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XXVII sesja Rady Miejskiej
XXVII sesja Rady Miejskiej w Bełżycach
miała miejsce w dniu 31 maja 2012r.
1. Otwarcie sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady
Miejskiej Andrzej Chemperek.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad, zgodnie z którym odbywało się posiedzenie.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Radni przyjęli protokół z poprzedniej
XXVI sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Jerzy Maj prosił o wyjaśnienie statusu i stanu drogi mieszczącej się w Babinie, a biegnącej przy budynkach Grupy
Producenckiej „ATUT”, czy jest właściwa
szerokość nawierzchni oraz dlaczego na
odcinku drogi powbijane są kołki; jaki
jest status prawny sąsiedniej drogi, czy
nie nastąpiło zawłaszczenie przez jednego z mieszkańców, który posadził tam
świerki.
Radny Adam Pachuta ponownie zwrócił
się z pytaniem o remont drogi Wierz chowiska Górne – Skrzyniec, który miał
rozpocząć się w maju, a do chwili obecnej
nie rozpoczęły się żadne prace.
5. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od
czasu ostatniej sesji.
Burmistrz Ryszard Góra omówił m.in.
- uczestnictwo na zaproszenie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w spotkaniu na temat edukacji przedszkolnej;
- uczestnictwo w prezentacji nowego
śmigłowca w PZL Świdnik;
- obchody święta 3 Maja i wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Witoldowi Marcewiczowi;
- zajęcie III miejsca w Zawodach Strzeleckich o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego;
- Bełżycki Wyścig Rowerowy – dofinansowany przez Lokalną Grupę Działania
Kraina Wokół Lublina w wysokości 5 tys.
zł. oraz sponsorów, którzy ufundowali
nagrody główne: rowery i aparaty fotograficzne;
- podpisanie aneksu do umowy na budowę wodociągu i kanalizacji Wzgórze –
Krężnica dotyczącego zwrotu naszej gminie 1620 tys. zł. ; burmistrz przypomniał,
że cały projekt warty 11, 5 mln zł. z czego
kosztów kwalifikowanych jest 10,5 mln
zł. – nasza gmina dokłada do projektu
2, 6 mln zł.;

- otwarcie ofert na budowę mostu w Kamieniu, do końca tygodnia zostanie
wyłoniony wykonawca odcinka drogi
Krężnica – Chodel i obwodnicy Opola
Lubelskiego; droga Konopnica – Matczyn
jest na etapie wydawania decyzji pozwolenia na budowę;
- oficjalne odebranie umowy na budowę tzw. schetynówki Kierz – Kukawka
podpisanej przez Wojewodę Lubelskiego
i Ministra Spraw Wewnętrznych;
- uczestnictwo w Radzie Społecznej SP
ZOZ Nr 1;
- wykup działek pod budowę drogi we
Wzgórzu;
- zerwanie kontraktu z generalnym wykonawcą Orlika, przygotowywanie pozwu
do sądu; zatrudniony nowy wykonawca ma dokończyć prace i Orlik zostanie
otwarty zgodnie z umową w czerwcu;
- Rada Budowy i Walne Zebranie CZG
„PROEKOB” w sprawie budowy sortowni odpadów; firma, która wygrała przetarg nie rozpoczęła wszystkich prac zgodnie z przewidywaniami, dlatego Związek
rozważa zerwanie kontraktu i rozpisanie
II przetargu;
- planowane przeprowadzenie inwentaryzacji drzew przy ulicy Lubelskiej
w związku z projektem nowych nasadzeń;
- oficjalne przekazanie samochodu strażackiego OSP Kolonia Chmielnik i obchody 65- lecia jednostki;
6. Informacja z działalności za 2011 rok
jednostek organizacyjnych gminy MDK,
MGBP i CKFiS.
Sprawozdania złożyli kolejno: dyrektor Miejskiego Domu Kultury Józef Kasprzak, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Magdalena Widelska
i dyrektor Centrum Kultury Fizycznej
i Sportu Andrzej Paśnik.
Komisja Oświaty Zdrowia, Kultury Kultury Fizycznej i Sportu przyjęła informację
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów przyjęła informację
Burmistrz Ryszard Góra uzupełnił informację dyrektora CKFiS-u, o zmiany jakie
będą wprowadzone w sekcjach, które od
rundy jesiennej będą musiały działać już
jako stowarzyszenia.
Rada Miejska jednogłośnie przyjęła informację.
7. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach.
Dyrektor Anna Chmielewska złożyła in-
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formację na temat działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej. Relacjonowała, że
niepokojąco zwiększa się zjawisko interwencji rodzinnych w sprawie opieki nad
dziećmi, podobnie jak liczba zakładanych
niebieskich kart związanych z przemocą
w rodzinie oraz podań o umieszczenie
w domu pomocy społecznej. OPS pozyskał także fundusze na zakup samochodu
służbowego na potrzeby ośrodka.
KOZKKFiS przyjęła informację
Rada Miejska przyjęła informację.
8. Zapoznanie Rady Miejskiej z wynikami kontroli przeprowadzonej w ZGKiM
w Bełżycach przez Komisję Rewizyjną.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mariusz Dudkowski zapoznał radnych
z wynikami kontroli, a także przedłożył
Radzie Miejskiej wniosek o zaktualizowanie zadań zleconych ZGKiM odnośnie
utrzymania posesji, oraz ponowną kontrolę zakładu we wrześniu w celu sprawdzenia, czy zostały usunięte uchybienia
zgodnie z zaleceniami komisji.
Rada Miejska przyjęła protokół z kontroli
ZGKiM.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej – utrzymanie grobów
i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Bełżyce.
Uchwała dotyczy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Bełżyc a Wojewodą Lubelskim, który przekazał 5 tys.
zł. na remont Mogiły Więźniów Majdanka znajdującej się na bełżyckim cmentarzu.
KZPMKiPP pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały
KRGiF pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały
Rada Miejska podjęła uchwałę o przyjęciu do realizacji zadania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżyce
w 2012 roku.
Uchwała jest bezpośrednio związana
z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt,
na mocy której gminy zostały zobligowane do uchwalenia programu opieki nad
zwierzętami.
KZPMKiPP pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały
KRGiF pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały

Gazeta Bełżycka - Miesięcznik Samorządowy

2
Gazeta Bełżycka
Radna Anna Dąbrowska zgłosiła wniosek, aby udostępnić treść uchwały także
poza BIP-em na stronie internetowej UM.
Rada Miejska podjęła uchwałę o wprowadzeniu programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji lokalnej z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci
zamieszkałych w miejscowościach Matczyn, Wojcieszyn, Zosin uczęszczających
do Szkoły Podstawowej w Matczynie.
Uchwała dotyczy przeniesienia szkoły
w Matczynie z obwodu ZS Nr 2 do ZS Nr

1 z uwagi na dojazdy dzieci do szkoły.
KOZKKFiS pozytywnie zaopiniowała informację
Rada Miejska podjęła uchwałę.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy Bełżyce na 2012 rok.
KRGiF pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały
Rada Miejska podjęła uchwałę.
13. Odpowiedzi na interpelacje.
Na interpelację radnego Jerzego Maja
Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra odpowiedział, że gmina ustaliła własność drogi
i w tej chwili zwróciła się do jej użytkowników o przywrócenie stanu posiadania.

Natomiast przy ogrodzeniu Grupy Producenckiej ATUT musi przyjechać geodeta i dokonać pomiarów.
14. Wolne wnioski.
Radny Andrzej Bednarczyk ogłosił dla
chętnych konkurs, dotyczący przygotowania mięsa, który to konkurs zostanie
rozstrzygnięty podczas Festiwalu Wieprzowiny 15 lipca br.
Burmistrz Bełżyc poinformował, że zgodnie z sugestią radnych, 14 lipca, w sobotę
odbędzie się dzień sportowy w ramach
Dni Bełżyc.
15. Zamknięcie sesji.

XXVIII sesja Rady Miejskiej
1. Otwarcie sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady
Miejskiej Andrzej 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 sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Kamil Zienkiewicz pytał czy istnieje regulamin boiska szkolnego w Babinie i w związku z tym czy mieszkańcy
mogą z niego korzystać poza zajęciami
szkolnymi.
Radny Mariusz Dudkowski pytał czy są
przeznaczone dodatkowe środki w budżecie na rozpisanie i ogłoszenie przetargu na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.
Radny Jerzy Maj ponowił pytanie o stan
prawny i faktyczny jednej z dróg w Babinie.
5. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od
czasu ostatniej sesji.
Burmistrz Ryszard Góra omówił m.in.
- zawody strzeleckie dla dzieci o Puchar
Burmistrza Bełżyc organizowane z Klubem Żołnierzy Rezerwy LOK „Rykoszet”;
- Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych „Arabeska” o Puchar Burmistrza Bełżyc;
- Międzygminne Zawody Strażackie,
w których pierwsze miejsce zajęli strażacy z OSP w Babinie;
- podpisanie umowy na utylizację azbestu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska;
- ustalenie terminu wizytacji komisji,
która ma na celu wydanie decyzji o możliwości postawienia tymczasowej wiaty
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przystankowej przy przystanku PKS-u;
- podjęcie decyzji przez Zarząd CZG
PROEKOB o zerwaniu kontraktu z wykonawcą ZZO ze względu na nie przystpienie w terminie do prac budowlanych,
oraz w związku z informacjami o stanie
finansowym wykonawcy oraz ponowne
rozpisanie przetargu mającego wyłonić
nowego wykonawcę.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem
Burmistrza Bełżyc z wykonania budżetu
za 2011 rok i udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Bełżyc z tytułu wykonania
budżetu za 2011 rok.
Skarbnik Justyna Pasierkiewicz przedstawiła sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za ubiegły rok. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian do
budżetu został on wykonany w 90%. W
tym jeśli chodzi o inwestycje, zrealizowano 68% planowanych wydatków. 7 milionowy deficyt budżetowy pokrywają kredyty, emisja obligacji oraz wolne środki.
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania
budżetu dla Burmistrza Bełżyc, RIO podjęła uchwałę o jego udzieleniu.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Andrzej Sulenta przedstawił radnym informację na temat stanu mienia komunalnego.
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego Mienia Komunalnego i Porządku
Publicznego pozytywnie oceniła wykonanie budżetu.
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury,
Kultury Fizycznej, Sportu i Spraw So-

cjalnych pozytywnie oceniła wykonanie
budżetu.
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska pozytywnie oceniła wykonanie budżetu.
Komisja Mieszkaniowa pozytywnie oceniła wykonanie budżetu.
Komisja Statutowo – Regulaminowa
pozytywnie oceniła wykonanie budżetu.
Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła
wykonanie budżetu z uzasadnieniem, że
zostało zrealizowane 77 % planowanego
deficytu budżetowego.
Burmistrz Bełżyc poinformował, że inwestycje rozpoczęte, a niezrealizowane w roku ubiegłym będą realizowane
w roku bieżącym. Zakończenie inwestycji związanych z budową boiska Orlik
przeciągnęło się ze względu na nierzetelnego wykonawcę, jednak udało się dokończyć prace i oficjalne otwarcie obiektu planowane jest na 14 lipca.
Droga realizowana wspólnie z powiatem Bełżyce – Strzeszkowice została
dofinansowana z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.
Z gminą Borzechów wykonano dokumentację techniczną na remont drogi
wraz z chodnikiem, do której realizacji
jeszcze nie doszło ponieważ środki finansowe zostały skierowane z powiatu
na budowę odcinka Bełżyce – Miłocin.
Jeśli chodzi o drogi wojewódzkie wykonano w dwóch etapach chodnik na
Krężnicy. Bełżyce ponadto znajdują się
w czołówce gmin Województwa Lubel skiego wpozyskiwaniu środków unij nych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Jeśli chodzi o deficyt budżetowy to znajduje się on na tzw. „bezpiecznym poziomie” zadłużenia i wynosi 35 %, natomiast
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próg krytyczny wynosi 60%.
Rada Miejska jednogłośnie udzieliła absolutorium za wykonanie budżetu w roku
2011 Burmistrzowi Bełżyc.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia
Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia
kontroli doraźnej w ZGKiM w Bełżycach.
Uzasadnieniem projektu uchwały jest
kontrola jaką przeprowadziła Komisja
Rewizyjna i po stwierdzeniu pewnych
nieprawidłowości chce podjąć ponownie
kontrolę, by stwierdzić, czy miały one
charakter incydentalny, czy też ZGKiM
nie wykonuje zadań zleconych przez
gminę.
Radni korzystając z obecności na sesji dyrektora ZGKiM Antoniego Rumińskiego
wskazywali miejsca, o które należałoby
szczególnie zadbać podczas wykonywania prac bieżących.
Rada Miejska podjęła uchwałę o zleceniu Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia

doraźnej kontroli ZGKiM od 31.09 do
01.10. 2012 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
sieci publicznych szkół podstawowych,
gimnazjów, przedszkola i oddziałów
przedszkolnych oraz granic ich obwodów.
Zastępca Burmistrza Marcin Olszak poinformował, że uchwała dotyczy włączenia miejscowości Matczyn, Wojcieszyn
i Zosin do obwodu ZS Nr 1, które dotychczas należały do Gimnazjum Nr 2. Po
przeprowadzeniu konsultacji lokalnych
z rodzicami zasadne jest podjęcie takiej
uchwały.
KOZKKFSiSS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Rada Miejska podjęła uchwałę.
9. Podjecie uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy Bełżyce na 2012 rok.
KRGiF pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.

10. Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz Ryszard Góra poinformował,
że zapis o możliwości udostępniania
mieszkańcom boiska szkolnego w Babinie znajdzie się w regulaminie korzystania z tegoż boiska i na jego podstawie
będzie można użytkować obiekt po zajęciach lekcyjnych.
Obecnie sporządzany jest spis inwentarzowy ulic gminnych i na jego bazie będzie można stwierdzić jaki jest stan prawny drogi w Babinie, o którą pytał radny
Jerzy Maj.
11.Wolne wnioski.
Radny Andrzej Bednarczyk poinformował, że karty zgłoszeń i regulaminy
konkursów na Festiwal Wieprzowiny są
dostępne w Ośrodku Doradztwa Rolniczego oraz na stronie internetowej urzędu WWW.belzyce.pl
12. Zamknięcie sesji.

Ogłoszenie
Burmistrz Bełżyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym przy ul. Fabrycznej 2b w Bełżycach :
Lokal o pow. 42,13 m2 składający się z 4 pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku.
- Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną i centralne ogrzewanie.
- Stawka wyjściowa do przetargu miesięcznego czynszu najmu wynosi 3,50 zł netto za m2 i nie obejmuje
opłat eksploatacyjnych i podatku od nieruchomości.
- Przetarg odbędzie się w dniu 9 lipca 2012 roku (poniedziałek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3,
- Przeznaczenie lokalu – usługi o charakterze nieuciążliwym,
- Koszty przystosowania pomieszczenia do prowadzonej działalności obciążają Najemcę.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200 zł najpóźniej do godz. 9 30
w dniu 9 lipca 2012 r. w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: 12 8733 0009 0015 0499 2000 00 50 z adnotacją
,, Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym przy ul.
Fabrycznej 2b w Bełżycach”.
W przypadku wpłat na konto pieniądze należy wpłacić odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 9 lipca 2012 r.
znajdowały się one już na koncie Urzędu Miejskiego w Bełżycach.
Dowód wniesienia wadium oferent musi przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium zostaje zwrócone w terminie trzech dni po odwołaniu, zamknięciu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet opłaty z tytułu najmu,
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego.
Najemca nie będzie mógł podnajmować lokalu osobom trzecim bez pisemnej zgody Wynajmującego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje na temat przetargu udzielane są w pok. 11 Urzędu Miejskiego w Bełżycach lub pod nr
telefonu 81 517-28-91.
Bełżyce, 6 czerwca 2012 roku

BURMISTRZ
inż. Ryszard Góra
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65 lat OSP Kolonia Chmielnik
W tym roku obchodzono
65 rocznicę założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonii Chmielnik połączoną
z
obchodami Gminnego
Dnia Strażaka.
Nie sposób wymienić jedynie datę oficjalnego założenia jednostki strażackiej nie
wspominając jak do tego doszło. Wieś Kolonia Chmielnik
została założona na skutek
parcelacji majątku Chmielnika w 1921 roku. Nową
wspólnotę zaczęły budować
rodziny z Zastawia, Babina,
Jaroszewic i Czółen poprzez osiedlanie
się na nowym terenie. Mimo dzielących
różnic, nowych mieszkańców łączyła
wzajemna życzliwość i chęć sąsiedzkiej
pomocy. Trudne czasy II wojny światowej i okupacji umocniły jeszcze więzi
między ludźmi. Pomagano partyzantom
działającym na tym terenie i w wyniku
działań odwetowych podejmowanych
przez nieprzyjaciela spłonęło kilka budynków. Wówczas zrodziła się myśl
o założeniu straży pożarnej. Działania
w tym kierunku podjęto dopiero po wojnie w 1946 roku. „ W mieszkaniu Jana
Walczaka zebrali się mieszkańcy wsi,
którzy zdecydowali o utworzeniu Straży
Pożarnej w Kolonii Chmielnik. Wybrano
tymczasowy Zarząd w składzie: Walczak
Jan, Karbowniczek Mateusz, Masiak Józef, Dekundy Józef”. Do chwili obecnej
zachował się oryginalny statut Stowarzyszenia z podpisami 15 członków założycieli oraz decyzja Wojewody Lubelskiego
z kwietnia 1948 roku o wpisie do rejestru
stowarzyszeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonii Chmielnik.
Wówczas zakupiono od kowala
z Krza wóz konny z beczką, ręczną sikawkę i rozpoczęto budowę remizy, na
której wiechę zatknięto w 1949 roku.
Drewniana strażnica służyła nie tylko do
przechowywania sprzętu, lecz była także
miejscem spotkań, zabaw tanecznych,
tu odbywały się widowiska obrzędowe
i przedstawienia wiejskiego teatrzyku.
Kolejne lata to rozwój OSP – wymiana
sprzętu, zakup nowego wozu, przyjmowanie nowych członków i wreszcie
w latach sześćdziesiątych budowa nowej
remizy, rozbudowanej z kolei w latach
siedemdziesiątych. Doceniając wkład
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towi i radni Rady Miejskiej
w Bełżycach, Ochotnicze
Straże Pożarne z gminy Bełżyce i gminy Wojciechów
oraz mieszkańcy Chmielnik
Kolonii.
Po mszy świętej odprawionej przez księdza
proboszcza Jarosława Orkiszewskiego nastąpiło uroczyste przekazanie kluczyków do samochodu przez
Burmistrza Bełżyc Ryszarda
Górę prezesowi OSP Kolonii Chmielnik Krzysztofowi
Tarce. Wręczono także złote, srebrne i brązowe medale za „Zasługi
dla pożarnictwa” nadane przez Prezy dium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubelskiego
oraz odznaki za wysługę lat nadane przez
Prezydium Oddziału Miejsko-Gminnego
ZOSP RP. Srebrny medal za „Zasługi dla
pożarnictwa” otrzymał m.in. Burmistrz
Bełżyc. W swoim wystąpieniu pogratulował wspaniałego jubileuszu i podziękował druhom strażakom za godną podziwu ofiarność i bezinteresowną służbę dla
drugiego człowieka.

strażaków w rozwój wsi mieszkańcy
ufundowali Ochotniczej Straży Pożarnej
sztandar, którego uroczyste wręczenie
nastąpiło 28 sierpnia 1983 roku. W niedługim czasie wybudowano także studnię
głębinową na działce przy remizie, aby
poprawić możliwość pozyskiwania wody
do celów gaśniczych.
Obecnie na wyposażeniu jednostki OSP znajdują się dwa samochody
pożarnicze GBA Star 244, Jelcz GCBA
6/32 oraz nowo pozyskany, dzięki zaangażowaniu obecnego Burmistrza Bełżyc,
GLBM Ford Transit.
Ochotnicza Straż Pożarna w KoKilka słów o drużynie. Prezesem OSP
lonii Chmielnik otrzymała lekki saw Kolonii Chmielnik jest Krzysztof Tarka
mochód ratowniczo - gaśniczy Ford
(radny obecnej kadencji). Strażakiem jest
Transit wraz z wyposażeniem. Całkood 30 lat, natomiast stanowisko prezesa
wity koszt zakupu wozu wyniósł 130
piastuje drugi rok. Sekretarzem i jednotys. zł., z czego gmina Bełżyce dołożycześnie wiceprezesem Miejsko – Gminła 80 tys. zł., a OSP w Kolonii Chmielnego Zarządu OSP jest sołtys Chmielnik
nik 50 tys. zł. – dotacja z MSWiA poKolonii - Andrzej Plewik. Czynnych strazyskana za pośrednictwem Zarządu
żaków w drużynie jest około trzydziestu.
Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie.
Przejdźmy do uroczystości jubileKierowcą nowego wozu jest Waluszowych 20 maja br. i oficjalnego przedemar Wójcik. Obsada samochodu
kazania samochodu strażackiego Ford.
to 5 strażaków. Ford wyposażony jest
Organizatorów, czyli: OSP Kolonia
w 220 litrowy zbiornik wody, 20 litroChmielnik, Zarząd Miejsko – Gminny
wy zbiornik środka pianotwórczego,
OSP w Bełżycach i Burmistrza Bełżyc
agregat wysokociśnieniowy, 40 mb.
swoją obecnością zaszczycił m.in. poseł
linii szybkiego natarcia, prądownicę
Jan Łopata, Sławomir Zygo wiceprezes
pistoletową z regulacją strumienia,
Zarządu Wojewódzkiego OSP, wiceprezes
maszt oświetleniowy 1000W, agregat
Zarządu Powiatowego i członek Zarządu
prądotwórczy 2kW, pompę szlamową,
Wojewódzkiego ZOSP, st. bryg. Mieczypompę pływającą i pilarkę spalinową.
sław Dziura sekretarz oddziału powiatoSamochód wyjeżdżał już cztery razy:
wego ZOSP, st.bryg. Witold Zborowski
do pożaru, dwukrotnie do wypompozastępca Komendanta Miejskiego PSP
w Lublinie, bryg. Zbigniew Kotłowski wania wody i raz wezwano strażaków
do ściągnięcia kota z drzewa…
dowódca JRG PSP w Bełżycach, nadkom.
Mariusz Opryński Komendant Komisariatu Policji w Bełżycach, radni powia- Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
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Trzeba tylko chcieć
Z radnym Kamilem Zienkiewiczem
rozmawia Agnieszka Winiarska.
- Jest pan po raz pierwszy radnym
Rady Miejskiej, w dodatku najmłodszym. Jak wyglądało dla Pana zderzenie teorii z praktyką pracy w Radzie?
- Nie przeżyłem szoku. Ponieważ studiuję na Wydziale Politologii
UMCS, więc już od kilku lat uczę się
teorii i wdrażam też w praktyce do
podobnych działań. Nie ukrywam, że
jest to niełatwa praca, ale za to satysfakcjonująca, kiedy naocznie można zobaczyć jej efekty: że powstała
droga, chodnik czy inna inwestycja.
Minęło już ponad półtora roku odkąd jestem radnym; wdrożyłem się
szczególnie do prac w komisjach, do
których należę: w skrócie Komisji
Oświaty, Komisji Statutowo – Regulaminowej i Komisji Rewizyjnej. Na
komisjach często jest tzw. burza mózgów, tam omawiamy różne pomysły
i wypracowujemy wspólne stanowisko, które znajduje odzwierciedlenie
w projekcie uchwały. Trudności pojawiają się np. podczas uchwalania
zmian budżetowych, ponieważ aby
dołożyć na jedną inwestycję, trzeba zdjąć
pieniądze z innej. Niemniej jednak radni
kierują się zdrowym rozsądkiem i jeśli
na jednej wsi zrobiono już wiele rzeczy,
to środki przesuwa się tam, gdzie jeszcze
nie były kierowane.
- Czy plany zawarte w programie
wyborczym udaje się Panu wdrażać
w praktyce w postaci uchwał podjętych
przez Radę Miejską?
- Tak. Wchodząc do Rady chciałem
doprowadzić do utworzenia tzw. Młodzieżowej Rady Miejskiej. Byłby to organ doradczy, który podejmowałby rozmaite inicjatywy i dzięki temu młodzież
mogłaby realizować już własne pomysły
nie mając jeszcze prawa startowania
w wyborach do Rady Miejskiej. Obecnie
powstaje projekt regulaminu takiej Młodzieżowej Rady. Myślę też, że działania
obywatelskie na tym etapie pozwolą nabrać młodzieży doświadczenia i poczuć
się w przyszłości gospodarzami w naszej
gminie. Jeśli młodzi ludzie będą mieli
wpływ na to, co dzieje się tu i teraz, to
może nie będą chcieli stąd wyjeżdżać, tak
jak czyni to ogromna grupa ich rówieśników. Nad Młodzieżową Radą Miejską ma
czuwać i koordynować jej prace osoba
Gazeta Bełżycka - Miesięcznik Samorządowy

dorosła.
- Z jakimi sprawami zwracają się do
Pana wyborcy?
- Z bardzo przeróżnymi. Poczynając

od konfliktów sąsiedzkich, kończąc na
dzieleniu się ze mną różnymi pomysłami na zmiany. Cenię sobie ten kontakt,
ponieważ po to zostałem radnym, aby
pomagać ludziom, podejmować inicjatywy i działania nie tylko jednorazowe, choć takie najczęściej obserwuję
wśród społeczeństwa i to mnie martwi.
W ubiegłym roku udało mi się przekonać radnych do zorganizowania rajdu
rowerowego do Wierzchowisk, który
cieszył się ogromnym powodzeniem.
Koszty tego przedsięwzięcia niewielkie,
a efekt niewspółmierny. Wrócę jeszcze
do spraw z jakimi zwracają sie do mnie
wyborcy. Przykładowo w sprawach targu
miejskiego, najpierw: aby przywrócić go
w poprzednie miejsce, potem: by wygospodarować większą powierzchnię dla
handlujących. Jednym z newralgicznych
punktów jest sprawa ulicy Przemysłowej,
należącej do powiatu. Wspólnie z gminą
Borzechów wykonaliśmy dokumentację
na jej remont, ale niestety powiat skierował pieniądze na projekt przebudowy
na odcinku Bełżyce – Miłocin, która to
droga należała do szerszego zadania realizowanego przez starostwo. Ulica Tysiąclecia i Nachmana mimo, że znajdują

się w centrum naszego miasta wymagają
już remontu. Ich właścicielem jest także
powiat i to nie od nas zależy w jakiej kolejności będą one remontowane. To już
bardziej w gestii interwencji radnych
powiatowych.
Nierzadko zdarza mi się dementować rozmaite pogłoski, jak choćby taką o odpłatnym korzystaniu
z Orlika przez dzieci i młodzież.
Oczywiście jest to nieprawda i dlatego prostuję te niejasności, które do
mnie docierają. Mieszkańcy także
mają tendencje do naciskania na inwestycje im bliskie: droga, chodnik
przy domu, czy utrzymanie czystości
w mieście.
- A jaki wpływ ma radny na czystość w mieście?
- Np. poprzez kontrolę zadań zleconych Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W ostatnim czasie wraz z Komisją Rewizyjną
byliśmy na takiej wizji. Prześledziliśmy newralgiczne punkty w mieście i zweryfikowaliśmy ze stanem
faktycznym. Na przełomie września
i października jest decyzja o ponownej kontroli, by ustalić, czy wykryte
niedociągnięcia miały charakter incydentalny, czy są wynikiem zaniedbania.
- Jakie kierunki działań są potrzebne w naszej gminie?
- Myślę o sporcie. Mieszkańcy chcieliby, aby w Bełżycach funkcjonował
klub sportowy z dobrymi osiągnięciami.
Mamy drużynę tenisa stołowego i brydża
na wysokim poziomie, jednak kibicować
łatwiej np. piłkarzom. Trzeba szkolić zawodników od najmłodszych lat. W tym
celu przydałby się taki koordynator sportu, który określiłby cele i kierunki rozwoju sportu w gminie, a potencjał przecież
jest, ja w to wierzę. Myślę też, że wszystko
można zrobić trzeba tylko chcieć.
- Czy poza Radą Miejską angażuje
się Pan jeszcze w inną działalność społeczną?
- Pomagałem i pomagam przy naszej
parafii. Obecnie z racji kierunku studiów
i moich zainteresowań jestem członkiem
PSL-u. Kiedyś chciałem być lekarzem,
ale jak widać ludziom można pomagać
w różny sposób także będąc radnym.
- Dziękuję za rozmowę.
Foto:Agnieszka Winiarska
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Podnosimy estetykę gminy Bełżyce
Burmistrz Bełżyc i Rada Miejska w Bełżycach zapraszają wszystkich mieszkańców do udziału w konkursie pod nazwą:
„Podnosimy estetykę gminy Bełżyce”.
Podczas konkursu oceniany będzie wygląd posesji wiejskich,
miejskich oraz balkonów osiedlowych.
Formularz zgłoszeniowy można pobrać u sołtysa lub ze
strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bełżycach www.belzyce.pl.
Zgłoszenia z własnoręcznym podpisem prosimy składać w
sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bełżycach (pokój nr 22, II piętro).
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 18 lipca
2012 roku.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi
podczas Dożynek Gminnych lub innych imprez kulturalnych na terenie Gminy Bełżyce.
Regulamin konkursu
Celem konkursu jest poprawa estetyki i wyglądu miasta i gminy
Bełżyce.
Ocenie będą podlegać posesje wiejskie, miejskie i balkony osiedlowe.
Organizatorami konkursu są: Burmistrz Bełżyc i Rada Miejska
w Bełżycach.
W konkursie uczestniczyć mogą właściciele lub posiadacze
zagród wiejskich będących ich miejscem zamieszkania, właściciele lub posiadacze indywidualnych jednorodzinnych budynków
mieszkalnych, mieszkańcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowej.
Warunkiem
udziału
w
konkursie
jest
złożenie
pisemnej
deklaracji
uczestnictwa
w terminie do dnia 18 lipca 2012 roku do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Bełżycach (pokój nr 22, II piętro).
Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Burmistrza
Bełżyc.

Nowy chodnik w centrum
Na rogu ulicy Spokojnej i Tysiąclecia powstaje nowa nawierzchnia chodnikowa. Ta inwestycja to tzw. montaż kilku inwestorów:
naszej gminy, która zakupiła kostkę i krawężniki na ulicę Spokojną; kostkę i krawężniki na Tysiąclecia zakupił powiat i prywatni
właściciele sklepu, przy którym biegnie chodnik. Dołożył się także
Zakład Energetyczny, który wymieniał tam instalację.
Powoli uliczki i chodniki w centrum Bełżyc zyskują nowy wygląd. Nie tylko jednak o estetyke chodzi, ale i o łatwość poruszania
się po równej powierzchni. - Niestety - jak mówi Szymon Topyło
kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej - trudno każdemu dogodzić i nawet przy najmniejszej inwestycji znajdzie
się malkontent,
który wszystko wykonałby
inaczej...
Tekst: Agnieszka Winiarska,
foto: Maria
Pietras
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Komisja konkursowa dokona dwóch przeglądów oceny posesji i balkonów.
Pierwszy
przegląd
informacyjno
–
instruktarzowy odbędzie się w miesiącu lipcu
2012 roku, natomiast drugi przegląd podsumowujący
w
drugiej
dekadzie
sierpnia
2012 roku.
Ogólna ocena poszczególnych obiektów konkurso wych obejmie wyniki I i II przeglądu.
Kolejność miejsc w konkursie ustali Komisja w oparciu o punktację dokonaną protokolarnie podczas dwukrotnego przeglądu.
Komisja może wyróżnić pozostałych uczestników
konkursu. Sposób wyróżnienia pozostaje w gestii Komisji.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród
nastąpi podczas Dożynek Gminnych.
Oceny posesji wiejskich i miejskich dokona się według następujących kryteriów:
- ogólne wrażenie,
- dobór i rozmieszczenie roślin,
- pielęgnacja,
- architektura ogrodowa,
- ogrodzenie
Ocena balkonów osiedlowych zostanie dokonana
w oparciu o niżej wymienione kryteria:
- dobór roślin (1 – 40 pkt.),
- pielęgnacja (1 – 30 pkt.),
- ogólne wrażenie (1 – 30 pkt.).
Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać
wynosi 100.
Uwaga w konkursie mogą brać udział osoby, które
w roku ubiegłym 2011 nie zajęły znaczącego miejsca w
konkursie (tj. miejsca od 1 do 3).

Burmistrz Bełżyc
RyGisnzóażr.ard
Przypomnijmy, że wubiegłym roku konkurs rozstrzygnieto podczas Festiwalu Wsi Polskiej w Wierzchowiskach. Za najładniejszą posesję wiejską uznano tę
należącą do Zofii Pietras, na drugim miejscu znalazła
się posesja Mariana Tarkowskiego i na trzecim Danuty
Stachyry. W tej kategorii wyróżnieni zostali: Agnieszka
i Dariusz Jęczeń oraz Bożena Walczak.
Właścicielką najładniejszej posesji miejskiej została
Małgorzata Szczotka, tuż za nią uplasowała się Marta Gontarczyk, a na trzeciej pozycji Agnieszka Golisz.
W kategorii najładniejsza posesja miejska wyróżnienie
otrzymała posesja Janiny Stachyry.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
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Zawody strzeleckie dla najmłodszych

Deszczowy dzień 1 czerwca nie pozwolił na rozegranie imprezy w plenerze,
dlatego zawody strzeleckie z okazji Dnia
Dziecka organizowane przez LOK KŻR
„Rykoszet” w Bełżycach i Burmistrza Bełżyc zostały przeniesione na 10 czerwca,
który sprzyjał pogodą zabawie najmłodszych. Do miejscowości Wały w Borzechowie, gdzie mieści się strzelnica LOK-u, przyjechali chętni młodzi strzelcy
specjalnie zorganizowanym transportem
spod Zespołu Szkół Nr 1 w Bełżycach.
Zanim rozpoczęły się poszczególne konkurencje trzeba było zapisać się na listę
uczestników i odebrać tzw. metryczkę, na
której zapisywano punkty w poszczegól-

nych konkurencjach. Dwadzieścia dwoje amatorów strzelania podzielono na
cztery kategorie: gimnazjum dziewczęta
i gimnazjum chłopcy oraz podstawówka dziewczęta i podstawówka chłopcy.
Zanim wystartowały konkurencje dwuboju i oddano pierwsze strzały do tarcz,
odpowiednio poinstruowano wszystkich
jak obchodzić się z bronią. Zadbał o to
Janusz Watras szefujący KŻR LOK w Bełżycach i członkowie klubu: Mariusz Brześciński, Szymon Topyło, Rafał Kwiatkowski i Krzysztof Topyło.
Czas oprócz strzelania i rzutów granatem wypełniała dzieciom samodzielna
zabawa na terenie przyległym do strzelnicy. Na zakończenie zawodów integracyjne ognisko z pieczeniem kiełbasek
pozwoliło wymienić uwagi i podzielić
się emocjami z dnia spędzonego z Klubem Żołnierzy Rezerwy i pracownikami
Urzędu Miejskiego. Puchary zwycięzcom
wręczył Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra.
Na pamiątkę zawodów każdy zabrał do
domu oprócz nagród, medali i pucharów
pamiątkową łuskę po naboju wystrzelonym z KBKS-u.

W kategorii gimnazjum dziewczeta I miejsce zajęła Weronika Kręgiel a II
pozycję Iga Brewczak, z kolei gimnazjum
chłopcy na I miejscu znalazł się Krzysztof Potakiewicz, na II Patryk Leszczyński, a na III Dawid Bukowski. W kategorii podstawówka dziewczęta I miejsce
zdobyła Jagoda Czubak, a podstawówka
chłopcy na I pozycji uplasował się Damian Przybysz, na II miejscu Rafał Góra
i na III Paweł Gołofit.
Tekst: Agnieszka Winiarska, foto: Szymon Topyło, Agnieszka Winiarska

VI Festyn Rodzinny w Krzu
17 czerwca 2012 roku w Krzu przy
Szkole Podstawowej odbył się już po raz
szósty Festyn Rodzinny.
W słoneczne południe teren wokół
naszej szkoły był pełen gwaru i wesołej zabawy. Niedzielne spotkanie było
okazją do prezentacji umiejętności artystycznych uczniów. Goście oraz rodzice
podziwiali występy taneczne przeplatane
występami wokalnymi. Usłyszeliśmy wielu utalentowanych młodych wykonawców, którzy śpiewali równie dobrze po
polsku, jak i po angielsku.
Aktorskimi zdolnościami wykazali się uczniowie klasy V, oraz uczennica
klasy VI – Agata Rodzik. Przedstawili oni
skecz pt. „Nasza szkoła jest wesoła”.
Po części artystycznej największym
zainteresowaniem cieszyła się loteria
fantowa, w której każdy los wygrywał.
Wygrane w loterii upominki zostały pozyskane m. in. od sponsorów, którym za
pomoc serdecznie dziękujemy.
Doskonała, intensywna i wielogodzinna zabawa wiązała się też z zapleczem
kulinarnym. W namiotach urządzono
kawiarenkę, w której serwowano kawę,

herbatę oraz zimne napoje. Największymi zdolnościami kulinarnymi wykazali
się jak co roku rodzice, przygotowując
smakowite gofry, zapiekanki, hot-dogi,
popcorn oraz pyszne przekąski z grilla.
Na deser w specjalnie zorganizowanej cukierni można było zakupić pyszne ciasta
upieczone przez mamy naszych uczniów.
Najmłodsi uczestniczyli w zabawach
edukacyjnych prowadzonych przez panie: Agnieszkę Winiarską oraz Emilię
Wiencko – Kozak zorganizowanych
w ramach projektu pn.„Malucholandia”,
o którym Gazeta Bełżycka szeroko pisała
na swoich łamach.
W punkcie medycznym można było
nie tylko porozmawiać z panią Anną
Pruś (z NZOZ Medykon) o problemach
zdrowotnych, ale także zmierzyć ciśnienie oraz poziom cukru we krwi. Najmłodszym zabawę urozmaicały figle na
trampolinie i jazda na kucykach.
Festyn przebiegał w miłej i radosnej
atmosferze ciesząc się dużym zainteresowaniem i pozytywnym przyjęciem zarówno ze strony środowiska szkolnego
jak i lokalnego. - Miło spędziliśmy ten
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dzień- mówili uczniowie - żeby tak było
codziennie…- dodawali marzyciele.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu imprezy oraz
tym, którzy odwiedzili naszą szkolę.
Do zobaczenia w przyszłym roku !
Tekst: Ewa Pruszkowska

Główni sponsorzy
VI Festynu Rodzinnego:
- Sklep Małgośka z Bełżyc
- Księgarnia Danuta Kamińska
- Piekarnia Mielnik
- Piekarnia Pysia Mariusz Siurek
- NZOZ Medykon
- Księgarnia Anna Porębiak
- Biuro Usługowo Handlowe
Teresa Dul
- Pub 17
- PPHU An Bit Anasiewicz Jan
- Carrefour Bełżyce
- GakNet Komputery Bełżyce
DZIĘKUJEMY

Gazeta Bełżycka - Miesięcznik Samorządowy

8
Gazeta Bełżycka

Nr 38 ( 150 ) Czerwiec 2012

9
Gazeta Bełżycka

Młodzi wirtuozi

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia
im. H.Wieniawskiego w Bełżycach od
wielu lat wpisała sie już w nurt edukacji
muzycznej dzieci i młodzieży w naszym
mieście. Siedziba mieści się w ZS Nr 1
w Bełżycach, szkoła posiada także oddział w Opolu Lubelskim. Obecnie od
kilku lat dyrektorem placówki jest muzykolog - Monika Tokarczyk. - Ukończyłam
Szkołę Muzyczną II stopnia im. Karola
Lipińskiego w Lublinie w klasie fortepianu, a następnie studiowałam w Instytucie
Muzykologii na KUL-u w klasie organów
i dyrygentury chóralnej. W szkole prowadzę zajęcia z kształcenia słuchu, rytmiki
i chóru, na których dzieci uczą się czytania nut, śpiewu. Tym też różni się szkoła
muzyczna od ogniska muzycznego, że
oprócz praktycznej nauki gry są jeszcze
przedmioty teoretyczne, poprzez które
dziecko nabiera umiejętności świadomego
i dojrzałego interpretowania muzyki - tłumaczy.
W tej chwili w szkole uczy się ponad

60 uczniów, którzy grają na
fortepianie, skrzypcach, gitarze i klarnecie. W nowym roku
szkolnym 2012/2013 planowane
jest otwarcie jeszcze klasy fletu
poprzecznego, altówki i saksofonu.
Szkoła zatrudnia wykwalifikowaną kadrę muzyków. Klasę
fortepianu prowadzą: Jerzy Boń,
Zuzanna Boń i Agata Witek,
Adam Kołtyś prowadzi klasę
gitary, Emilia Zamiejska i Andrzej
Czapliński klasę skrzypiec i Piotr Czarny
klasę klarnetu.
Placówka przyjmuje uczniów w wieku
6 - 10 lat, których cykl kształcenia wynosi 6 lat, natomiast jeśli zapisują się starsi,
wtedy kończą szkołę w cyklu czteroletnim. - Od kilku lat obserwujemy coraz
większe zainteresowanie naszą placówką,
ponieważ z roku na rok zgłasza sie do nas
coraz więcej chętnych. Myślę, że jest to wynikiem poziomu jaki prezentują nasi wychowankowie (szkoła realizuje programy
nauczania w oparciu o wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
Ponadto możemy poszczycić się rodzinną
atmosferą sprzyjającą harmonijnemu rozwojowi dzieci. - zauważa Monika Tokarczyk.
Młodzi muzycy biorą udział w konkursach regionalnych i ogólnopolskich.
W ostatnim roku szkolnym wzięli udział
w Makroregionalnych Przesłuchaniach
organizowanych przez Centrum Edukacji

Doceniona twórczość ludowa
Na podium w Kurowie podczas XII Międzypowiatowego Konkursu Poezji i Prozy
o Tematyce Religijnej stanęły dwie podopieczne Tadeusza Sieńki - naszego lokalnego
twórcy i poety ludowego.
Impreza miała miejsce w maju tego roku.
Wzięło w niej udział około 20 uczestników.
Ex aequo na III miejscu jury oceniło Monikę
Wójcik i Zuzannę Poleszak z Babina. Obie recytatorki mówiły wiersze autorstwa Tadeusza
Sieńki m.in. „Starzec”, „Powroty” i „Krzyż” publikowane także na łamach Gazety Bełżyckiej.
Przypomnijmy, że pasja twórcza pana Tadeusza zrodziła sie już w latach chłopięcych.
Jego działalność społeczna oraz kulturalna
zaowocowała wydaniem książki w 2008 roku
zatytułownanej „Kartki wyrwane z życiorysu”.
Tekst: Agnieszka Winiarska,
foto: arch. T.Sieńki
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Artystycznej, następnie w Muzycznych
Inspiracjach w Nałęczowie. Tam w kategorii plastyka otrzymała wyróżnienie
Natalia Ziółkowska i Emilia Karwowska,
a w kategorii literatura i poezja: Tomasz
Kotłowski.
Dużym osiągnięciem uczniów Szkoły Muzycznej był udział w III Monograficznym Konkursie Pianistycznym im.
Roberta Szumana w Puławach. Konkurs
zorganizowała 23 marca tego roku PSM
I st. w Puławach oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Lublinie. Głównym
jego celem było przybli żenie młodzieży,
barwnej postaci i oryginalnej twórczości, uznanego niemieckiego kompozytora epoki romantyzmu, jakim był Robert
Schumann. Do konkursu zgłoszono
udział 45 uczniów z 8 szkó ł muzycznych: Lublina, Bełżyc, Kraśnika, Puław,
Świdnika, Krasnegostawu, Lubartowa
i Tomaszowa Lubelskiego. Konkurs podzielony został na dwie kategorie: pianistyczną i teoretyczną. Do oceny uczestników powołano dwa odrębne składy jury.
W kategorii pianistycznej podzielonej
z kolei na trzy grupy wiekowe, konkurs
aż w dwóch grupach przyniósł zwycięstwo uczniom Szkoły Muzycznej im.
H.Wieniawskiego, którzy uczą się pod
kierunkiem prof. Jerzego Bonia: Kamilowi Wronie i Danielowi Pogodzie (na
zdj.). Dodajmy, że w grupie, w której startował Kamil Wrona nie przyznano drugiej nagrody, a dopiero trzecią. W ocenie
jury istniała duża rozbieżność pomiędzy
umiejętnościami muzycznymi uczestników. Konkurs Szumana to kolejny sukces
Kamila Pogody, który jest laureatem trzeciej nagrody konkursu Młodzi Wirtuozi
im. Karola Czernego w Zamościu w 2010
roku.
www.ssm-belzyce.pl
Tekst: Agnieszka Winiarska, foto: Piotr
Tokarczyk
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Finaliści IDEA 2012
Zainteresowanie było ogromne, z
całej Polski wysłano aż 421 zgłoszeń do konkursu. Spośród 6 zgłoszonych przez nas przedsięwzięć
trzy znalazły się w półfinale, a jedno dotarło do ścisłego finału. To
ogromny sukces, gdyż we wspomnianym finale znalazło się zaledwie 20 drużyn z całej Polski! Finałowe przedsięwzięcie to „Bajka dla
malucha – Kot w butach” realizowane pod opieką pani pedagog JoMłodzież na pamiątkowej fotografii w znanej z lanty Harasim-Król. Trzyosobowe
transmisji telewizyjnych sali kolumnowej Pałacu przedstawicielstwo zwycięskiego
Prezydenckiego.
zespołu wraz z opiekunem zostało zaproszone do wzięcia udziału
Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwi- w finałowych prezentacjach w dniach
gi w Bełżycach wzięło udział w Ogólno- 20-22 maja w Konstancinie koło Warszapolskim Konkursie na Najlepsze Przed- wy. Koszty pobytu wraz z dodatkowymi
sięwzięcie Uczniowskie – „IDEA 2012”. atrakcjami i nagrodami pokryła Fundacja
Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Nasze Gimnazjum wzorowo i z
pasją reprezentowali uczniowie
klasy III c Aniela Chemperek,
Sylwia Sokół i Paweł Bukowski
pod opieką pani pedagog Jolanty Harasim-Król. Zadaniem
uczniów w Konstancinie było
wykonanie prezentacji graficznej,
rozmowa z jury, przedstawienie
dokumentacji projektu oraz preUczniowie w czasie pobytu w Warszawie oglądali zentacja artystyczna, dodatkowo
w Muzeum Narodowym słynny obraz Jana Ma- na przygotowania były zaledwie
tejki „Bitwa pod Grunwaldem” .
dwa tygodnie. Pracowaliśmy do

Sala Biała, najważniejsza sala w Pałacu
Prezydenckim, to w niej głowa państwa
przyjmuje przedstawicieli odwiedzających Polskę państw.
upadłego, ale efekt robił wrażenie. Zadania konkursowe przeplatane były rozrywkami w tym: wyjściem do kina IMAX na
film 3D Avengers, wizytą w Pałacu Prezydenckim oraz zwiedzaniem Muzeum
Narodowego i Warszawy. Niestety podczas finałowego konkursu nie udało się
zdobyć medalowego miejsca, ale nie jest
łatwo debiutantom rywalizować z doświadczonymi drużynami a poza tym nie
powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa.
Następny konkurs już za rok! Z Konstancina przywieźliśmy nagrody, pamiątkową
tablicę oraz masę nowych doświadczeń.
Udział w konkursie pozwolił także
naszemu Gimnazjum zdobyć przyznawany przez MEN tytuł Szkoły z Pasją
Tekst i foto: Jolanta Harasim - Król

Pamiętali o pomordowanych
Kolejną 68 Rocznicę Egzekucji Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego
tradycyjnie zorganizowała dyrekcja, nauczyciele, młodzież i harcerze Zespołu
Szkół Nr 1 w Bełżycach. Uroczystości
miały miejsce 14 czerwca pod pomnikiem Matki Boskiej Partyzanckiej oraz
pod Pomnikiem Czynu Niepodległościowego. Na miejsce przybyli zarówno
kapłani: ks. Czesław Przech i ks. Aleksander Baca oraz władze miejskie: Burmistrz
Bełżyc Ryszard Góra, Przewodniczący
Rady Miejskiej Andrzej Chemperek, radni miejscy i powiatowi, młodzież, a także
goście wyjatkowi: kuzynki jednego z bohaterów rozstrzelanych w 1944 roku.
Z tej okazji Burmistrz Góra m.in.powiedział: „Spotykamy się dzisiaj, aby przywołać na myśl wydarzenie, jakże szczegól-
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ne dla naszego miasta. Wydarzenie, które
trwale wpisało się w ważny nurt splatający
patriotyzm z martyrologią.
To właśnie tutaj 68 lat temu żandarmeria niemiecka rozstrzelała w publicznej egzekucji 23 Polaków przywiezionych
z Zamku Lubelskiego, w tym mieszkańców
Podola aresztowanych podczas pacyfikacji
24 maja 1944. Zwłoki rozstrzelanych pochowano we wspólnej mogile na bełżyckim
cmentarzu. Zginęli ponieważ wypełniali
swój żołnierski obowiązek służąc Ojczyźnie. Dzięki poświęceniu tych ludzi Polska
w końcu odzyskała wolność i należne miejsce w demokratycznej Europie, a my możemy czuć się Polakami.
Pamięć o tym wydarzeniu jest ciągle
żywa. Świadczy o tym nasza obecność dzisiaj, wspólna modlitwa, złożone kwiaty.

Bo przecież pamięć nie może być tylko wyryta w kamieniu. Stojący pod pomnikiem
kombatanci dają ważne świadectwo czynu
i w ten sposób przekazują historię młodemu pokoleniu Polaków. Mimo, że ubywa
im sił to jednak co roku gromadzą się przy
pomniku Matki Boskiej Partyzanckiej, by
modlić się i wspominać poległych.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
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W sejmowych ławach

XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
– Nie ma dzieci są ludzie.
W dniach 31.05-01.06.2012r. uczennice Zespołu Szkól im. M. Kopernika
w Bełżycach Jolanta Babut (kl.2c) oraz
Marta Adamczyk (kl.2ab) wzięły udział
w XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Dwudniowy pobyt w Warszawie był
swoistą nagrodą za uzyskanie bardzo
dobrych wyników w projekcie organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Nasza przygoda z Sejmem Dzieci
i Młodzieży na dobre rozpoczęła się 31
maja, gdzie odbyły się warsztaty dla posłów i posłanek SDiM. - Głównym celem
warsztatów była wymiana doświadczeń
między uczestnikami. Mieliśmy możliwość
opowiedzenia o samorządach działających w naszych szkołach, o ich zaletach,

wadach, czy też problemach,
jakie napotykają. 1 czerwca wraz 458 uczestnikami
XVIII Sesji Sejmu Dzieci
i Młodzieży sięgnęłyśmy po
władzę w Sejmie. Przybyłych
uczniów powitała obecna
marszałek sejmu – Ewa Kopacz. Po części oficjalnej, rozpoczął się proces legislacyjny,
czyli po prostu uchwalanie
ustawy. Do projektu uchwały wniesiono aż 30 poprawek! Wybrani
spośród członków SDiM marszałkowie
próbowali poskromić wybuchowe charaktery niektórych posłów, które doprowadziły do konfliktów na sali plenarnej.
XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży obfitowała w typowo sejmowe zachowania,
takie jak krzyki, nerwowa bieganina, czy
teatralne gesty. Jednak bądźmy szczerzy,
czym byłby obrady sejmu bez odrobiny
dramaturgii?
Po burzliwych dyskusjach uchwała
została przyjęta. Zadowoleni ze swojej pracy, posłowie i posłanki, wykonali
„meksykańską falę”, która była pozytywnym akcentem kończącym XVIII posiedzenie SDiM.

Okiem mieszkańca

W dzień odpustu parafialnego Świętego
Antoniego, który przypada 13 czerwca
ks. prałat Czesław Przech obchodził wraz
z kapłanami z rocznika seminaryjnego
jubileusz 50 - lecia pracy kapłańskiej. Na
uroczystą mszę dziękczynną do Bełżyc
przyjechał m.in. abp prof. dr hab. Stanisław Budzik i abp prof. dr hab. Stanisław
Wielgus, który również obchodził swój
jubileusz kapłaństwa. Wśród delegacji
życzenia składali przedstawiciele władz
miejskich: Burmistrz Bełżyc, oraz Przewodniczący i radni Rady Miejskiej w Bełżycach.

Tekst: Jolanta Babut kl. 2c, foto: arch. ZS
im.M.Kopernika

Bełżyckie EURO 2012
8 czerwca na Stadionie Narodowym
w Warszawie nastąpiło uroczyste otwarcie gali Euro 2012. Wszystkich ogarnął
EURO-szał. Bardzo pozytywnie! Organizacyjnie i sportowo! A więc... GRAMY!
Dwa pierwsze spotkania zakończone remisem (Polska-Grecja 1:1; Polska-Rosja
1:1). Trzeci pojedynek okazał się fiaskiem.
Przegraliśmy z Czechami 1:0. Nasi walczyli do końca, jednak nic nie wskóraliśmy. Wiary mieliśmy co niemiara. Naród
prężnie zjednoczył się i walczył razem
z naszą drużyną. Optymizm panował na
ulicach polskich miast. Wszędzie flagi,
koszulki, szaliki, okrzyki „Polska biało-czerwoni!”. W wielu miastach zorganizowano tzw. „strefy kibica”, gdzie wszyscy
wspólnie mogli oglądać mecze i razem
przeżywać te ważne chwile. W Bełżycach
także kibice spotykali się w lokalnych barach (Bar Słoneczny, Pub17, Tequila, Zajazd u Dwojaków) lub w swoich domach,

wśród rodziny i przyjaciół. Dźwięk trąbek, hasła i barwy narodowe towarzyszyły na każdym kroku. Piękne emocje i sporo adrenaliny. Jeden z młodych kibiców
mistrzostw Filip Zieliński zauważa - To
nic, że przegraliśmy… I tak było pięknie!
Dziękuję naszej drużynie za ten świetny
czas!. Jednak nie każdy napotkany bełżycki kibic pałał pozytywnymi odczuciami.
Spotkałam się także z bardzo gorzkimi
opiniami na temat naszej reprezentacji
narodowej. Piotr Wójcik mówi: Na początku byłem dobrej myśli, wierzyłem, że
staniemy na wysokości zadania i w końcu
coś pokażemy. Jednak pomyliłem się. Wyszło jak zwykle. Nie wiem czy kiedykolwiek
uda się „podnieść” naszą reprezentację.
Mimo wszystko brawa dla naszych Biało-Czerwonych! Dziękujemy za niesamowite emocje!
Tekst: Maria Pietras
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Kolejna XIX Wojewódzka Parafiada
Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Lubel
skiej odbyła się na miejskim stadionie
i zgromadziła ponad dwustu sportow
ców.

Od kiedy Polacy odpadli z finału Mistrzostw Euro 2012 Filip i Jasiek Zielińscy
kibicowali drużynie niemieckiej.
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Odpowiedz na pytanie
Na pytanie z ubiegłego
wydania Gazety Bełżyckiej prawidłowo odpowiedziała pani Halina
Nagnajewicz, pan Tomasz Bogusz i pan Marcin Sieńko. Na fotografiach prezentowany był
kościółek w Matczynie,
który został przeniesiony do Muzeum Wsi
Lubelskiej w 1980 roku
i tam można go zwiedzać. Wybudowany ok. 1686 r., modrzewiowy, konstrukcji węgłowej, czterownętrzny z kwadratową nawą,
prostokątnym węższym prezbiterium, przedsionkiem i zakrystią, kryty gontem. Jest najstarszym zachowanym drewnianym-ko
ściołem parafialnym na Lubelszczyźnie, z unikalną w drewnianej architekturze sakralnej lożą kolatorską nad zakrystią. Odtwo
rzone w muzeum wnętrze pokazuje wyposażenie kościoła na przełomie lat 20 i 30 XX w., z dominującym wystrojem barokowym
i późnobarokowym. Wiele z wyeksponowanych ruchomości i sprzętów kościelnych to odrestaurowane składniki bądź pieczołowicie
wykonane kopie elementów ówczesnego wyposażenia kościółka, zachowanych do dziś w Matczynie. W nastawie ołtarzowej obrazy
Wniebowzięcia Matki Boskiej i św. Michała Archanioła oraz rzeźby św. Stanisława, św. Wojciecha, św. Rocha i niezidentyfikowa
nego świętego biskupa. W mensie ołtarzowej portatyl - kamienna tablica z relikwiami. Na ołtarzach kanony z odbitkami drze
worytniczymi, wykonane przed 1885 r. w drukarni Braci Benzingerów w Einsiedeln w Szwajcarii. Na antependium ołtarzowym
przedstawienie Ostatniej Wieczerzy z pocz. XX w. Przed ołtarzem pochodząca z Matczyna lampa wieczna firmy Fraget z Warsza
wy. Na ścianach bocznych prezbiterium kopia matczyńskiej późnobarokowej chrzcielnicy z 1 poł. XIX w., rokokowy drewniany
krzyż procesyjny oraz barokowa ambona z kościoła parafialnego w Bończy.
Obaj wymienieni na wstępie panowie prawidłowo rozwiązali takżę krzyżówkę z hasłem „Majówka”.
Nowe pytanie dla Czytelników brzmi: jaki budynek widać na fotografii? Zdjęcia pokazują jak wyglądał na początku XX wieku
i jak wygląda obecnie. Źródła podaja różnie. Jedne piszą, że budynek powstał w XIX wieku: parterowy z gankiem. Przebudowany
w latach 1956 i 1970. Inne źródła podają, że pierwotnie był to dwór murowany, alkierzowy. System obronny dworu stanowił ostróg
z bramą drewnianą, kunami i kratą. W ostrogu były baszty. Dwór miał izbę stołową wielką o 5 oknach, z komorą o 1 oknie. W-le
wym trakcie mieściła się izba mieszkalna o 3 oknach, ogrzewana piecem z „herbem malowanym roboty lubelskiej”.
Na prawidłowe odpowiedzi czekamy przez miesiąc w redakcji Gazety Bełżyckiej i pod nr. tel. 81 517 22 30.

Krzyżówka z hasłem
1. W dawnej Polsce nauczyciel szkoły elementarnej, obecnie: żartobliwie
o nauczycielu; 2. Surowiec znajdujacy
sie m.in. w dolinie rzeki Krężniczanki,
przydatny w rolnictwie, ogrodnictwie
a także w medycynie; 3. Tytuł jednego ze
spektakli Teatru Nasz, którego premierę
oglądaliśmy w 1990 roku; 4. Nazwa Celowego Związku Gmin który m.in. ma za
zadanie wybudować Zakład Zagospodarowania Odpadów; 5. Puty wodę nosi
puki mu sie ucho nie urwie; 6. Budynek
który służył do przechowywania głównie zboża lub innych sypkich produktów; 7. Obiekt znajdujący sie przy bełżyckim kościele wybudowany w latach
1855-1857 w południowo - wschodnim
rogu ogrodzenia kościelnego, murowany na rzucie kwadratu z dachem namiotowym; 8. Zwany Jakubem z Bełżyc
- sławny uczony i kaznodzieja, ma w naszym mieście ulicę swojego imienia.
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