teatralnego wystawiając Jasełka w trzech
katach. Nie było miesiąca, aby młodzież
nie udała się na wycieczkę. Uczniowie byli,
min. w Inwałdzie, Warszawie (zwiedzali
sejm i senat), Sandomierzu, Nowej Dębie
i Lublinie(zwiedzanie Majdanka)
I semestr był także bogaty w różnego rodzaju konkursy, w których gimnazjaliści chętnie brali udział. Warto wspomnieć o konkursie wiedzy o Janie Pawle
II, który wygrała Patrycja Winiarska z kl.
II a, konkursie fotograficznym, który
wygrała uczennica klasy III c – Anna
Wójcik, konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych, którego laureatem został
Rafał Rudzki z klasy III c i konkursie na
najbardziej nietypową kartkę świąteczną,
którego laureatka została uczennica klasy
II a Katarzyna Pietraś. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Ewelina Gajowiak
Dorota Ścibak

Wieczór Trzech Króli
w MDK
Już po raz drugi w bełżyckim domu
kultury z okazji Święta Trzech Króli odbyło się spotkanie z mieszkańcami naszej gminy. Wszystkich powitał Dyrektor
MDK Józef Kasprzak oraz Prezes Towarzystwa Regionalnego Bełżyc Antoni
Kamiński. Podczas uroczystości zagrała
i zaśpiewała orkiestra dęta Ochotniczej
Straży Pożarnej z Opola Lubelskiego,
którą dyrygował kapelmistrz Andrzej
Gościło. Podobnie jak zaśpiewały dla
publiczności zespoły ludowe ze Strzeszkowic, Wojcieszyna i Wierzchowisk,
które prowadzi i którym akompaniuje
na akordeonie Barbara Wieczorkiewicz.
Usłyszeliśmy nie tylko znane kolędy i pastorałki, ale też już te często zapomniane
i starsze pieśni, a nawet takie, które pochodzą jeszcze z XV wieku. Przepiękny
klimat wieczoru stworzyła przede wszystkim publiczność żywiołowo reagująca na
występy artystów. Widzowie chętnie kolędowali z zespołami i orkiestrą. Wielką
atrakcją było także przybycie Trzech Króli: Kacpra , Melchiora i Baltazara. Razem
złożyli Dzieciątku życzenia jak również
wszystkim obecnym na sali. Podzielili się
opłatkiem ze słowami:
Niech się weseli święty
Bo bliski jest zwycięstwa,
Niech się raduje grzesznik,

Bo dane jest mu przebaczenie.
Niech powróci do życia poganin,
Bo do życia jest powołany.
W małym Świętym Dziecku
Bóg daje nam zbawienie.
Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje
nam,
W sercu na nowo tę Dobrą Nowinę ,
Niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi,
Niech się umocni nadzieją
Na cały Nowy Rok.
Tekst i foto: AWI

REGULAMIN
KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO
p.t.

„ZIEMIA BEŁŻYCKA
W OBIEKTYWIE’’
EDYCJA I

„PEJZAŻ ZIEMI BEŁŻYCKIEJ”
ORGANIZATOR:
Miejski Dom Kultury w Bełżycach

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne przedstawiające Pejzaże
Ziemi Bełżyckiej.
2. Format prac A4 (29, 7 cm x 21 cm;
prace w innym formacie nie będą
brane pod uwagę).
3. Należy dołączyć również fotografie
na nośniku cyfrowym.
4. Fotografie nadesłane na konkurs
muszą być pracami własnymi nigdzie wcześniej niepublikowanymi,
nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie fotografii na
Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o takich faktach.
5. Każdy uczestnik winien nadesłać
minimum cztery fotografie, przedstawiające cztery różne pory roku.
6. Każda fotografia powinna być opatrzona opisem na odwrocie, zawierającym: imię i nazwisko autora,
tytuł , szczegółowy opis fotografowanego miejsca.
7. Prace należy nadsyłać w terminie do
31 października 2010 r. na adres
Miejski Dom Kultury
24-200 Bełżyce
Ul. Tysiąclecia 26
Tel. 081 517-27-40, 517-22-30
8. Dla laureatów konkursu przewidziana jest nagroda w postaci
zamieszczenia fotografii w albumie wydanym z okazji ‘’600- lecia
Bełżyc”, oraz opublikowania zdjęć
w Gazecie Bełżyckiej.
9. Prace nie będą zwracane, mogą być
przez organizatora popularyzowane
w katalogach i eksponowane na innych wystawach oraz wykorzystywane w celach zgodnych ze statutem
Miejskiego Domu Kultury.
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X Jubileuszowa Liga

ciąg dalszy ze str. 14
problemu, co może być pomocne w nauczaniu i wychowaniu (jeśli program rzeczywiście rzetelny i edukacyjny);
- zabawę – nastawiona na przeżywanie
przyjemności, ta forma oddziaływania
jest często stosowana przez media w celu
uatrakcyjnienia swojego przekazu i pozyskania jak największej liczby odbiorców;
- prezentowane treści – pytanie jest tylko
jakie są to treści? Czy media przedstawiają świat prawdy czy iluzji? Obecnie popularne są dwa stanowiska: media ubarwiają rzeczywistość, w celu zwiększenia
atrakcyjności programów, a powstające
w ten sposób niejasności są możliwością własnej interpretacji przekazu przez
odbiorcę i odczuciem kontroli nad programem. Drugie zaś wskazuje, iż media
wybierają z rzeczywistości sytuacje patologiczne, sensacyjne, a koncentrując na
nich uwagę odbiorców, upowszechniają
je i przyzwalają na ich powtarzanie.
Specyficznym odbiorcą medialnym
jest dziecko. Jest ono widzem mało krytycznym i silnie angażującym się emocjonalnie z uwagi na jeszcze nie do końca
ukształtowana sferę poznawczą i uczuciową. Wszystkie prezentowane treści ważne
i błahe, zabawne i tragiczne, mają w odbiorze dziecka charakter równorzędny. Dzieci
nie poddają ich selekcji, klasyfikacji, wartościowaniu, refleksji. Dziecko w wieku
7-9 lat często przyjmuje treść np. filmu
jako absolutna prawdę, a swoje przeżycia
odtwarza w zabawach i rysunkach. W wieku 10-12 lat szukają wzorców dla swej formującej się osobowości: utożsamiają się
z telewizyjnym idolem, przejmują jego styl
zachowania i wartości. U 13-15-latków
wzrasta zdolność do syntezy wydarzeń
i emocjonalność przeżywania. O pełnej
aktywności (nie dojrzałości) odbioru medialnego można mówić dopiero w wieku
18-19 lat. Należy zatem kontrolować co
ogląda nasze dziecko i ile czasu spędza
przed telewizorem, oglądać razem z nim
programy telewizyjne, pomagając mu zrozumieć przekaz , emocje z nim związane
i oddzielić rzeczywistość od fikcji.
Ze wszystkich mass mediów telewizja bowiem w największym stopniu (najbardziej też rozpowszechnionym) potrafi
zafascynować odbiorcę oraz pobudzić do
podjęcia różnorodnych działań.
Tekst: Aleksandra Palczewska
Psycholog PP-P w Bełżycach

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Technicznych im.
T Kościuszki w Bełżycach zorganizował
już kolejną, tym razem X jubileuszową
edycję Bełżyckiej Ligi Piłki Siatkowej
Mężczyzn. W rozgrywkach uczestniczyło 7 zespołów z powiatu lubelskiego,
opolskiego, puławskiego i kraśnickiego.
Bełżyce w organizacji tego typu zawodów sportowych są wiodącym ośrodkiem piłki siatkowej w naszym regionie.
To tutaj pierwsze kroki w zawodach
siatkarskich stawiali zawodnicy UKS ZS
Bełżyce, którzy obecnie grają w III lidze
reprezentując CKFiS RM Bełżyce.
Przez okres 10 lat wielu młodych
zawodników rozwijało swoje umiejętności siatkarskie uczestnicząc w rozgrywkach. Przyjeżdżali na mecze jako
kibice, podglądali najlepszych zawodników rozgrywek, by obecnie stać się podstawowymi graczami swoich drużyn.

Drużyna z Kraśnika i Prezes LUKS Bełżyce
fot .Marcin Topyło

Takim przykładem są bracia Grzegorz,
Krzysztof i Wojciech Kasiura, którzy
wraz z ojcem Tadeuszem reprezentują
zespół z Niedrzwicy Dużej. Swój debiutancki mecz w lidze rozegrał już Patryk
syn Krzysztofa Walczaka z Nałęczowa. który pierwsze zawody ligi oglądał
z trybun jako mały chłopiec. Podobnym
tropem podążyło również wielu innych
młodych, siatkarsko uzdolnionych zawodników.
Przez ten czas na trybunach zasiadało wielu kibiców, często z całymi
rodzinami. Najwierniejszymi kibicami
swojego zespołu z Chodla i grającego
w drużynie syna Tomasza jest małżeństwo Państwa Gajewskich którzy bywali
niemalże na wszystkich meczach.
Nie byłoby Jubileuszowej Edycji
Ligi bez zaangażowanych działaczy i zawodników, którzy są w swoich miejsco-
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wościach miłośnikami piłki siatkowej.
W tym miejscu dziękuję serdecznie
wszystkim zawodnikom i kierownikom
drużyn, a szczególnie Panom: Andrzejowi Gasińskiemu, Januszowi Różyckiemu, Tadeuszowi Kasiurze, Krzysztofowi Walczakowi, Markowi Walczakowi,
Wiesławowi Kamińskiemu, Ireneuszowi
Szwajgier. Szczególne podziękowania
należą się Panu Mariuszowi Plewikowi
za fachową pomoc i sędziowanie zawodów.
Moje podziękowania składam
również Panu Wiesławowi Choduniowi
Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych im.T. Kościuszki w Bełżycach za
udostępnienie obiektów sportowych.
Przez cały 10 letni okres rozgrywek wspierali nas finansowo Urząd
Miasta i Rada Miejska w Bełżycach oraz
Starostwo Powiatowe w Lublinie. Dzięki
wsparciu finansowemu nasze rozgrywki
organizowane były na wysokim poziomie.
W tegorocznej edycji ligi I miejsce
zajął zespół z Kraśnika, przegrywając
tylko jeden mecz z Nałęczowem.
Zwycięski zespół reprezentował
wyrównany poziom wyszkolenia zawodników i był zdecydowaniem najlepiej zgraną drużyną.
Zwycięski zespół wystąpił w składzie:
Mirosław Korecki (kapitan zespołu )
Marcin Kołbuc, Michał Wojtak, Michał
Wojcieszkiewicz, Sebastian Iwanek,
Sławek Czuryłowski, Arek Przywara,
Janusz Lewicki, Marcin Markiewicz.
Końcowe wyniki turnieju :
1 miejsce Kraśnik
2 miejsce Nałęczów
3 miejsce Poniatowa
4 miejsce Niedrzwica Duża
5 miejsce Chodel
6 miejsce Uczniowski Klub Sportowy
przy ZS w Bełżycach
7 miejsce Relax Jaroszewice
Wszystkie zespoły uczestniczące w lidze
otrzymały pamiątkowe puchary. Zawody
odbyły się dzięki wsparciu finansowemu
Urzędu i Rady Miejskiej w Bełżycach,
oraz Zespołowi Szkół Technicznych
im. Kościuszki w Bełżycach, który
udostępnił bezpłatnie obiekty sportowe.
Tekst:Prezes Klubu Czesław Topyło,
foto: archiwum LUKS
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8 grudnia 2009 r. został rozegrany
II Turniej Minisiatkówki Szkół Podstawowych Dekanatu Bełżyce .
Organizatorem zawodów dzięki
wsparciu Urzędu i Rady Miejskiej Bełżyc był Parafialny Klub „VICTORIA”.
Celem turnieju była integracja
dzieci z różnych szkół i środowisk,
kształtowanie nawyków spędzania czasu wolnego w sposób aktywny ruchowo,
popularyzacja dyscypliny w środowisku
i rywalizacja sportowa.
Gościnne obiekty CKFIS w Bełżycach były miejscem rywalizacji dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych:
ZS nr 1 w Bełżycach, ZS nr 2 w Bełżycach, Chmielnika , Chodla, Lublina (SP
nr 3), Wierzchowisk.
Zmagania młodych adeptów siatkówki odbywały się w trzech kategoriach wiekowych:
- Żuczki r. 1999 kl IV – „dwójki”
- Krasnale r.1998 kl. V- „trójki”
- Skrzaty r. 1997 kl. VI - „czwórki.
Ogółem uczestniczyło 37 zespołów (około 140 zawodniczek i zawodników).
Nad prawidłowym przebiegiem
imprezy czuwała obsada sędziowska,
którą stanowili uczniowie klasy sportowej o profilu piłka siatkowa Zespołu
Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach.
Prezes PKS „VICTORIA” Pan
Czesław Topyło zadbał o napoje, owoce
i słodycze dla każdego uczestnika turnieju.
Podsumowując wyniki rywalizacji
wręczył najlepszym zespołom puchary
i dyplomy.
Zawody pomimo zaciętej rywalizacji
odbyły się w życzliwej i sportowej atmosferze. Dostarczyły uczestnikom niezapomnianych wrażeń i sportowych emocji.

Lp.

Data
Godz.

Miejsce

Nazwa imprezy

1

15.02.2010
11.00-12.30

Stadion

Zajęcia tenisa stołowego
szkoły podstawowe dzi. i chł.

2

15.02.2010
12.30-14.00

Stadion

Zajęcia tenisa stołowego
szkoły gimn. i średnie dzi. i chł.

3

16.02.2010
11.00-12.30

Stadion

Zajęcia tenisa stołowego
szkoły podstawowe dzi. i chł.

4

16.02.2010
12.30-14.00

Stadion

Zajęcia tenisa stołowego
szkoły gimn. i średnie dzi. i chł.

5

17.02.2010
11.00

Stadion

Turniej minii piłki siatkowej
Szkoły podst. dzi. i chł.

6

18.02.2010
11.00-12.30

Stadion

Zajęcia tenisa stołowego
szkoły podstawowe dzi. i chł

7

18.02.2010
12.30-14.00

Stadion

Zajęcia tenisa stołowego
szkoły gimn. i średnie dzi. i chł.

8

19.02.2010
11.00

Stadion

Turniej warcabowy
szkoły pod. i gim. dzi. i chł.

9

22.02.2010
11.00-12.30

Stadion

Zajęcia tenisa stołowego
szkoły podstawowe dzi. i chł.

10

22.02.2010
12.30-14.00

Stadion

Zajęcia tenisa stołowego
szkoły gimn. i średnie dzi. i chł.

11

23.02.2010
11.00

Hala

Turniej piłki halowej
szkoły podstawowe

12

23.02.2010
11.00-12.30

Stadion

Zajęcia tenisa stołowego
szkoły podstawowe dzi. i chł.

13

23.02.2010
12.30-14.00

Stadion

Zajęcia tenisa stołowego
szkoły gimn. i średnie dzi. i chł.

14

24.02.2010
11.00

Hala

Turniej piłki halowej
szkoły gimnazjalne

15

25.02.2010
10.30

Basen

Zawody pływackie
szkoły pod. i gimn. dzi. i chł.

16

25.02.2010
11.00

Stadion

Turniej tenisa stołowego
wszystkie kat. wiekowe

17

26.02.2010
11.00

Hala

Turniej piłki siatkowej dziewcząt

ZWYCIĘZCY POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII:
KATEGORIA:
ŻUCZKI
KRASNALE
SKRZATY

DZIEWCZĘTA
SP CHODEL
ZS NR 1 BEŁŻYCE
SP CHODEL

CHŁOPCY
ZS NR 1 BEŁŻYCE
SP CHODEL
ZS NR 1 BEŁŻYCE

Organizatorzy mają nadzieję, że turniej przyczyni się do popularyzacji piłki siatkowej w środowisku, uczestników zachęci do
wytrwałej pracy na szkolnych i klubowych parkietach aby zgłębiać tajniki tej widowiskowej dyscypliny, a nauczycieli i trenerów
zainspiruje do organizacji ciekawych zajęć.
Do zobaczenia na kolejnych „Mikołajkach”.
Tekst: Mariusz Plewik

Gazeta Be³¿ycka – Miesiêcznik Samorz¹dowy

20

GAZETA BEŁŻYCKA

KOMUNIKAT
z VI MIKOŁAJKOWEGO
TURNIEJU TENISA
STOŁOWEGO
DEKANATU
BEŁŻYCKIEGO 2009
I Organizator
Parafialny Klub Sportowy VICTORIA
w Bełżycach.
Centrum Kultury Fizycznej i Sportu
w Bełżycach.
II Cel turnieju
Integracja dzieci i młodzieży w parafiach.
Popularyzacja tenisa stołowego w regionie.
Zagospodarowanie czasu wolnego w sposób czynny.
III Miejsce i termin
Zawody przeprowadzono w sali sportowej CKFiS w Bełżycach (stadion) dnia
2009.12.05.
Sędzia główny zawodów Pan Tadeusz
Wasilewski
IV Uczestnictwo
W turnieju rywalizowało 65 zawodniczek
i zawodników (16 dziewcząt i 49 chłopców) w 5 kategoriach wiekowych.
V Wyniki turnieju
1. Dziewczęta szkoła podstawowa kl. IV
i młodsze
I miejsce Natalia Łopuch – Strzeszkowice
2. Chłopcy szkoła podstawowa kl. IV
i młodsze
I miejsce Jakub Grabowski– Jastków
II miejsce Jakub Boguta – Niedrzwica Duża
III miejsce Dawid Pomorski– Kierz
IV miejsce Kamil Zawadzki– Palikije

3. Dziewczęta szkoła podstawowa
kl. V-VI
I miejsce Milena Czępińska – Palikije
II miejsce Róża Łoboda – Palikije
III miejsce Izabela Szymańska – Kierz
IV miejsce Marlena Węgorowska –
Palikije
4. Chłopcy szkoła podstawowa kl. V – VI
I miejsce Daniel Gad – Bełżyce nr 2
II miejsce Patryk Rudzki – Kierz
III miejsce Przemysław Cabań –
Palikije
IV miejsce Michał Błaszczak – Palikije
5. Dziewczęta gimnazjum
I miejsce Weronika Grabowska –
Jastków
II miejsce Karolina Gad – Bełżyce nr 2
III miejsce Ilona Krzysztoń – Bełżyce
nr 1
IV miejsce Klaudia Zawadzka –
Nałęczów
6. Chłopcy gimnazjum
I miejsce Sebastian Obel – Bełżyce
nr 2
II miejsce Jacek Wójcik – Bełżyce nr 1

III miejsce Paweł Jośko – Wojciechów
IV miejsce Rafał Błaszczak – Wojciechów
7. Dziewczęta szkoły średnie
I miejsce Wioleta Wasilewska –
Bełżyce
8. Chłopcy szkoły średnie
I miejsce Jacek Kołodziejczyk –
Bełżyce
II miejsce Karol Grabowski – Lublin
III miejsce Damian Kamiński –
Bełżyce
IV miejsce Seweryn Kruk – Bełżyce
9. Dziewczęta – open
I miejsce Katarzyna Wasilewska –
Bełżyce
10. Chłopcy – open
I miejsce Robert Bielecki – Niedrzwica Duża
II miejsce Michał Chemperek –
Bełżyce
III miejsce Jacek Kołodziejczyk –
Bełżyce
IV miejsce Damian Kamiński –
Bełżyce
VI Nagrody
Za pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach zwycięzcy otrzymali puchary, a za II, III i IV miejsca dyplomy.
W imieniu organizatorów nagrody
dla zwycięzców wręczyli V-ce Prezes PKS
„VICTORIA” Bełżyce Pan Czesław Topyło oraz Sędzia główny zawodów Pan Tadeusz Wasilewski CKFiS Bełżyce.
Organizatorzy dziękują nauczycielom szkół, opiekunom i rodzicom których
dzieci i młodzież brała udział w zawodach
za dowóz oraz opiekę podczas zawodów.
Tekst : Tadeusz Wasilewski,
foto: archiwum CKFiS
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