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1. Otwarcie sesji. 
Sesję w dniu 25 kwietnia 2012 roku otwo-
rzył Przewodniczący Rady Miejskiej An-
drzej Chemperek.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji 
Radni przyjęli porządek obrad, zgodnie 
z którym odbywało się posiedzenie.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Radni przyjęli protokół z poprzedniej se-
sji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Adam Pachuta pytał o to, kiedy 
rozpoczną się remonty dróg Bełżyce – 
Wierzchowiska Górne, Wierzchowiska 
Górne – Skrzyniec oraz Bełżyce – Zale-
sie. Pytał również o możliwość uprzątnię-
cia rowów i dzikich wysypisk śmieci przy 
drogach gminnych i powiatowych.
Radna Anna Dąbrowska pytała kiedy zo-
stanie ogłoszony przetarg na wykonanie 
kanalizacji przy ul. Kazimierskiej. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z najważ-
niejszych rozstrzygnięć podjętych od 
czasu ostatniej sesji.
Zastępca Burmistrza Marcin Olszak 
omówił następujące kwestie:
- wydanie decyzji przez Wojewodę Lu-
belskiego dotyczącej budowy drogi 747 
na odcinku Radawiec - Bełżyce; 
- Burmistrz Bełżyc uczestniczył w spotka-
niu zorganizowanym w Opolu Lubelskim 
właśnie na temat drogi 747, a dotyczącym 
konstrukcji finansowej tejże inwestycji;
- przetargi na remonty dróg w Matczynie 
i Kolonii Chmielnik, na które gmina bę-
dzie starała się o dofinansowanie z Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rolnych; 
- odstąpienie od umowy z wykonaw-
cą Orlika i naliczenie kar umownych za 
nie wywiązanie się z terminów realizacji 
zadania, które ma być zamknięte do 30 
maja br.; 
- rozstrzygnięcie przetargu na dostawę 
tłucznia; 
- zapytanie ofertowe dotyczące utylizacji 
azbestu;
- spotkanie wielkanocne środowisk po-
mocy społecznej w Matczynie;
- rocznica Akcji „Most I” w Matczynie;
- spotkanie z dyrektorami szkół w naszej 
gminie dotyczące arkuszy organizacyj-
nych;
- uczestnictwo w Zarządzie Gminnym 
OSP;
- sesja sołtysów;
- przyznanie funduszy przez Krainę Wo-
kół Lublina na dwa gminne projekty: wy-
danie folderu i rajd rowerowy;

6. Informacja na temat wierzytelności 
i  zobowiązań Gminy Bełżyce – skutecz-
ność windykacji.
Informacji udzieliła skarbnik Justyna Pa-
sierkiewicz.
Zaległości z tytułu podatku rolno – leśne-
go na koniec 2011 roku wynosiły 700 tys. 
zł z czego 330 tys. zł. od osób prawnych. 
Zaległości zostały objęte egzekucją, wy-
stawiono tytuły wykonawcze i większość 
z nich „spłynęła” z początkiem roku.
Największą zaległość w podatku od nie-
ruchomości dotyczy dwóch dłużników. 
Egzekucję prowadzi komornik sądowy,. 
Ponadto w tym roku zastosowany zosta-
nie nowy środek egzekucji w postaci wpi-
su do hipoteki.
Zaległości z tytułu wynajmu, dzierżawy, 
użytkowania wieczystego wynoszą 30 tys. 
zł. Sprawy podmiotów, które nie wywiążą 
się z opłat zostaną skierowane na drogę 
sądową.
Gmina obciążona jest kredytami w wyso-
kości 14 mln zł, w tym budowa oświetle-
nia wyniosła 100 tys. zł, kredyt na budo-
wę przydomowych oczyszczalni ścieków 
90 tys. zł ( gmina wystąpi do WFOŚ 
o umorzenie części kredytu w wysokości 
25 tys. zł), 600 tys. zł kredytu w Banku 
Spółdzielczym na sfinansowanie deficytu 
budżetowego z 2010 roku, obligacje 
na zadania inwestycyjne, ostatnia rata 
płatności do Starostwa Powiatowego 
w ramach budowy drogi Bełżyce – 
Strzeszkowice w  wysokości 400 tys. zł. 
spłacona została w lutym br.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Fi-
nansów pozytywnie zaopiniowała infor-
mację.
Rada Miejska przyjęła informację.
7. Informacja na temat stanu przygoto-
wania imprez kulturalnych, sportowych 
i   zabezpieczenie wypoczynku i opieki 
nad dziećmi i młodzieżą na okres letni.
Informacji udzielali kolejno: Magdalena 
Widelska dyrektor Miejsko – Gminnej 
Biblioteki Publicznej, Józef Kasprzak dy-
rektor Miejskiego Domu Kultury i An-
drzej Paśnik dyrektor Centrum Kultury 
Fizycznej i Sportu.
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Kul-
tury Fizycznej i Sportu przyjęła informa-
cję z wnioskiem by imprezę pod nazwą 
Dni Bełżyc zorganizować 14 lipca, a Fe-
stiwal Mięsa Wieprzowego 15 lipca.
Rada Miejska przyjęła informację. 
8. Sprawozdanie z realizacji programu 
współpracy z organizacjami pozarządo-

wymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art.3 ust.3 ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie oraz 
wspierania finansowego klubów sporto-
wych mających siedzibę na terenie Gmi-
ny Bełżyce w zakresie sportu kwalifiko-
wanego – rozliczenie finansowe za 2011 
rok.
Sprawozdanie złożył Sekretarz Miasta 
Antoni Kwiatkowski
- środki przeciwdziałania patologiom 
w  kwocie 39600 zł – aplikowało 7 pod-
miotów
- upowszechnianie kultury fizycznej 41 
tys. zł – aplikowało 7 podmiotów
- nauka i edukacja, wypoczynek, promo-
cja zatrudnienia 15 tys. zł – aplikowało 3  
podmioty
KOZKKFiS przyjęła sprawozdanie 
z   wnioskiem o bardziej szczegółowe 
sprawozdanie dla Rady Miejskiej za 2012 
rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpie-
czenia środków finansowych jako wkładu 
własnego na zakup pomocy dydaktycz-
nych, w ramach pilotażu rządowego pro-
gramu „Cyfrowa szkoła”.
Wniosek złożył ZS Nr 1 w Bełżycach. 
Projekt dotyczy m.in. rozwoju kompeten-
cji uczniów i nauczycieli, zakupu pomocy 
dydaktycznych. Wartość projektu to kwo-
ta ok. 250 tys. z czego gmina zabezpiecza 
szkole 20% środków własnych, natomiast 
pozostałą sumę dofinansowuje MEN. 
KRGiF pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały
Rada Miejska podjęła uchwałę o dofinan-
sowaniu z budżetu projektu „Cyfrowa 
szkoła”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w budżecie gminy Bełżyce na 2012 rok.
KRGiF pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały
Rada Miejska podjęła uchwałę o zmia-
nach w budżecie.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
Zastępca Burmistrza Marcin Olszak 
przekazał informację, że w dniu sesji roz-
począł się remont drogi Bełżyce – Wierz-
chowiska Górne, natomiast naprawa 
drogi Wierzchowiska Górne – Skrzyniec 
planowana jest na II połowę maja, a Beł-
życe – Zalesie na I połowę czerwca. Jeśli 
chodzi o dzikie wysypiska śmieci zosta-
nie podpisania w niedługim czasie umo-
wa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska, na mocy której zatrudnieni 
zostaną pracownicy do sprzątania w pa-

XXVI sesja Rady Miejskiej
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sach dróg gminnych i  powiatowych.
Dokumentacja na budowę kanalizacji 
przy ul. Kazimierskiej i Grażewicza jest 
gotowa. Przetarg zostanie rozpisany, lecz 
jest uzależniony od środków finansowych 
na ten cel.
12. Wolne wnioski.
Radny Kamil Zienkiewicz pytał czy 
w  związku z organizacją Festiwalu Mię-
sa Wieprzowego impreza pod nazwą Dni 
Bełżyc zostanie wchłonięta i zniknie z ka-
lendarza imprez miejskich.

Sołtys Stanisław Broda proponował aby 
rozważyć koncepcję wybudowania ścież-
ki rowerowej na terenie naszej gminy. 
Głos sołtysa poparł radny Zienkiewicz.
Kolejną sprawę leżącego słupa energe-
tycznego przy drodze do Jaroszewic zgło-
sił sołtys Kazimierz Zmarzlak.
Przewodniczący Andrzej Chempe-
rek przypomniał radnym o składaniu 
oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia 
2012roku.
13. Zamknięcie sesji.

Sprostowanie

Rada Miejska podjęła uchwałę 
o wyrażeniu zgody na sprzedaż 
działki nr 620/2 o pow. 232 m2 
mieszczącej się przy ul. Lubelskiej 
oraz działki nr 199/1 o pow. 46m2 
mieszczącej sie przy ul. 1 Maja bez 
oznaczania trybu tejże sprzedaży. 

Uroczysta sesja Rady Miejskiej i obchody Święta 3 Maja
Podwójna uroczystość zgro-

madziła mieszkańców miasta 
3 maja w sali klubowej MDK. 
W czasie uroczystej sesji Rady 
Miejskiej nastąpiło nadanie 
Honorowego Obywatelstwa 
Gminy Bełżyce panu Witoldowi 
Marcewiczowi oraz uczczono 
221 rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. 

Zanim doszło do oficjalnego 
wręczenia tytułu Honorowego 
Obywatela Bełżyc z wnioskiem 
do Kapituły Honorowej zwrócił 
się bełżycki Klub Żołnierzy Re-
zerwy LOK „Rykoszet”, którego 
prezesem jest Janusz Watras. 
– Wniosek umotywowaliśmy 
przynależnością Witolda Mar-
cewicza do naszej organizacji, 
ponadto był on jednym z fun-
datorów sztandaru LOK-u. Jego 
praca sławi Bełżyce nie tylko w 
Polsce, ale również poza jej granicami dla-
tego Witold Marcewicz ma duże zasługi 
na polu zarówno działalności społeczno - 
obronnej jak i kulturalnej. - wylicza Anto-
ni Kwiatkowski wiceprezes Zarządu KŻR 
LOK „Rykoszet”. Marcewicz ponadto 
obchodził w 2008 roku czterdziestolecie 
pracy, przez wiele lat był radnym w  by-
łym powiecie bełżyckim, gdzie pełnił sze-
reg zaszczytnych funkcji.

Kapituła Honorowa, w skład której 
wchodzą: Przewodniczący Rady Miej-
skiej, Burmistrz Bełżyc, Wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej oraz przewodni-
czący wszystkich Stałych Komisji Rady 
Miejskiej, zgodnie z regulaminem roz-
patrzyła wniosek i w uznaniu szczegól-
nych zasług dla Miasta i Gminy Bełżyce 
w  zakresie rozwoju kulturalnego i pro-
mocji naszej ziemi postanowiła poddać 
Radzie Miejskiej pod głosowanie uchwa-

łę o  nadaniu tytułu. Jak pisaliśmy w po-
przednim numerze Gazety Bełżyckiej 
taka uchwała została przez radnych jed-
nogłośnie podjęta.

3 maja zatem miała miejsce uroczy-
sta sesja Rady Miejskiej, którą otworzył 
Przewodniczący Andrzej Chemperek 
witając przybyłych gości: Witolda Mar-
cewicza z małżonką Jadwigą i najbliższą 
rodziną, płk. rez. Wadysława Rokickiego, 
Stanisława Leszczyńskiego, Kazimierza 
Spaleńca z Wojewódzkiego Ośrodka Kul-
tury, Burmistrza Bełżyc Ryszarda Górę, 
jego Zastępcę Marcina Olszaka, radnych 
Rady Miejskiej, młodzież z ZS Nr 1 im. 
Jana Pawła II i ZS Nr 2 im. Królowej Ja-
dwigi. Po oficjalnym wręczeniu tytułu 
nastąpiło odczytanie okolicznościowych 
listów skierowanych do pana Marcewicza 
przez prezesa Towarzystwa im. Henryka 
Sienkiewicza w Lublinie prof. zw. dr hab. 

Lecha Ludorowskiego, Rektor Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr 
hab. Marian Wesołowski w liście gratu-
lacyjnym podkreślił, że Pan Witold Mar-
cewicz współpracuje z Uniwersytetem od 
wielu lat. Jest autorem około 150 dzieł. 
„Wykonał obelisk obrazujący historie 
naszej uczelni wzniesiony koło Rekto-
ratu Uniwersytetu w 2009 roku, a   także 
tablicę upamiętniającą rektorów Wyższej 
Szkoły Rolniczej 1955 – 1972, Akademii 
Rolniczej 1972 – 2008 oraz Uniwersytetu 
Przyrodniczego”. Następnie głos zabrał 
Kazimierz Spaleniec z WOK-u , który 
przedstawił drogę zawodową artysty – 
kamieniarza. Na zakończenie Witold 
Marcewicz dziękował zarówno Kapitule 
jak i wadzom miasta a przede wszystkim 
klubowi LOK za przyznany tytuł. Na za-
kończenie zebrani udali się na mszę św., 
po której tradycyjnie złożono wieńce pod 
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kopcem Kościuszki. Tam też głos zabrał 
Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra. W swo-
jej wypowiedzi nawiązał do uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja w 1791 r., kiedy Sejm 
Czteroletni po burzliwej debacie przyjął 
przez aklamację ustawę rządową, któ-
ra przeszła do historii jako Konstytucja 
3 Maja. 

221 lat temu była to druga na świecie 
i pierwsza w Europie ustawa regulującą 
organizację władz państwowych, prawa 
i obowiązki obywateli. Swoim zaangażo-
waniem i  postawą patriotyczną Tadeusz 
Kościuszko, pod którego pomnikiem 
zgromadziliśmy się tego dnia wcielał 
w życie wiele z  tych wolności obywatel-
skich zapisanych w  tejże ustawie zasad-
niczej. Historia pokazała, że gdy trzeba 

było, Polacy zawsze potrafili chwycić 
szable w  dłoń i  stanąć do walki. Niektó-
re postacie z naszej historii, jak właśnie 
Kościuszko, były pod tym względem nie-
zwykle wybitne. Walczyli nie tylko, jako 
dumni patrioci. Bez problemu stawali do 
walki w słusznej sprawie. Posiadali takie 
cechy, które zazwyczaj przypisuje się na-
rodowym bohaterom: odwaga, determi-
nacja. Takim przykładem z pewnością 
jest Tadeusz Andrzej Bonawentura Ko-
ściuszko. Jest on znany nie tylko w Polsce, 
ale i na całym świecie. W samych Stanach 
Zjednoczonych jego imieniem zostały na-
zwane niektóre ze stanów, jeziora, szczyty 
górskie czy parki narodowe. W  naszym 
mieście jego imię nosi nie tylko kopiec, 
ale również jedna z głównych ulic miasta.

W majowych uroczystościach wzięli-
zatem udział spadkobiercy tradycji naro-
dowych: żołnierze walczący w II wojnie 
światowej, straże, ale także młodzi har-
cerze, koła historyczne i mieszkańcy na-
szego miasta. Tym samym przekazywany 
jest młodemu pokoleniu patriotyzm, któ-
ry można definiować jako pamięć o waż-
nych datach tworzących nas jako naród. 
Patriotyzm to też szacunek do symboli 
narodowych, pamięć o bohaterach, ich 
heroicznemu poswięceniu dla wolności, 
która z idei przerodziła się w  rzeczy-
wistość. To też dbanie o wspólne dobro 
naszej Ojczyzny, którą tworzymy i której 
częścią jesteśmy.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Wielce Szanowny Pan Witold Marcewicz
Artysta rzeźbiarz w Bełżycach

Szanowny i Drogi Mistrzu,
   Chciałoby się powiedzieć – „Nemo propheta in patria sua”! Ale dzisiejsza uroczystość 
zaprzecza owej gorzkiej, a odwiecznej maksymie, tej smutnej prawdzie, wyrażonej 
znanym łacińskim powiedzeniem, że „nie jest się prorokiem we własnym kraju” i nie 
zdobywa ( lub z wielkim trudem ) uznania u swoich. W Bełżycach, jest na szczęście 
inaczej! Tu ceni się,  odznacza i nagradza swoich znakomitych obywateli.
   Do laurów i zaszczytów, którymi wyróżniono już Pana wybitne dokonania arty-
styczne i społeczne, przybywa dzisiaj jeszcze jedno – godność najbardziej chyba zasłu-
żona i jednocześnie najbardziej naturalna – Honorowe Obywatelstwo Miasta.
   W Pana osobie społeczność Waszego historycznego grodu czci cenionego, znanego 
artystę, który współmieszkańcom ofiarował nie tylko tysiące godzin własnego życia na 
prace służące powszechnemu dobru, „pro publico bono”, i pięknem swoich dzieł wzbo-
gacił kulturalny krajobraz Bełżyc, ale który także, od długich dziesięcioleci, rozsławia 
rodzinne miasto w całej Ojczyźnie tu tworzonymi rzeźbami i sztuką monumentalnych 
pomników. Tu powstaje obecnie dzieło wyjątkowe: Sienkiewiczowski pomnik Matki 
i  Syna – należący do najpiękniejszych i najoryginalniejszych – jedyny religijny mo-
nument poświęcony pierwszemu Nobliście polskiej literatury i jego rodowi macierzy-
stemu. Pana pomnik.
   Dlatego Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza – patronujące tak ważnemu dla 
kultury narodowej i z takim trudem wznoszonemu pomnikowi – gratuluje serdecznie 
przyznanej Panu tej zaszczytnej godności. Przyjmujemy je z radością i prawdziwym 
uznaniem, ciesząc się, że doceniono Pana czyny obywatelskie, służbę publiczną i dzie-
ła artystyczne, które upamiętniają Go w historii miasta.
Oto stał się Pan właśnie owym „prorokiem we własnym kraju”! Uznanym przez swo-
ich.  Wszelako - jak mawiali starożytni – „Factum abiit, monumenta manent”! Z rze-
czy ludzkich przecież najszybciej przemijają ulotne i nietrwałe, nasze czyny, „factum 
abiit”, najdłużej zaś pozostają owe pomniki, o których mówi rzymska maksyma, „mo-
numenta manent”!
   Więc niech trwają pomniki Witolda Marcewicza! A wśród nich także Sienkiewi-
czowski pomnik Matki i Syna. Monumentum Sienkiewiczianum w Okrzei.
Monumentum Matris et Filii.   

Należy zaznaczyć, że w związku ze 
wspomnianą przez prof. Ludorowskiego, 
w liście gratulacyjnym, budową pomni-
ka matki Sienkieiwcza w kwietniu tego 
roku w MDK miała miejsce konferencja 
poświęcona temu zagadnieniu. Uczest-
nicy mieli także możliwość obejrzenia 
powstającego monumentu w pracowni 
mistrza.

To nie pierwsze spotkanie z Sienkie-
wiczem jakie miało miejsce w naszym 
mieście. W listopadzie 2009 roku odbyła 
się konferencja naukowa pt. „W   kręgu 
sienkiewiczowskiej biografistyki” współ-
organizowana przez Towarzystwo im. 
Henryka Sienkieiwcza i MDK w Bełży-
cach. Na niej omawiano koncepcje ra-
towania grobu matki Noblisty - Stefanii 
z  Cieciszowskich Sienkiewiczowej. Grób 
leżący w Okrzei jest w tej chwili niszcze-
jącą, zaniedbaną  i coraz mniej rozpozna-
walną mogiłą. Poprzez wzgląd na pamięć 
i dokonania syna Towarzystwo Sienkie-
wiczowskie podjęło się ogromnego wy-
zwania, by ratować grób matki Henryka 
Sienkiewicza stawiając pomnik.
Tekst: Agnieszka Winiarska

Prof. Lech Ludorowski i Witold Marce-
wicz - autor Sienkiewiczowskiego pomni-

ka Matki i Syna

O Sienkiewiczu 
w Bełżycach
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Adam Pachuta pochodzi 
z Wierzchowisk Dolnych, 
tu się urodził i w tej chwili 
pracuje w swoim gospodar-
stwie. Podstawówkę kończył 
w Skrzyńcu, później Techni-
kum Mechaniczne w Bełży-
cach, a następnie studiował 
na Akademii Rolniczej tech-
nikę motoryzacyjną i   ener-
getykę na Wydziale Inżynie-
rii Produkcji.

Jest jednym z najmłod-
szych radnych w Radzie 
Miejskiej obecnej kadencji. 
Na pytanie dlaczego ubiegał 
się o mandat odpowiada, że 
ze względu na istniejące pro-
blemy wsi uważa, że pewne 
działania trzeba zainicjować i podjąć. 
Podobnie sugerowali zarówno sąsiedzi 
jak i mieszkańcy wsi, w której mieszka. 
W swoim okręgu obejmującym Zalesie, 
Wierzchowiska Dolne, Skrzyniec, Ko-
lonię Skrzyniec, Wierzchowiska Stare 
i  Wierzchowiska Górne otrzymał naj-
więcej głosów ze wszystkich startujących 
i tak znalazł się w Radzie Miejskiej.

Z zamiarem działania na rzecz miesz-
kańców wymienionych wcześniej wsi po-
dejmuje istotne kwestie  – Społeczeństwo 
domaga się dróg lokalnych, które jeszcze 
nie powstały: głównie na Zalesiu i Wierz-
chowiskach– do Zalesia jest dojazd, ale nie 
ma wszystkich wewnętrznych dróg jak np. 
w zachodniej części wsi na długości oko-
ło półtora kilometra, przy której mieszka 
kilka rodzin. Oczywiście gmina odśnieża 
drogę zimą, ale ze względu na brak asfal-
tu dojazd ten jest utrudniony. Dalej droga 
w Wierzchowiskach za szkołą – trzeba ją 
najpierw ustabilizować zanim powstanie 
droga właściwa. Ostatnio na sesji dosta-
łem informację, że remont istniejących 
już, ale uszkodzonych dróg lokalnych roz-
pocznie się w maju i w czerwcu – informu-
je Pachuta.

Kolejną sprawą są dzikie wysypiska 
śmieci.  jedno z nich powstaje za tzw. pla-
cem buraczanym, tam gdzie kiedyś było 
wysypisko. - Czy z przyzwyczajenia lu-
dzie wysypują tam śmieci, czy też w  nocy 
przyjeżdżają specjalnie i podrzucają... 
- zastanawia się radny - Jest to problem, 
który musimy rozwiązać - podsumowu-
je. W związku z   pozbywaniem się od-
padków mimo podpisanych umów na 

wywóz śmieci jest jeszcze jedna kwestia 
– Mimo podpisanej umowy nie każdy od-
daje wszystkie śmieci ponieważ część pali. 
Nowa ustawa śmieciowa ma to zmienić – 
mówi Pachuta.

Priorytetem dla radnego jest również 
remont dachu na szkole w Wierzchowi-
skach. Ponieważ nie działają już prak-
tycznie okoliczne remizy, to poza zajęcia-
mi pedagogicznymi w szkole skupia się 
życie kulturalno – społeczne, dlatego jest 
potrzeba utrzymania w należytym stanie 
tego budynku. - Rozumiemy, że jest to 
trudny temat ze względu na spore finanse 
potrzebne na ten remont, ale mieszkań-
cy są zainteresowani działalnością, czy 
to sportową czy kulturalną, chętnie biorą 
udział w porządkowaniu terenu. Myślę, 
że duża zasługa w tym dyrekcji szkoły - 
pani Małgorzaty Wawer, która jest osobą 
otwartą i chętnie angażuje się w te działa-
nia. – zauważa Pachuta. 

Radny Pachuta porusza także temat 
braku komunikacji autobusowej nawet 
z Bełżycami. - Autobusy w tym momencie 
nie jeżdżą w ogóle, a prywatna komunika-
cja busami nie zawsze dociera. Takie połą-
czenie potrzebne jest choćby ze względu na 
osoby starsze, które potrzebują pojechać 
do urzędu, czy do lekarza. Nawet dojazd 
dwa dni w tygodniu: powiedzmy wtorki 
i  piątki, kiedy są dni targowe w Bełżycach, 
byłyby pewnym rozwiązaniem tej sytuacji 
- mówi radny. Z zakupami jest łatwiej, 
ponieważ w tygodniu jeździ specjalny sa-
mochód, który zatrzymuje się w różnych 
miejscach i tam, jak w sklepiku, można 
zrobić zakupy spożywcze. Jest to o tyle 

ciekawe, że jadąc wzdłuż wsi wygrywa 
on rozmaite melodie by mieszkańcy go 
usłyszeli, a potem zawraca i zatrzymu-
je się w określonych miejscach, gdzie 
przychodzą ludzie. Potem rusza dalej.

Radny zauważa, że ludzie młodsi 
chcą wyjeżdżać ze wsi szukając za-
trudnienia w mieście. Niewiele osób, 
w tym on sam, prowadzi własną dzia-
łalność w miejscu zamieszkania. Poza 
tym ludność trudni się głównie rolnic-
twem. - Uprawą zbóż, malin, drobnym 
sadownictwem, kilka osób hodowlą 
zwierząt na większą skalę – wylicza.

Walory mieszkania na wsi to 
z pewnością spokój, cisza, brak tranzy-
tu. - Obserwujemy, że coraz więcej osób 
przyjeżdża z miasta, inwestuje w zakup 
działek na tym terenie, buduje domy 

i  dojeżdża stąd do pracy - mówi Adam 
Pachuta.

Jeśli chodzi o agroturystykę to jest 
to temat ciągle otwarty. Okolica aż prosi 
się o to, by powstawały takie gospodar-
stwa, natomiast nie ma nikogo kto by 
rozpoczął pierwszy prowadzenie pokoi 
pod wynajem turystom, oferując im przy 
tym zdrową, ekologicznie nie skażoną 
żywność z własnych upraw, czy domowe 
przetwory i wypieki. Czyste środowisko, 
malownicze ścieżki zachęcają do spaceru 
i jazdy rowerem. 

W okręgu wyborczym Pachuty szczy-
cą się przede wszystkim działalnością 

Zespołu Śpiewaczego z Wierzchowisk,  
który bierze udział w wielu imprezach 
gminnych i powiatowych, a także orga-
nizuje koncerty, jak choćby majowy Kon-
cert Pieśni Maryjnych. Ponadto w Wierz-
chowiskach i Zalesiu działa Ochotnicza 
Straż Pożarna, oraz koło myśliwskie obej-
mujące ten rejon.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska 

Malownicza okolica Wierzchowisk

Droga łącząca Zalesie z Wierzchowiskami Górnymi 
i Starymi  nie ma jeszcze nawierzchni asfaltowej

Na południu naszej gminy
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ZOZ-y w Bełżycach już razem
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej nr 1 i Szpital Powiatowy im. 
dr Wojciecha Oczki oficjalnie funkcjonują 
w jednej strukturze od 2 kwietnia. Część 
zmian, które mają spowodować racjona-
lizację kosztów i  usprawnienie zarządza-
nia, już zostały wprowadzone, ale w  naj-
bliższym czasie będą wdrażane kolejne 
– Formalnie okres ten zakończy się z chwilą 
zamknięcia ksiąg rachunkowych szpitala, 
a to zgodnie z ustawą powinno nastąpić 
nie później niż trzy miesiące od ostatniego 
dnia działalności placówki, czyli do 2   lip-
ca – mówi dyrektor Dariusz Kamiński. 
Ze sprawozdania finansowego szpitala na 
koniec ubiegłego roku wynika, że kwo-
ta kredytów i pożyczek oraz zobowiązań 
wymagalnych i pozostałych wynosi łącz-
nie około 14 milionów złotych – Szacuje-
my, że w tym roku na zobowiązania wy-
magalne i spłatę kredytów trzeba będzie 
przeznaczyć około 4 milionów 700 tysięcy 
złotych, z czego większość musimy ure-
gulować w kwietniu, najpóźniej w maju 
– wyjaśnia Dariusz Kamiński. Pieniądze 
na ten cel będą pochodzić ze środków 
własnych SP ZOZ nr 1 i długotermino-
wego kredytu w wysokości 1,5 miliona 
złotych. Reszta zobowiązań ma być spła-
cana z dochodów z bieżącej działalności. 
Poszerzony o szpital powiatowy SP ZOZ 
Nr 1 w Bełżycach wymaga też zmian w za-
rządzaniu nową strukturą. Dlatego władze 
powiatu szukają kandydatów na stanowi-
sko zastępcy dyrektora do spraw opieki 
zdrowotnej. Obecnie jedynym zastępcą 
jest Zdzisława Dziduch, która zajmuje się 
sprawami administracyjnymi na 1/3 etatu, 
a ponadto pracuje jako lekarz specjalista 
w poradni chirurgicznej. Nowy zastępca 
również będzie lekarzem, ale w zakresie 
obowiązków będzie mieć zdecydowanie 
więcej zadań. To kto obejmie tę funkcję 
okaże się za kilka tygodni.
Z Aktualności Powiatu WWW.powiat.
lublin.pl

O czym pisała prasa...

także w Lublinie i posąg Lwa przed Zam-
kiem Lubelskim. Z ostatnich wymieńmy 
odsłonięty w Piaskach pomnik poświę-
cony ostatniemu partyzantowi RP sier-
żantowi  Józefowi Franczakowi ps. Lalek 
czy choćby opisywany przez nas obelisk 
stojący w  Chełmie, a     upamiętniający 
zbrodnię ludobójstwa na bezbronnej 
ludności polskiej na Wołyniu i  Kresach 
Wschodnich, której dopuścili się Ukra-
ińcy z Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów UPA. Oczywiście wszystkich 
dokonań nie sposób tu wymienić. Należy 
jednak wspomnieć o działalności spo-
łecznej Pana Marcewicza, którą obecnie 

przytłoczył na-
wał obowiązków 
artystycznych. 
Pan Witold był 
radnym Miej-
skiej Rady Naro-
dowej w  Bełży-
cach, Powiatowej 
Rady Narodowej 
w   Bełżycach, 
Miejsko – 
Gminnej Rady 
N a r o d o w e j 
w  Bełżycach czy 
Wojewódzkie j 
Rady Narodo-
wej. Przez pra-
wie trzydzie-
ści lat działał 
społecznie w 
S a m o r z ą d z i e 

Rzemieślniczym. Artysta był też wielo-
krotnie nagradzany wysokimi odzna-
czeniami państwowymi i   resortowymi 
jak choćby Krzyżem Kawalerskim i Ofi-
cerskim Orderu Odrodzenia Polski za 
wybitne zasługi dla kultury polskiej, Zło-
tym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej, taki sam kruszec przyznano 
mu za zasługi dla Stowarzyszenia Pola-
ków Poszkodowanych przez III Rzeszę, 
wyróżniony medalem „Serce dla Serc, 
przyznanym przez Kościół za osiągnięcia 
w  dziedzinie kultury i sztuki. Sam mistrz 
o przyznaniu mu tytułu Honorowego 
Obywatela mówi - Jestem bardzo wzru-
szony i zaszczycony tym wyróżnieniem, 
zwłaszcza, że pochodzi od mieszkańców 
mojej rodzinnej miejscowości.

Tekst: Agnieszka Winiarska, 
foto: arch. Witolda Marcewicza

„Historia wykuta w kamieniu” to ty-
tuł albumu wydanego w 2008 roku przez 
lubelskie wydawnictwo Polihymnia 
z okazji 40- lecia pracy Witolda Marcewi-
cza artysty - kamieniarza. Honorowy pa-
tronat nad wydawnictwem objął Ryszard 
Kaczorowski b. Prezydent Rzeczpospo-
litej. Kazimierz Spaleniec pisał w   tejże 
publikacji, której patronowali m.in. Wo-
jewoda Lubelski – Genowefa Tokarska, 
Marszałek Województwa Lubelskiego 
– Krzysztof Grabczuk, Prezydent Miasta 
Lublin – Adam Wasilewski i Starosta Po-
wiatu Lubelskiego – Paweł Pikula, o po-
czątkach i rozwoju talentu oraz kolejnych 
dziełach pana Witolda. 
„Wśród współczesnych 
twórców kultury Lublina 
i  województwa lubelskie-
go wyróżnia się postać 
Witolda Marcewicza – 
mistrza kamieniarstwa ar-
tysty rzeźbiarza z  Bełżyc. 
Jest to człowiek pogodny, 
przyjazny ludziom, uta-
lentowany, posiadający 
własną wizję realizowa-
nego dzieła, a jednocze-
śnie uparty, pracowity, 
odnoszący się z wielkim 
szacunkiem do zabytków 
i wydarzeń historycznych 
– wrażliwy patriota. Cięż-
ka praca w twardym two-
rzywie nauczyła artystę 
specyficznej filozofii ży-
cia, wielkiego szacunku do rodziny i oj-
czyzny(…). Jest autorem pomnika „Ku 
czci Żołnierzy 7. Kołobrzeskiego Pułku 
Piechoty poległych w walce z hitlerow-
skim okupantem 1944-1945”. Od tego się 
zaczęło. To był początek pracy artystycz-
nej Witolda Marcewicza w kamieniar-
stwie. „Niewątpliwie wywarł On swoją 
twórczością trwałe piętno na pejzażu 
kulturowym Lublina, Bełżyc, Krakowa, 
Radomia, Warszawy, Ogrodzieńca oraz 
innych miast i miejscowości w Polsce”. 
Witold Marcewicz zasłynął również jako 
wybitny rekonstruktor starych obiek-
tów zabytkowych, biorąc udział m. in. 
w  przywróceniu dawnej świetności Pa-
łacu Radziwiłłów w   Warszawie. Z dzieł 
nam bliższych należy wymienić lubelski 
Pomnik Konstytucji 3 Maja znajdują-
cy się na Placu Litewskim, replika Orła 
Białego w Koronie na Poczcie Głównej 

Historia wykuta w kamieniu
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Mija 68 lat od spektaku-
larnej operacji lądowania na 
polach majątku w Matczynie 
alianckiego samolotu Dakota 
w ramach operacji „Most I”.

Była to pierwsza tego typu, 
precyzyjnie przygotowana 
i   zwieńczona sukcesem, ak-
cja kurierska w okupowanej 
Polsce. Co istotne, dzięki akcji 
Most, w której użyto samolotu 
lądującego łączność z Zacho-
dem nabrała wymiaru łączno-
ści dwustronnej, a co za tym 
idzie bardziej efektywnej. Bo-
wiem dotychczasowe zrzuty zapewniały 
łączność jedynie jednostronną.

W tym roku główne uroczystości, 
których organizatorami był Światowy 
Związek AK Oddział w Lublinie i Szkoła 
Podstawowa w Matczynie, zaplanowano 
na 20 kwietnia. Rozpoczęły się one złoże-
niem kwiatów pod obeliskiem upamięt-
niającym to wydarzenie. Wieńce składali 
przedstawiciele organizacji kombatanc-
kich, młodzież szkolna, przedstawiciel 
Prezydenta Miasta Lublin, władze gminy 
Bełżyce: Burmistrz Bełżyc i Przewodni-
czący Rady Miejskiej.

Podobnie jak w latach ubiegłych rów-
nież i tym razem do Matczyna przyjecha-

ła rodzina pierwszego pilota Edwarda 
Josepha Harrorda - żona Patricia Harrod, 
dwaj synowie oraz wnuk.

Składając wieniec Pani Harrod z  nie-
ukrywanym wzruszeniem dziękowała, że 
pamięć o Jej mężu jest stale pielęgnowa-
na i przekazywana następnym pokole-
niom. Podkreśliła, że Akcja Most stwo-
rzyła wspólną polsko – angielską historię. 
Podczas uroczystości Patricia Harrod 
została uhonorowana okolicznościowym 
medalem, który wręczył prezes Świato-
wego Związku AK Oddział w Lublinie 
prof. Stanisław Wołoszyn.

Po złożeniu kwiatów zebrani uczest-
niczyli we mszy św. sprawowanej w in-

Rocznica akcji MOST I
tencji wszystkich, którzy walczyli 
o wolność. Dalsza część uroczy-
stości odbyła się w Szkole Podsta-
wowej w  Matczynie. Po krótkim 
powitaniu gości przez dyrekto-
ra szkoły Martę Och, głos zabrał 
Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra. 
Dziękując zebranym za przybycie 
wyraził uznanie, dla wszystkich, 
którzy podejmują starania, aby pa-
mięć o tym wydarzeniu była ciągle 
żywa. Burmistrz podziękował rów-
nież gościom z Anglii za to, że co 
roku niestrudzenie przyjeżdżają 
do Polski, by oddać hołd swojemu 
bliskiemu – mężowi i ojcu, boha-

terowi, odznaczonemu za swoje poświę-
cenie i męstwo Orderem Virtuti Militari. 
Ta postawa, jak podkreślał burmistrz, 
z pewnością zasługuje na uznanie.

Piątkowe uroczystości zwieńczyła 
część artystyczna w wykonaniu młodzie-
ży. Po jej zakończeniu Stephen i Jonathan 
Harrod na pamiątkę wizyty w Matczynie 
podarowali dla szkoły piękną replikę sa-
molotu Dakota wzbudzając tym samym 
zachwyt i ciekawość szczególnie młod-
szych uczniów.

Tekst: Marcin Olszak,
foto: Agnieszka Winiarska

Twórczość jest jak delikatny kwiat 
Rozkwita gdy się ją chwali….
(Alex F. Osborn)

Galeria MDK pięknie zakwitła tej 
wiosny, kwiatami malowanymi na je-
dwabiu. Autorką prac prezentowanych 
na wystawie pt. „Delikatność kwiatów 
w jedwabiu” jest pani Stanisława Barba-
ra Nadzieja urodzona w Bełżycach. Jest 
mistrzem rzemiosła artystycznego. Od 
1978 roku prowadzi pracownię wyrobów 
rękodzielniczych, wykonując obrazy ma-
lowane na naturalnym jedwabiu. Brała 
udział w wielu ogólnopolskich i regional-
nych wystawach. W 1988 roku Minister 
Kultury i Sztuki nadał jej honorowy tytuł 
Mistrza Rzemiosła Artystycznego, ze spe-
cjalnością hafciarstwa i pamiątkarstwa. 
W roku 2009 Fundacja Cepelia – Polska 
Sztuka i Rękodzieło - 60 lat troski o giną-
ce piękno, przyznała pani Nadziei Medal 

60- lecia Cepelii. 
Pani Barbara Nadzieja jest wielką mi-

łośniczką kwiatów, dlatego są one głów-
nym tematem jej obrazów. Przenosi ich 
piękno, subtelność i delikatność na je-

dwab, który jest doskonałym nośnikiem 
tego rodzaju malarstwa. Prace są niepo-
wtarzalne i niosą ze sobą ciepło, spokój, 
finezję i radość, co wpływa doskonale 
na samopoczucie i pozytywne doznania 
estetyczne. Jej dzieła znajdują się u wie-
lu nabywców w kraju i zagranicą, mię-
dzy innymi w Czechach, Niemczech, 
Francji i  Wielkiej Brytanii. Wystawiała 
swoje dzieła m.in. w Galerii „Aneks” 
w   Puławach (2010),  w Cepelii, Klubie 
Garnizonowym Wojska Polskiego w Lu-
blinie ( 2008, 2009 ), w galerii „Irydion”, 
w  Warszawie (2007), Klub Garnizonowy 
Wojska Polskiego w Lublinie gościł panią 
Barbarę także w 2005 i 2006 roku.

W domu kultury wystawę kwiatów 
malowanych na jedwabiu będzie można 
oglądać do połowy czerwca.

Tekst: Emilia Wiencko - Kozak,
foto: Agnieszka Winiarska

Jedwabny ogród
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22 kwietnia w Bełżycach miało miej-
sce spotkanie z potomkami rodziny Kuź-
nickich: Marią Trzcińską i  Małgorzatą 
Kinowską. Obie siostry przyjechały do 
nas z Warszawy, gdzie stale zamieszkują 
i pracują. Obie są wnuczkami Zofii z Li-
gowskich i Stanisława Kuźnickiego wła-
ściciela Krężnicy, córki Antoniny Marii 
z Kuźnickich i Władysława Trzcińskiego. 
Obie urodzone już po wojnie nie miesz-
kały nigdy w dworku krężnickim. Zna-
ją jednak dość dobrze historię swoich 
przodków i rodziny, którą w  drobnym 
wycinku przedstawiły w czasie spotkania 
poprzedzonego mszą świętą w ich inten-
cji. 

By doszła do skutku wizyta Marii 
Trzcińskiej i Małgorzaty Kinowskiej wy-
magała wielu miesięcy przygotowań. 
Zainspirowana książką Tadeusza Kotar-
bińskiego „Poczta do Karmelu” Jadwiga 
Kamińska – Syga  zaprosiła obie panie do 
Bełżyc i przygotowała program odwie-
dzin. 

Po mszy św., w Miejskim Domu Kul-
tury miało miejsce spotkanie z sympa-
tykami miejscowej historii, których nie 
brakowało – zwłaszcza młodzieży. Usły-
szeliśmy zatem nie tylko opowieść Marii 
Trzcińskiej o historii rodziny Kuźnickich, 

ale również fragmenty ko-
respondencji prof. Tade-
usza Kotarbińskiego i   Ma-
rii ( Marychny) Kuźnickiej. 
Fragmenty pięćdziesięciu 
czterech listów pisanych 
na przestrzeni dwudziestu 
ośmiu lat: od 16 lipca 1945 
do 2 grudnia 1973 roku. 
„Korespondencja zawarta 
w  książce dotyczy okresu 
po II wojnie światowej”. 
Przyjaciół, którzy 

poznali się w czasie wojny, kiedy 
Kotarbiński zmuszony sytuacją 
wyjechał z   Warszawy by schro-
nić się w   podlubelskim majątku. 
Tam poznał rodzinę Kuźnickich 
i siostry: Hanię, Marychnę i Tolę. 
„Były one zaangażowane w dzia-
łalność AK, niosąc pomoc ukry-
wającym się wojskowym ( np. płk. 
Kazimierzowi Suskiemu, dowódcy 
22 pułku kawalerii pod Równem 
), przechowując ziemian wysie-
dlonych z Poznańskiego i Podo-
la, wysiedlone rodziny chłopskie, 
wysyłając paczki potrzebującym 

w  kraju 
(m.in. Leopol-
dowi Staffowi), 
a także do obo-
zów jenieckich. 
Mimo ciężkich 
o k u p a c y j n y c h 
czasów spędzo-
ne razem chwile 
zbliżyły miesz-
kańców Krężni-
cy, zawiązały się 
przyjaźnie, które 
przetrwały przez 

długie lata, czego dowodem jest 
choćby książka „Poczta do kar-

melu”. Maria Kuźnicka z  wykształcenia 
ogrodniczka po wybuchu wojny kierowała 
wraz z matką i siostrami majątkiem ziem-
skim w Krężnicy. Potem zagrożona aresz-
towaniem wyjechała na Śląsk, następnie 
pod Poznań. Po śmierci matki, Zofii Kuź-
nickiej, w 1954 roku wstąpiła do zakonu 
karmelitanek bosych w Przemyślu. Zmar-
ła w styczniu 1974 roku.

We fragmentach kilkunastu listów mo-
zna odczytać oprócz osobistych relacji tło 
sytuacji politycznej i społecznej rozgry-
wającej się na przestrzeni tych niemalże 
trzydziestu lat. Listy ukazywały sytuację 

Pamiątka z albumu - rodzeństwo: Anna, Marianna, 
Stanisław i Antonina Maria Kuźniccy

Obecny widok na dworek w Krężnicy Okrągłej

Historyczna wizyta potomków rodziny Kuźnickich
w krężnickim majątku i gminie. Podej-
ście do pracy z dużym szacunkiem… , ale 
też czasy okupacyjne, sposoby kojarzenia 
i zawierania małżeństw i wiele innych 
obyczajów i ciekawostek zarazem. Kore-
spondencja Kotarbińskiego i Kuźnickiej 
„stanowi dowód, że między osobą niewie-
rzącą a wierzącą może istnieć emocjonal-
na harmonia i wzajemna empatia”.

Obie wnuczki Kuźnickich, ciepłe, ob-
darzone dużym zrozumieniem sytuacji 
w  jakiej po wojnie znalazła się ich rodzi-

na, były ogromnie wzruszone przyjęciem 
przez mieszkańców Bełżyc w  tym Kręż-
nicy, postanowiły ( wiele lat wcześniej, 
przed wizytą w Bełżycach) kontynuować 
tradycje rodzinne poprzez gromadzenie 
historii rodzinnych, których zbiór mają 
zamiar opublikować. Nam zaprezento-
wały mały fragment tego, co znajdzie się 
w  książce wraz z kilkunastoma fotogra-
fiami przodków oraz kopiami dokumen-
tów np. aktu ślubu czy urodzenia. Wśród 
pamiątek znalazł się także zbiór wierszy 
Leopolda Staffa, z autografem autora, 
podarowany Kuźnickim w zamian za po-
moc w formie paczek przesyłanych poecie 
w czasie wojny. 

Na zakończenie głos zabrała młodzież 
z Zespołu Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwi-
gi w  Bełżycach. Uczniowie specjalnie na 
tę okazję przygotowali historyczną wysta-
wę i pamiątkowy obrazek patronki szkoły, 
który wręczyli razem z kwiatami bohater-
kom spotkania.

Spotkanie zostało udokumentowane 
za pomocą nagrania i znajduje się w zbio-
rach fonoteki MDK.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Dyrektor Cecylia Król i Izabela Rosińska wraz 
z  uczniami ZS Nr 2 wręczają  bohaterkom spotka-
nia kwiaty i pamiątkowy obraz
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Rowerami do Wierzchowisk

Burmistrz Bełżyc
Dnia 19 maja 2012 roku odbył się 

pierwszy Bełżycki Wyścig Rowerowy 
zorganizowany przez Burmistrza Bełżyc 
przy wsparciu Lokalnej Grupy Działa-
nia na rzecz rozwoju gmin Powiatu Lu-
belskiego „Kraina Wokół Lublina” oraz 
Centrum Kultury Fizycznej i Sportu 
w  Bełżycach. Start został przygotowany 
na parkingu przy Cmentarzu Komunal-
nym w Bełżycach ul. Kościuszki, meta 
w Szkole Podstawowej w Starych Wierz-
chowiskach.   Trasa wyścigu przebiegała 
przez malownicze tereny Zalesia i Sta-
rych Wierzchowisk. 

Celem imprezy była popularyzacja 
aktywnego wypoczynku na rowerach 
oraz promocja walorów obszaru Lokalnej 
Grupy Działania „Kraina Wokół Lublina”. 

Do wyścigu zgłosiło się 75 chętnych.
Uczestnicy startowali w trzech kate-
goriach wiekowych. Jako pierwsza na 
dwunastokilometrową trasę wyruszyła 
młodzież. Następnie ścigali się zawodni-
cy z kategorii OPEN 13+, którzy mieli do 
pokonania dystans 20km. Na koniec wy-
startowały dzieci do lat 8 pod opieką osób 
dorosłych na odcinku 6 km.

Dla tych, którzy dotarli na metę jako 
pierwsi przewidziano atrakcyjne nagro-
dy, okolicznościowe statuetki i dyplomy, 
które wręczali przedstawiciele sponsorów 
oraz Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra. 

Za zdobycie I miejsca przewidziano 
rowery górskie, za miejsca II i III aparaty 
cyfrowe oraz wiele innych atrakcyjnych 
nagród, tj.: piłki nożne, piłki do koszy-
kówki i ręcznej, szaliki kibica, babingtony, 
bidony czy pompki rowerowe, ufundo-
wane przez Lokalną Grupę Działania na 

rzecz rozwoju gmin Powiatu Lubelskiego 
„Kraina Wokół Lublina”. 

Wręczono również nagrodę specjal-

ną – aparat cyfrowy ufundowany przez 
OCHNIK Sklep Rowerowy w Bełżycach, 
otrzymała go najmłodsza uczestniczka 
wyścigu Róża Frączek.

Na zakończenie imprezy organizato-
rzy przygotowali dla wszystkich uczest-
ników rajdu jeszcze jedną atrakcję  grill 
i ognisko z pieczeniem kiełbasek.

W tym miejscu Burmistrz Bełżyc 
składa serdeczne podziękowania spon-
sorom imprezy, dzięki hojności których  
mogliśmy uatrakcyjnić zorganizowany 
wyścig i nagrodzić wszystkich zwycięz-
ców.

Nagrody główne ufundował Bank 
Spółdzielczy w Nałęczowie Filia w Bełży-
cach oraz GETIN Bank.  

Sponsorami nagród za zajęcie II 
i   III miejsca była firma MEGA Ma-
szyny dla przemysłu spożywczego Sp 
z o.o. Bełżyce, Daria Studzian P.P.H.U. 
i G. JOLSTEF Bełżyce, Bar Słoneczny  
w Bełżycach, Spomasz Bełżyce S.A., 
PPTHU ROLBUD i Kopalnia Piasku Ro-
man Madejek Godów.

Oto zwycięzcy: w kategorii rodzinnej: 
I miejsce zajął Adam Jakubowski, na II 
pozycji znalazła się Basia Cywińska, na 
III Karol Czajka. Z kolei w kategorii mło-
dzieżowej zwyciężył Wojciech Kołodziej, 
na II miejscu przyjechał Damian Przy-
bysz, a na III Mateusz Cywiński. Najdłuż-
szą trasę mieli do pokonania startujący 
w kategorii OPEN 13+. I tak na I pozycji 
uplasował się Janusz Kędzierski, na II po-
zycji Mikołaj Węgier i na III Przemysław 
Woźniak.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy!
Tekst: Joanna Rakuś,
foto: Agnieszka Winiarska, Józef Ka-
sprzak
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Taniec to układ zwartych kroków, 
gracja i piękno. Jest wyrazem emocji 
i   radości życia. Każdy taniec jest nie-
powtarzalny tak jak tancerze, którzy go 
wykonują. To również sport i rywa-
lizacja. Wszystkie te przytoczone 
określenia ilustrują to, co połączył 
ze sobą III Wojewódzki Turniej 
Tańca Towarzyskiego w Bełżycach, 
przeprowadzony  wspólnie przez 
Miejski Dom Kultury oraz Cen-
trum Kultury Fizycznej i Sportu 
w Bełżycach, gdzie odbywały się 
zmagania taneczne. Pomysłodaw-
cami imprezy od pierwszej edycji 
są Magdalena i Grzegorz Gronow-
scy, którzy w MDK Bełżyce trenują 
z powodzeniem grupę tańca towa-
rzyskiego „AXEL” . Do rywalizacji 
o  puchary, medale i dyplomy przystąpili 
tancerze z następujących klubów tanecz-
nych: Amigo Dance z Białej Podlaski, 
Axel z Bełżyc, Chochlik z Lubartowa, 
Rytm z Chełma, Lider z Lublina, Karcz-
marczyk także z Lublina i Myka z Za-
mościa w grupach od początkujących 
po zaawansowanych.

Wszystkie prezentacje taneczne 
ukazywały pasję z jaką tańczą pary 
oraz frajdę i radość poruszania się 
w  rytm muzyki. 

Jury w składzie: Ewa Wojcieche-
wicz – Lubartów, Magdalena Myka – 
Zamość i Radosław Buczma – Chełm 
oraz skrutinerzy: Dorota Rumińska – 
Bełżyce i Andrzej Karczmarczyk - Lu-
blin pilnie oglądali wszystkie popisy, 
by wyłonić na koniec zwycięzców. Pod 
uwagę w czasie oceny brano poczucie 
rytmu i ogólne wrażenie tancerzy na 
parkiecie. 

Lista zwycięzców była bardzo dłu-
ga, gdyż do turnieju przystąpiło ponad 
170 osób. 

Najlepszymi tancerzami z naszej gru-
py tanecznej „AXEL” okazali się:
Grupa Początkująca do lat 9:
Miejsce I:  Adrian Psionka – Andżelika 
Wójtowicz
Juliusz Widelski – Paulina Tokarczyk
Mateusz Winiarski – Natalia Ziółkowska
Miejsce III:  Izabela Winiarska – Andże-
lika Kamińska, Radosław Wójtowicz – 
Natalia Walczyk, Piotr Bartoszcze – Julia 
Kania, Hubert Iwaniak – Dorota Wójcik, 
Mateusz Walczak – Wioletta Pyda.
Gr. początkująca 10-11 lat:

Miejsce III:
Hubert Kamiński – Natalia Nieoczym, 
Wojciech Olszak – Agata Tokarczyk
Grupa średniozaawansowana do lat 9:

Miejsce I: Oliwia Dubilis
Miejsce III: Maja Depta, Igor Kotłowski 
– Natalia Dwojak, Łukasz Wójtowicz – 
Małgorzata Wójtowicz.
Grupa średniozaawansowana 10 – 11 

lat:
Miejsce I: Jakub Boćkowski – Natalia 
Winiarska
Miejsce II: Bernard Kotłowski – Anna 
Węgiel, Kacper Winiarski – Liwia Wró-
blewska, Nikola Zając.
Miejsce III: Igor Kotłowski – Wiktoria 
Dwojak, Łukasz Wójtowicz – Klaudia 
Siurek, Piotr Wójtowicz – Natalia Lipa.
Grupa Początkująca 12 – 13 lat:
Miejsce I: Ewelina Chrzanowska, Ad-
rianna Matyjasik, Monika Wójcik.
Miejsce II: Marta Taramas

Miejsce III: Jakub Bartoszcze- Zuzanna 
Poleszak, Dawid Iwaniak – Aleksandra 
Bartoszce, Kacper Sajnóg – Justyna Ru-
mińska, Piotr Wójtowicz – Klaudia Saj-

nóg, Julia Jędrasik, Justyna Litwi-
nek, Ilona Wnuk.
Grupa zaawansowana 12 – 15 lat:
Miejsce II: Jakub Boćkowski – 
Anna Knyś
Miejsce III: Dawid Goliszek – Ka-
tarzyna Lalak

Po zakończeniu zmagań kon-
kursowych odbył się pokaz ta-
neczny Katarzyny Jajuga i Piotra 
Oleszczyńskiego z Lublina oraz 
Patryka Rumińskiego i Mai Gro-
nowskiej z zespołu „AXEL”.

Zgromadzona publiczność so-
witymi brawami nagradzała wy-

konawców walca, foxtrota i jiva.
O wyjątkowości tegorocznej imprezy 

stanowiła oprawa scenograficzna przy-
gotowana przez profesjonalnego artystę - 
plastyka Emilię Wiencko - Kozak. Turniej 

Jest dużym przedsięwzięciem 
wymagającym wysiłku organi-
zacyjnego i logistycznego, któ-
ry przede wszystkim spoczął na 
Grzegorzu i Magdalenie Gro-
nowskich. 

Przypomnijmy, że celem 
imprezy była konfrontacja 
umiejętności tanecznych tance-
rzy z Bełżyc z tancerzami z in-
nych szkół w regionie, a także 
zachęta do aktywności tanecz-
nej i takiej formy wypoczynku 
wśród lokalnej społeczności. 
Turnieje taneczne są zwykle 
bardzo widowiskową i atrak-
cyjną formą relaksu, skupiającą 
wielu widzów. Widownia hali 
CKFiS zgromadziła bowiem 
około 1000 osób. Na naszej 

imprezie obecni byli m.in. reprezentan-
ci władz miejskich. Organizacja turnieju 
ma także na celu wzbudzić  zaintereso-
wanie widzów pięknem tańca wraz z całą 
jego różnorodnością, ekspresją i techniką 
układów. 

Oficjalnym sponsorem Turnieju był 
„Zajazd u Dwojaków” w Bełżycach.

Tekst: Alicja Czerniec, Agnieszka Wi-
niarska
Foto: Agnieszka Winiarska

Wirowali na parkiecie
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Szkoły Podstawowe w Babinie, 
Chmielniku oraz Krzu razem z 1500 
innymi placówkami z całej Polski, 
w których uczy się blisko 0,5 mln dzieci 
bierze udział w akcji „Warto być dobrym” 
organizowanej przez Stowarzyszenie 
„Przyjazna Szkoła” pod patronatem Mi-
nister Edukacji Narodowej i UNESCO. 
Jest to unikalne i innowacyjne przedsię-
wzięcie, które łączy w sobie promowanie 

wśród dzieci dobrych postaw z ciekawym 
podejściem do fundraisingu na rzecz 
projektów edukacyjnych w ramach spo-
łecznie odpowiedzialnego biznesu.

Akcja «Warto być dobrym» to naj-
większa, interdyscyplinarna kampania 
edukacyjna w Polsce, kreująca w dzie-
ciach dobre postawy, ucząca poszanowa-
nia dla innych ludzi, a także premiująca 
zachowania prospołeczne i wolontariat. 

Głównym elementem akcji jest konkurs, 
skierowany do uczniów 1500 szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych, który każda szkoła prowadzi 
samodzielnie na podstawie tych samych 
zasad i z tą samą nagrodą główną – ro-
werem górskim marki KROSS( na zdj.). 
Od początku semestru dzieci rywalizu-
ją w spełnianiu dobrych uczynków do 
końca roku w trzech kategoriach: pomoc 

Babin, Chmielnik i Kierz w akcji „Warto być dobrym” 

Profilaktyczny konkurs plastyczny dla 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych „Szanuję swoje życie - nie ulegam 
nałogom” został zorganizowany przez 
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką  
Filia w Bełżycach i pełnomocnika Urzę-
du Miejskiego ds. Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Pana Mariusza Dobrowol-
skiego. Honorowy patronat objął Bur-
mistrz Bełżyc Ryszard Góra.

Celem konkursu było uświadomienie 
młodzieży sytuacji i zachowań zagrażają-
cych ich życiu i zdrowiu, pokazanie ne-
gatywnych skutków wynikających z  uży-
wania alkoholu, narkotyków, dopalaczy, 
promowanie profilaktyki uzależnień, 
a  także prezentacja i popularyzacja pla-
stycznych talentów młodych ludzi.

Na konkurs wpłynęło 39 prac. Udział 
wzięli uczniowie gimnazjum Zespołu 
Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach, 
uczniowie gimnazjum  z Zespołu Szkół 
Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach, 
uczniowie z Zespołu Szkół im. Mikołaja 
Kopernika w Bełżycach i uczniowie Ze-
społu Szkół Technicznych im. Tadeusza 

Kościusz-
ki w Beł-
życach. 

W r ę -
czenie na-
gród od-
było się 27 
kwietnia 
w PBW. 
Ur o c z y -
s t o ś ć 
u ś w i e t -
nili wy-
s t ę p a m i 
uczniowie 
Sp ołecz-
nej Szkoły 

Muzycznej I Stopnia im. Henryka Wie-
niawskiego w Bełżycach. Przybyli ze swo-
imi profesorami i panią dyrektor Moniką 
Tokarczyk.

Spotkała się młodzież, która wolny 
czas poświęca na rozwój swoich zainte-
resowań. Odkryte zdolności muzyczne 
i plastyczne uczniowie aktywnie rozwija-
ją choćby przez uczestnictwo w ogłoszo-
nym konkursie. 

Nagrodzone prace zostały wyekspo-
nowane w holu szkoły, towarzyszyła im 
także wystawa zbiorów (filmów i książek) 
z serii Programy Profilaktyczno-Eduka-
cyjne, które posiada PBW w Bełżycach, 
a   które zostały zakupione ze środków 
pozyskanych z Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych.

Został także pokazany film „Dziękuję 
– nie biorę” zrealizowany, w ramach pro-
gramu profilaktycznego, przez młodzież 
dla młodzieży z komentarzem pani peda-
gog Beaty Siczek z ZS w Bełżycach .

Na koniec najprzyjemniejsza część 
uroczystości - rozdanie nagród: dyplo-

mów i nagród rzeczowych.
Cieszy duże zainteresowanie konkur-

sem i poziom prac. Pomysłowe i pełne za-
skakujących skojarzeń plakaty wykonano 
różnymi technikami i w bogatej kolory-
styce. Oto nagrodzeni i wyróżnieni:
 Miejsca pierwsze :
Katarzyna Toruń  ZS Nr 1 kl. I
Magdalena Sępkowska ZS Nr 2 kl. II „b”
Miejsca drugie :
Jagoda Pietras ZS Nr 2 kl. III „a”
Maria Wrona  ZS Nr 1 kl. I
Miejsca trzecie:
Szymon Piłat  ZS Nr 1 kl. I „d”
Anna Filipek  ZS Nr 1 kl. I 
Wyróżnienia :
Alicja Zielonka  ZS Nr 1 kl. I „c”
Sylwia Anasiewicz ZS Nr 1 kl. I
Oktawia  Buczyńska  ZS Nr 2 kl. III „a”
Patrycja Masiak, Monika Szustakowska  
ZST im. T. Kościuszki
Agata Szmit  ZS Nr 2 kl. I „a”
Dominika Tarczyńska ZS Nr 1 kl. I
Anna Szarubka  ZS Nr 2 kl. I „a”
Natalia Nowakowska ZS Nr 1 kl. I „b”
Kinga Wieczorkiewicz ZS Nr 1 kl. I
Wiktoria Gnatiuk  ZS Nr 1 kl. I
Michał Dąbrowski ZS im. M. Kopernika 
w Bełżycach.

Gratulujemy laureatom konkursu 
oraz ich opiekunom i życzymy dalszych 
sukcesów.

Szczególne podziękowania kieruje-
my do Pana Burmistrza Ryszarda Góry 
za wielokrotne przekazywanie środków 
finansowych na zakup książek i zbiorów 
multimedialnych z zakresu profilakty-
ki, które udostępniane są nauczycielom 
i studentom Gminy Bełżyce oraz sąsied-
nich miejscowości.

Barbara Wójcik - PBW Bełżyce
foto: Agnieszka Winiarska

Profilaktyczny konkurs w bibliotece
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drugiemu człowiekowi, zaangażowanie 
w środowisko klasy, szkoły, społeczność 
lokalną oraz działania globalne na rzecz 
praw człowieka i ochrony środowiska. 
Na koniec roku dzieci pod okiem wycho-
wawcy będą wybierały w każdej kla-
sie ucznia, który okazał się najlepszy, 
a  wśród najlepszych z całej szkoły zo-
stanie rozlosowany rower. 

Akcje, którą wymyśliło Stowa-
rzyszenie „Przyjazna Szkoła” po raz 
pierwszy realizowano w kilkudzie-
sięciu śląskich szkołach w 2003 roku. 
W  tym roku stowarzyszenie opraco-
wało nową formułę projektu i po raz 
pierwszy realizuje ją w   takiej skali, 
w szkołach w całej Polsce. Każda pla-
cówka dostała w paczce rower, multi-
medialny pakiet edukacyjny „Akademia 
Umysłu 2” do szkolnej biblioteki oraz ba-
ner akcji do powieszenia wraz z  rowerem 
na szkolnym korytarzu. Kolorowy baner 
oprócz logo patronów i  sponsorów głów-
nych, posiada 52 miejsca na naklejki, 
które może wykupić prawie każda firma 
lub osoba prywatna przykładając jedno-
cześnie rękę do czynienia dobra. Jedna 
naklejka to koszt 100 zł, każdy może wy-
kupić od 1 do 1500 takich cegiełek jednak 
tylko jedną na szkołę. Oczywiście szkoła 
to miejsce w którym uczą się dzieci, więc 
to co może się znaleźć na takiej naklejce 
dokładnie określa regulamin sponsora. 
Cała akcja jest koordynowana przez info-
linie, gdzie kilkudziesięciu konsultantów 
pod numerem 801  999  333 informuje 

o  wszelkich szczegółach. 10 najlepszych 
szkół, które będą miały najwyższy współ-
czynnik dzieci, które wywiązały się 
z  deklarowanych zadań do wszystkich 
uczniów, otrzyma po 10 000 zł na cel po-

żyteczny dla całej społeczności lokalnej 
który, wybiorą dzieci.

„Dobro potrzebuje wsparcia i pro-
mocji w świecie konsumpcji i pogoni za 
sensacją. Taka akcja to bardzo wiele po-
zytywnej energii i pomocy w jego krze-
wieniu wśród dzieci. Dzięki niej mło-
dzież uświadamia sobie, że pomaganie 
innym jest ważne, daje satysfakcje i czyni 
nas szczęśliwymi.  Nie zrobilibyśmy jej 
bez wsparcia sponsorów. Wierzymy, że 
skoro dzieci stać na takie poświęcenie to 
inni też będą chcieli wesprzeć tak dobrą 
akcję by za rok objąć nią coraz więcej 
szkół. Wyszliśmy jednak z założenia, że 
zamiast zdobywać od kilku dużych firm 
po kilka milionów złotych, lepiej będzie 
dać szanse każdemu do przyłożenia ręki 
do czynienia dobra a w szczególności 

osobom fizycznym i firmom lokalnym 
gdzie to dobro jest czynione. Bo zreali-
zować taką akcję przy wsparciu tysięcy 
mniejszych podmiotów i osób fizycznych 
da lepszy i trwalszy efekt by zarażać do-

brem  ” – mówi Aleksander Koma-
niecki, Prezes Stowarzyszenia „Przy-
jazna Szkoła”. 

„Z terenu naszej gminy w ak-
cji udział biorą trzy wymienione na 
początku szkoły: Szkoła Podstawo-
wa w  Babinie - koordynatorem ak-
cji jest pani Hanna Zioło. Do akcji 
przystąpiło 23 uczniów. W Szkole 
Podstawowej w Chmielniku koor-
dynatorem jest pani Anna Zieliń-
ska, a udział bierze 18 uczniów, oraz 

Szkoła Podstawowa w Krzu, gdzie koor-
dynatorem jest pani Ewa Pruszkowska, 
a  do akcji przystąpiło 17 uczniów.”

Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, 
które ma już 10 lat jest największą orga-
nizacja pozarządowa działająca  w sek-
torze edukacji w Polsce, swoimi projek-
tami i akcjami obejmuje cały kraj i 7600 
szkół partnerskich. Organizacja, która 
przekazała już na rozwój edukacji 27 
mln zł, zbiera także 1% na rozwój eduka-
cji w polskich szkołach, przekazując im 
całe środki, które dostaje od rodziców ze 
wskazaniem na nie. Więcej o stowarzy-
szeniu można się dowiedzieć na stronie 
www.ps.org.pl a o akcji na stronie www.
wartobycdobrym.pl

Tekst: Hanna Zioło, foto: Janusz Rodak

około 50 szt. drobiu;
09.04.2012 Zagórze - pożar suchej trawy
10.04.2012 Bełżyce - pożar budynku 
mieszkalnego. Po przyjeździe stwierdzo-
no pożar dachu. W akcji brało udział 
5 zastępów straży pożarnej i 19 ratowni-
ków;
11.04.2012 Bełżyce - pożar suchej trawy;
11.04.2012 Sobieszczany - pożar suchej 
trawy;
11.04.2012 Niedrzwica Duża - pożar 
śmieci;
12.04.2012 Sobieszczany Kolonia - pożar 
suchej trawy;
14.04.2012 Łubki - pożar suchej trawy;
14.04.2012 Borzechów - pożar suchej tra-
wy;
18.04.2012 Wojciechów Kolonia I - ze-
rwana linia energetyczna. Zabezpiecze-
nia miejsca do chwili przybycia odpo-
wiednich służb;

18.04.2012 Krężnica Okrągła - kot 
w studni. Wyciagnięcie kota i wypompo-
wanie wody;
18.04.2012 Motycz Leśny - pożar trawy 
przy torowisku;
21.04.2012 Szczuczki - niedrożność ka-
nałów wentylacyjnych w budynku miesz-
kalnym. Pomiar stężenia tlenku węgla, 
przewietrzanie pomieszczeń;
22.04.2012 Niedrzwica Kościelna – po-
żar w garażu samochodowym. Palące się 
wyposażenie warsztatu ugaszono jednym 
prądem wody;                                  cd. str.12

Strażacy interweniowali
02.04.2012 Niedrzwica Duża – kolizja 
motocykla Suzuki z autem osobowym; 
04.04.2012 Wronów – pożar trawy;
05.04.2012 Niedrzwica Duża – pożar 
śmieci;
05.04.2012 Czajki - pożar stodoły - po 
przybyciu do miejsca zdarzenia stwier-
dzono pożar dwóch budynków: stodoły 
i  kurnika. W akcji gaśniczej brało udział 
8 zastępów straży pożarnej i 42 straża-
ków;
06.04.2012 Babin - pożar wysypiska 
śmieci przy cmentarzu;
06.04.2012 Niedrzwica Duża - pożar izo-
lacji przewodów na słupie energetycz-
nym;
08.04.2012 Niedrzwica Duża – pożar bu-
dynku inwentarskiego - po przybyciu na 
miejsce zastano palącą się słomę we wnę-
trzu budynku, którą ugaszono przy uży-
ciu jednego prądu wody. Uległo spaleniu 
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22.04.2012 Podole- pożar suchej trawy;
22.04.2012 Kolonia Wojciechów - pożar 
suchej trawy;
25.04.2012 Miłocin - pożar suchej trawy;
25.04.2012 Bełżyce- pożar śmietnika;
26.04.2012 Bełżyce- pożar kontenera na 
śmieci;
27.04.2012 Leśniczówka - pożar trawy 
przy torowisku;
27.04.2012 Wierzchowiska Dolne - pożar 
suchej trawy;
28.04.2012 Nowy Gaj- pożar suchej tra-
wy;
29.04.2012 Zalesie – auto osobowe w sta-
wie. Po przybyciu na miejsce zastano sa-
mochód w stawie, działania polegały na 
odłączeniu akumulatora i zakręceniu in-
stalacji LPG;
01.05.2012 Łubki - pożar wysypiska 
śmieci przy cmentarzu;
02.05.2012 Babin - pożar wysypiska 
śmieci przy cmentarzu;
03.05.2012 Palikije I – człowiek uwięzio-
ny na ogrodzeniu. Po przybyciu zastano 
mężczyznę z przebitą przez ogrodzenie 
nogą. Strażacy uwolnili go przy pomocy 
piły do cięcia stali, odcinając część ogro-
dzenia;
03.05.2012 Palikije I- samochód dostaw-
czy uderzył w drzewo. Po przybyciu na 
miejsce zabezpieczono miejsce zdarze-
nia, odłączono akumulator i zakręcono 
instalację LPG;
07.05.2012 Radawczyk – kot na drzewie. 
Przy pomocy drabiny ściągnięto zwierzę 
z drzewa.

Informacje przygotował dowódca JRG 
PSP w Bełżycach Zbigniew Kotłowski

15 marca tego roku Komendant 
Miejski Państwowej Straży Pożarnej 
w  Lublinie przeniósł zastępcę dowód-
cy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej Bełżycach 
st. kpt. Dominika Wysockiego na takie 
samo stanowisko w Jednostce Ratow-
niczo-Gaśniczej Państwowej Straży Po-
żarnej nr 1 w Lublinie. W tym samym 
dniu na zastępcę dowódcy Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej Państwowej Straży 
Pożarnej Bełżycach Komendant Miejski 
mianował mł. kpt. Dariusza Pruszkow-
skiego.
Red.

Zmiany kadrowe w PSP

VII finał Integracyjnego Konkursu 
Plastycznego pt. „Królowa Śniegu” miał 
miejsce 27 kwietnia br. na terenie Zespo-
łu Szkół Specjalnych przy DPS w Mat-
czynie. Tytuł tegorocznej edycji brzmiał: 
„Królowa Śniegu”. Konkurs został zorga-
nizowany przez Zespół Szkół Specjalnych 
przy DPS w Matczynie oraz Stowarzysze-
nie Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
„Oligus”. Patronat nad konkursem objął 
Burmistrz Bełżyc – Ryszard Góra. Ce-
lem tego cyklicznego wydarzenia było 
przybliżenie dzieciom twórczości H. Ch. 
Andersena, który jest patronem Szkoły 
Podstawowej działającej przy ZSS w Mat-
czynie.

Jury zwróciło uwagę na ogromną wy-
obraźnię dzieci, która została wyrażona 
w bogatej kolorystyce prac oraz w   róż-
norodności wykorzystanych środków 
i technik plastycznych.

Uczestnikami konkursu były dzieci 
w wieku przedszkolnym oraz uczniowie 
klas I-III z okolicznych gmin, a także 
uczniowie ZSS przy DPS oraz podopiecz-
ni Dziennego Centrum Aktywizacji dzia-
łającego przy DPS i Ośrodka Wsparcia 
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 
w Matczynie. Nadesłano prace ze szkół 
podstawowych i przedszkoli z Bełżyc, 
Wojciechowa, Babina, Chmielnika, Krza 
oraz Matczyna.

Laureatami konkursu w kategorii I  – 
dzieci przedszkolne zostali: I miejsce: 
Weronika Górza -Samorządowe Przed-
szkole Publiczne w Bełżycach, II miejsce: 
Patrycja Plewik - Samorządowe Przed-
szkole Publiczne w Bełżycach, III miej-

sce Szymon Ozimek - Szkoła Podstawo-
wa w  Matczynie, Ośrodek Przedszkolny 
„Malucholandia”; w kategorii II – klasy 
0 – III Szkoły Podstawowe I miejsce: Iza 
Winiarska- Zespół Szkół Nr 1 w Bełży-
cach, II miejsce Jakub Fitt- Szkoła Pod-
stawowa w Matczynie, III miejsce Renata 
Zielińska - Zespół Szkół Nr 1 w Bełży-
cach; w  kategorii III- osoby niepełno-
sprawne: I nagroda Dorota Wróbel- ZSS 
przy DPS w Matczynie, II nagroda Iwona 
Bielecka - Ośrodek Wsparcia dla Osób 
z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczy-
nie, III nagroda Dawid Ziomko - Dzien-
ne Centrum Aktywizacji w Matczynie.

Fundatorami nagród byli: Burmistrz  
Bełżyc, „Klimapol” sp. z o.o. z Dąbrowi-
cy, Karpacka Spółka Gazownictwa sp. 
z o.o. w Tarnowie oddział Zakład Gazow-
niczy w Lublinie, Nauczycielska Agen-
cja Ubezpieczeniowa SA w   Warszawie; 
Księgarnia Anny Porębiak w  Bełżycach; 
Biuro Usługowo - Handlowe Franciszek 
Dul w Bełżycach, Piekarnia „EMTO” 
w Wojciechowie, Rejonowy Bank 
Spółdzielczy w Bychawie Oddział 
w   Bełżycach, sklep wielobranżowy 
TOPAZ w Bełżycach.

Bardzo dziękujemy zarówno uczest-
nikom jak i nauczycielom, za udział 
i  rosnące z roku na rok zainteresowanie 
konkursem. Podziękowania kierujemy 
także do naszych drogich sponsorów, bez 
wsparcia, których konkurs byłby trudny 
do zrealizowania. 

Tekst: Izabella Ponieważ, Edyta Wojtasz-
ko, foto arch. ZSS

W baśniowym świecie

Nagrodzeni w konkursie otrzymali odprócz dyplomów także nagrody rzeczowe
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Okiem mieszkańca

Trwa przebudowa linii energetycznej na 
ulicy Tysiąclecia i Lubelskiej oraz na rogu 
ul. Spokojnej

Razem z budową wodociągu i kanalizacji 
Wzgórze - Krężnica trwa przebudowa 
oczyszczalni ścieków przy ul. Lubelskiej 

Myśliwi opiekujący sie kapliczką Św. Hu-
berta na Skrzyńcu zaakcentowali wywie-
szoną flagą narodowe Święto 3 Maja

Prowizoryczny płot przy stawie w Zale-
siu stanął po zdarzeniu, kiedy samochód 
wjechał do zbiornika

Dzień 
J a g i e l -
loński to 
rok ro c z-
nie orga-
n i z o w a -
na przez 
M i e j s k i 
Dom Kul-
tury im-
preza zbli-
żająca miasto do obchodów 600 – lecia 
w 2017 roku. 

Oczywiście jak zawsze na afiszu po-
jawiło się wiele atrakcji począwszy od 
występów zespołów pracujących przy 
naszym domu kultury poprzez wystawy 
historyczne i rękodzieła . 

Od trzech miesięcy ćwiczą, a wystę-
pują już kolejny raz, chórzyści nowo po-
wstałego przy MDK zespołu o wdzięcz-
nej nazwie „Jarzębinki”. Śpiewają w nim 
panie i je-
den pan, 
repertuar 
z n a n y , 
choć jak 
m ó w i ą 
f a c h o w -
cy nieła-
twy, ale za 
to łatwo 
wpadają-
cy w ucho publiczności. Zespół prowa-
dzi Ewelina Oroń Książek, która także 
akompaniuje występującym. W przerwie 
pomiędzy dwoma częściami popisu „Ja-
rzębinek” zatańczyli przedstawiciele du-
żej grupy tańców towarzyskich „Axel”, 
którą trenuje Magdalena i Grzegorz Gro-
nowscy. Szczególnie utytułowaną parą 
w  zespole jest Patryk Rumiński i   Maja 
Gronowska. Oboje zaprezentowali się 
podczas imprezy w tańcu latynoamery-
kańskim i  standardowym. Drugą grupę,  
tym razem tańca nowoczesnego, równie 
utytułowaną jak państwa Gronowskich, 
prowadzi Emilia Osińska – Marczak: 
Twister I i Twister II. Obie mogliśmy po-
dziwiać w układach choreograficznych 
wyróżnionych ostatnio na XIII Woje-
wódzkim Festiwalu Współczesnych Form 
Tanecznych w Puławach. Na zakończenie 
na scenie wystąpił chórek dziecięcy Pi-
kolo Coro prezentując piosenki z chore-
ografią. 

Ale przecież nie tylko na scenie ob-

chodziliśmy 
Dzień Ja-
giel loński. 
W całym 
domu kul-
tury można 
było oglą-
dać wysta-
wy jak np. 
„ B e ł ż y c e 
w  starej fo-

tografii i   dokumencie” przygotowanej 
przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną, hafty, koronki i przepiękne pasia-
ki prezentowała Halina Partyka i  Urszula 
Anasiewicz, a panie z Klubu Kobiet przy-
gotowały stoisko z domowym ciastem, 
które podobnie jak wystawy cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem odwiedza-
jących i smakoszy słodyczy. 

Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubel-
skiej to grupa rekonstrukcyjna, która 
w   czasie Dnia Jagiellońskiego prezen-

towała wi-
dzom starą 
broń i spo-
sób posłu-
giwania się 
nią. Zain-
t e r e s o w a -
ni z  bliska 
o g l ą d a l i 
i  nawet do-

tykali zbroi, przymierzali hełmy, a przy 
okazji obalono kilka mitów np. o cię-
żarze całego uzbrojenia, które dźwigał 
średniowieczny rycerz. Nie tylko wojna 
i bitwa leżą w polu zainteresowań Chorą-
gwi Rycerstwa ale też i sprawy domowe. 
Dziewczyna przebrana w  strój z epoki na 
specjalnym, drewnianym warsztacie tka-
ła krajkę, pokazywała nam jak za pomocą 
ściegu igłowego zrobić skarpety, jak uszyć 
buty, ktoś inny prezentował jak powsta-
wała kolczuga i tarcza obronna. Zarówno 
ogromna wiedza jak i przystępny sposób 
przekazywania historycznych informa-
cji stanowiły o interesującym pokazie. 
Z  pewnością też w całym mieście słychać 
było huk wystrzałów armatnich prezen-
towanych przez rycerzy. 

Zatem kolejny rok przybliżył nas do 
obchodów okrągłej rocznicy założenia 
naszego miasta, do którego pozostało już 
tylko pięć lat.

 
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

VI Dzień Jagielloński
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To już piąte spotkanie w ramach part-
nerskiego projektu szkół „Comenius”. 
Tym razem gospodarzem spotkania, któ-
re odbyło się w dniach 18-23 marca 2012, 
był Zespół Szkół im. Mikołaja Koperni-
ka w Bełżycach. Szkoła bierze bowiem 
udział w projekcie od 2010 roku. Polega 
on na partnerskiej współpracy placówek 
z 6 państw: Polski, Turcji, Niemiec, Hisz-
panii, Francji i Czech. Tematem naszego 
projektu jest oszczędzanie energii i recy-
kling. Przy okazji poprzez podróże zdo-
bywamy wiedzę na temat różnorodności 
kultur, kształcimy swe umiejętności ję-
zykowe oraz nawiązujemy zagraniczne 
kontakty. 

Łącznie gościliśmy 31 osób ze wszyst-
kich krajów biorących udział w projekcie. 
W czasie spotkania odbyły się prezenta-
cje przedstawień o tematyce ekologicznej 
przygotowanych przez każdą grupę. To 
wydarzenie swoją obecnością zaszczyci-
li Pan Paweł Pikula - Starosta Lubelski 
oraz Pan Dariusz Gajo Członek Zarządu. 
Uczniowie naszej szkoły przygotowa-
li w  języku angielskim przedstawienie 
pod tytułem „Zielony Kapturek” oparte 

na tematyce recyklingu i oszczędzaniu 
energii. 

Nasi goście mogli zapoznać się 
z  przygotowaną przez nas wystawą doty-
czącą oszczędzania energii oraz obejrzeć 
prace przygotowane w ramach konkursu 
„Arcydzieło z odpadów”. 

Nasi goście oraz polscy uczniowie któ-
rzy przyjmowali zagraniczną młodzież 
mieli możliwość poznania ciekawych 
zakątków naszego regionu. Zwiedziliśmy 
między innymi Zamek w  Janowcu, Mu-
zeum Przyrodnicze w Kazimierzu, Maj-
danek, Kaplicę Trójcy Świętej w Lublinie 
oraz szkołę w Pszczelej Woli. 

Uczestnicy byli pod ogromnym wra-
żeniem wielkiej gościnności polskich ro-
dzin przyjmujących uczniów, atrakcyjne-
go i intensywnego programu spotkania, 
jak również miłej atmosfery towarzyszą-
cej im podczas pobytu w naszej szkole, 
mieście i kraju.

 Wszystkim, którzy pomogli w orga-
nizacji spotkania, nauczycielom, rodzi-
com i uczniom serdecznie dziękujemy.

Tekst i foto: Karolina Sudół

Projekt Comenius trwa

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Bełżycach 
ul.Przemysłowa 52 tel. 81 517 22 62 ogła-

sza drugi przetarg nieograniczony na sprze-
daż działki w wieczystym uzytkowaniu Nr 

170/4 o pow. 0,1990 ha zabudowaną budyn-
kiem magazynowym o pow.237 m2 położoną 
w Krężnicy Okrągłej. Cena wywoławcza nieru-
chomości wynosi 77 600 zł.( słownie: siedem-

dziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych ).
Przetarg odbędzie się 30 maja 2012 roku 

w siedzibie Spółdzielni o godz. 10.00.

Kolejne obchody Światowego Dnia 
Ziemi w Szkole Podstawowej w Babinie 
przeszły już do historii. 

Światowy Dzień Ziemi‚ 2012 obcho-
dziliśmy pod hasłem „DOBRA ENERGIA 
DLA WSZYSTKICH”. Zrównoważona 
energia to ważny temat; podczas obcho-
dów promowaliśmy  potrzebę ochrony 
klimatu, zapobieganie efektowi cieplar-
nianemu oraz zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii. 

Uroczystości w naszej szkole rozpoczę-
liśmy warsztatami plastycznymi dla klas 
młodszych pt. „Krajobraz najbliższej oko-
licy” pod kierunkiem J. Mozel. Uczniowie 
klas starszych pod opieką  M. Bartoszcze 
przygotowali potrawy, których dobór ilu-
strował hasło ”Różnorodność w kuchni”. 
Odbył się również konkurs wiedzy eko-
logicznej dla klas starszych przygotowa-
ny przez M. Plewik. Obchody oficjalne, 
wspólnie z zaproszonymi gośćmi rozpo-
częły się od obejrzenia przedstawienia 
pt. „ MATKA ZIEMIA” przygotowanego 
również przez M. Plewik i uczniów klasy 
VI oraz występem uczniów klasy III pod 
kierunkiem E. Czerskiej. Następnie zosta-
ły wręczone nagrody uczestnikom i lau-
reatom konkursów oraz coroczna zbiórka 
zużytych baterii pod opieką I. Rumińskie-
go. W tym roku zebraliśmy rekordową 
ilość aż 52 kilogramy baterii! 

Wyróżnieni uczniowie otrzymali dy-
plomy i nagrody, które zakupiliśmy dzięki 
dofinansowaniu ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz 
Urzędu Miejskiego w Bełżycach. 

Zaangażowanie uczestników w obcho-
dy Dnia Ziemi sprawiło, że wszyscy bawili 
się świetnie. Dzięki takim akcjom  utrwa-
lamy postawy i nawyki dzieci, a także zara-
żamy kulturą ekologiczną dorosłych.

Serdecznie dziękujemy naszym go-
ściom, patronom finansującym, Gazecie 
Bełżyckiej i wszystkim uczestnikom, że od 
kilku lat świętujecie z nami Dzień Ziemi.
Tekst: Marzena Plewik, foto:Hanna Zioło

Dzień Ziemi
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IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
pt. ”UROKI MOJEJ MIEJSCOWOŚCI” 
rozstrzygnięty.

Już po raz IV Samorządowe Przed-
szkole Publiczne w Bełżycach organizo-
wało ogólnopolski konkurs plastyczny, 
na który nadesłano ogółem 260 prac z 56 
przedszkoli z całej Polski. 

W dniu 23.02 2012 r. odbyło się po-
siedzenie Komisji Konkursowej powoła-
nej przez organizatorów konkursu. Kapi-
tuła konkursowa w składzie: mgr Edyta 
Rząd - magister wychowania plastyczne-
go - przewodnicząca komisji;mgr Urszula 
Stadnik -metodyk z zakresu wychowania 
przedszkolnego i mgr Bożena Dziewicka 

- wicedyrektor Samorządowego Przed-
szkola Publicznego w Bełżycach miała 
trudny wybór wśród mnóstwa pięknych 
prac, po obradach jednak udało się wy-
łonić zwycięzców. Wśród wyróżnionych 
znalazły się dziewczynki m.in. z tutejsze-
go przedszkola: Julia Pietrzak lat 3 i Mal-
wina Fryc lat 3.

30 marca zorganizowano uroczyste 
wręczenie dyplomów i nagród. Nagro-
dy wręczali Zastępca Burmistrza Bełżyc 
Marcin Olszak i Wicedyrektor Samorzą-
dowego Przedszkola Publicznego Bożena 
Dziewicka.

Tekst i foto: Anna Józefczak

Przedszkolni artyści

Mały Konkurs Recytatorski skiero-
wany do uczniów szkół podstawowych 
w tym roku cieszył się nie mniejszym za-
interesowaniem niż zwykle. Wzięli w nim 
udział uczniowie  z terenu gminy Bełżyce 
ze szkół w Chmielniku, Krzu, Wierzcho-
wiskach, Bełżycach, Babinie, Matczynie 
i Wronowie. Mieli do wyboru zaprezen-
towanie jednego wiersza lub fragmentu 
prozy o dowolnej tematyce. Tak też rozło-
żyły się recytacje, pomimo, że większość 
zdecydowała się na wiersz nie zabrakło 
też kilku fragmentów prozy. Spośród 24 
recytatorów do kolejnego etapu jury za-
kwalifikowało sześcioro uczniów, a dwoje 
wyróżniło. Wśród szóstki, która przeszła 
do powiatowego konkursu znaleźli się: 
Oliwia Abramowicz z klasy II Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 w Bełżycach, która recyto-
wała wiersz Jana Brzechwy pt. „Brudas”. 
Ewelina Rak także drugoklasistka z tej 
samej szkoły mówiła wiersz zatytułowa-

ny „Motyl”. Natomiast 
Sebastian Śnieżyński 
ze Szkoły Podstawo-
wej w  Chmielniku za-
prezentował fragment 
książki Grzegorza 
Kasdebke „Mam pra-
wo”. Dawid Goliszek 
z Wronowa podjął się 
interpretacji wiersza 
Ignacego Krasickiego 
„Przyjaciele”, a Anna 
Korębska ze Szkoły 
Podstawowej Nr 2 Jo-
anny Papuzinskiej „Pims którego nie ma”, 
w  szóstce  znalazła się również Sylwia 
Chudzik ze Szkoły Podstawowej w Mat-
czynie, jury zwróciło uwagę na jej wiersz 
„Dziad i Baba” Józefa Ignacego Kraszew-
skiego. Wyróżnienia zdobyły: Ewelina 
Pyda ze Szkoły Podstawowej w Wierz-
chowiskach oraz Karolina Pyda ze Szkoły 

Podstawowej w Babinie. Pozostali uczest-
nicy wraz z nauczycielami przygotowu-
jącymi ich do konkursu otrzymali po-
dziękowania od organizatorów za udział 
w Małym Konkursie Recytatorskim, kul-
tywowanie słowa i języka polskiego.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Pomiędzy wierszem a prozą

Na ulicy Fabrycznej w Bełżycach za-
kończono gminną inwestycję w postaci 
pionowego i poziomego oznakowania 
drogi. Jak widać na fotografii wzdłuż uli-
cy pojawiły się oznaczenia oddzielające 
pasy ruchu, specjalnie zaznaczono sposób 
parkowania  samochodów wzdłuż jezdni,  
wymalowano dodatkowe przejścia dla 
pieszych i ustawiono nowe znaki drogo-
we. Jest to tym samym zamknięcie zada-
nia związanego z remontem tej ulicy, któ-
ry przeprowadzono jeszcze w ubiegłym 
roku. - Wartość obecnej inwestycji tzn. 
pełnego oznakowania, wyniosła dziesięć 
tysięcy złotych - informuje Szymon Topy-
ło kierownik Referatu Inwestycji i Gospo-
darki Przestrzennej UM. 

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Nowe oznakowanie
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1. Dawniej policjant; w przenośni osoba 
kontrolująca, trzymająca sie kurczowo 
zasad, 2. Imię pamiętnikarza żyjącego 
na przełomie XVIII i XIX w., który m.in. 
opisał wspomnienia związane z Bełżyca-
mi w książce pt. „ U kresu Rzeczpospoli-
tej Obojga Narodów”, 3. Rodzaj karczmy 
czy gospody, która działała także w  na-
szym mieście, jej budynek istnieje do 
dziś w nieco zmienionej formie; słowo to 
w staropolskim prawodawstwie oznacza-
ło także egzekucję wyroku przez samych 
zainteresowanych ( np. w „Panu Tade-
uszu”), 4. Dolna część futryny drzwiowej, 
powyżej poziomu podłogi, 5. W relacji 
rodzinnej: brat matki lub mąż siostry 
matki;  znany również z sienkiewiczow-
skiego „Potopu”, 6. Fragment koryta rzeki 
przypominający łuk lub pętlę, 7. Dzielni-
ca Bełżyc od strony północnej m.in. obej-
mująca ul. Kopernika.

Prawidłowej odpowiedzi na pytanie z marcowo – kwietniowej Gazety Bełżyckiej udzielili panowie: Krzysztof Bartoszcze, Jerzy 
Kalicki i Marcin Sieńko. Na zdjęciu widoczny był nie istniejący już dziś dworek w Krzu, wybudowany pod koniec XIX wieku przez 
ówczesnego właściciela Antoniego Napiórkowskiego. Po wojnie mieściła się tam szkoła podstawowa. Po powstaniu nowej szkoły 
zabytkowy budynek został kompletnie zdewastowany, a następnie sprzedany prywatnemu właścicielowi. Ten, resztki budynku 
rozebrał w latach 70 –tych XX wieku i obecnie na miejscu XIX wiecznego dworku znajduje się boisko do gry w piłkę nożną. 
Krzyżówkę z hasłem: ŚWIĘCONE rozwiązał pan Tomasz Bogusz. Dziękujemy za udział i prosimy o odpowiedzi na kolejne zagad-
ki.
Pytanie w tym miesiącu brzmi: co znajduje się na fotografii i gdzie mieścił się, bądź mieści się budynek widoczny na zdjęciach. 
W ramach podpowiedzi dodamy, że pochodzi on z terenu naszej gminy, a wzniesiony został w pierwszej połowie XVIII w. Przypo-
minamy nr tel. 81 517 22 30, na który można dzwonić z prawidłowym rozwiązaniem. Na odpowiedzi czekamy także w redakcji 
Gazety Bełżyckiej w Miejskim Domu Kultyry przy ul.Tysiąclecia 26.

Odpowiedz na pytanie

Krzyżówka z hasłem


