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XXXIV 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 protokołów z poprzednich
sesji.
Radni przyjęli protokoły z XXXI, XXXII
i XXXIII sesji Rady Miejskiej.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłaszano.
5. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od
czasu ostatniej sesji.
Burmistrz Ryszard Góra omówił m.in.:
- zakończenie inwestycji drogowej tzw.
schetynówki na odcinku Kierz – Kukawka;
- zakończenie modernizacji drogi gminnej w Matczynie dofinansowywanej
z WFOŚiGR;
- przy ul. Bychawskiej wybrano już chodnik, II etap remontu jest zaplanowany na
następny rok;
- przy ulicy Lubelskiej na skrzyżowaniu z
Fabryczną zakończono nasadzenia rabatek, inwestycja dofinansowana w wysokości 15 tys. zł.;
- w realizacji jest wycinka drzew przy ul.
Lubelskiej i zastępowanie ich nowymi nasadzeniami;
- umowa na dofinansowanie remontu
drogi w Kolonii Chmielnik w wysokości
40 tys. zł.;
- 9 listopada upływa termin składania
ofert na remont drogi na Malinowszyźnie
i Wojska Polskiego;
- rozpoczyna się etap realizacji projektu
budowy 20 przydomowych oczyszczalni
ścieków, na które gmina otrzymała w 30%
umarzalną pożyczkę z WFOŚiGW;
- docieplanie stropodachu na szkole we
Wronowie;
- w dalszym ciągu gmina usuwa azbest,
głównie z pokryć dachowych, na co
otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW;
- Szkole Podstawowej w Babinie przyznano nagrodę w konkursie „Kształtujemy
tożsamość krajobrazu”;
- Jubileusz 50 – lecia Miejskiego Domu
Kultury w Bełżycach;
- Nimrod Ariav zadeklarował, podczas
tegorocznej wizyty w Bełżycach, przekazanie kwoty 10 tys. USD na remont, zakup i dosprzętowienie jednej z gminnych
placówek oświatowych;

- odebrano lekki samochód strażacki dla
OSP Babin;
- w związku z budową drogi 747 na odcinku Krężnica – Chodel zakończono
już prace związane z wyznaczeniem pasa
drogowego, natomiast na odcinek Lublin – Bełżyce rozstrzygnięto przetarg,
w związku z tym dobiega końca inwestycja kanalizacyjna naszej gminy w tamtym
rejonie;
- trwają prace nad wykonaniem wodociągu i kanalizacji Wzgórze – Krężnica,
zagrożony jest natomiast termin zakończenia robót w tym roku;
- w związku z wdrażaniem w Urzędzie
Miejskim systemu ISO, powstaje punkt
obsługi interesanta przy wejściu do budynku, gdzie petenci będą składać podania, wnioski i inne dokumenty;
- ze względu na przepisy przeciwpożarowe z holu urzędu zostanie zlikwidowana
boazeria.
6. Informacja dotycząca pozyskania
i wykorzystania środków zewnętrznych
w 2012 roku.
Burmistrz Ryszard Góra poinformował, że Gmina Bełżyce pozyskuje środki
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
na remont dwóch dróg: 40 tys. zł. i 70 tys.
zł., Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych tzw. „schetynówki” 143
tys. zł., remont mogiły więźniów Majdanka dofinansowanej z Urzędu Wojewódzkiego 5 tys., usuwanie azbestu ( 50 tys. zł.)
z WFOŚ i GW oraz nasadzenia ( 13 tys.
zł) i rabatki ( 15 tys. zł.) przy ul. Lubelskiej, likwidacja dzikich wysypisk śmieci
15 tys. zł., edukacja ekologiczna dzieci
i młodzieży 15800 zł; projekt „Cyfrowa
szkoła” o wartości 250 tys. zł z czego dofinansowanie wynosi 200 tys. zł.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów pozytywnie zaopiniowała informację na temat pozyskiwania i wykorzystania środków zewnętrznych.
Rada Miejska przyjęła informację.
7. Przygotowanie miasta i gminy Bełżyce
do sezonu zimowego.
Informację przedstawił Burmistrz Ryszard Góra.
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego Mienia Komunalnego i Porządku
Publicznego przyjęła informację.
Antoni Rumiński dyrektor ZGKiM poinformował, że Zakład ma obecnie do dyspozycji duży ciągnik z pługiem nastawnym, pług do małego ciągnika i solarkę
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do posypywania ulic.
Radny Mariusz Dudkowski pytał, czy
planowane są zakupy ozdób świątecznych
do udekorowania przestrzeni miejskiej.
Rada Miejska przyjęła informacje na temat przygotowań do sezonu zimowego.
8.Wyniki kontroli Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie
utrzymania czystości i ładu miejsc pamięci oraz wydatkowania środków na te
cele oraz innych zadań zleconych przez
gminę.
Protokół pokontrolny odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz
Dudkowski. „Komisja stwierdziła niezrealizowane zadania bądź zrealizowane
nieprawidłowo i wnioskuje do Burmistrza o wyegzekwowanie prawidłowej realizacji powierzonych zadań”.
Radny Andrzej Bednarczyk dopytywał
o celowość zakupu nowego samochodu
dostawczo – osobowego dla ZGKiM oraz
sposób jego finansowania.
Dyrektor Rumiński odpowiedział, że zakup samochodu był konsultowany z Burmistrzem i zakupiono go w systemie leasingowym na okres 5 lat.
Rada Miejska przyjęła informację na temat kontroli w ZGKiM.
9. Informacja o stanie realizacji zadań
oświatowych w Gminie Bełżyce za rok
szkolny 2011/2012.
Informację przedstawił Zastępca Burmistrza Marcin Olszak.
Gmina Bełżyce prowadzi 7 szkół i przedszkole. Sieć uzupełniają także inne formy
wychowania przedszkolnego: w 3 szkołach wiejskich i 2 oddziały w ZS Nr2.
Spośród 1605 wychowanków subwencjonowanych jest 1246. Budynki szkolne
stanowiące majątek gminy są co roku
remontowane w czasie tzw. remontów
wakacyjnych. W celu podniesienia jakości kształcenia gmina realizuje projekty
edukacyjne np. „Malucholandia”, „Lepszy
start” czy „Cyfrowa szkoła”.
Komisja Oświaty Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Spraw Socjalnych
przyjęła informację.
Rada Miejska przyjęła informację o realizacji zadań oświatowych w roku
2011/2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Bełżyce.
Andrzej Sulenta z UM wyjaśnił konieczność podjęcia nowej uchwały ze wzglę-
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du na dostosowanie do obowiązujących
przepisów.
KZPMKiPP pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały
KM pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących
w skład zasobu mieszkaniowego Gminy
Bełżyce.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na
2013 rok.
Burmistrz zaproponował stawkę za 1 q
żyta 40 zł. przyjętą do wymiaru podatku
rolnego, przy ministerialnej propozycji
75,86 zł.
KRiGŻ pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały
KZPMKiPP pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały
KOZKKFSiSS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały
KRGiF pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały
KR pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały
KS-R pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały
KM pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta do
40zł za 1q.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia
średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na
2013 rok.
Burmistrz zaproponował stawkę 182 zł.
za 1m3 drewna. Stawka prezesa GUS wyniosła na 2013 rok 186,42 zł.
KRiGŻ pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały
KZPMKiPP pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały
KOZKKFSiSS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały
KRGiF pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały
KR pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały
KS-R pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały
KM pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nie-

ruchomości obowiązujących na terenie
Gminy Bełżyce na 2013 rok.
Propozycje Burmistrza: od gruntów
związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej 0,88 zł., od gruntów pod
jeziorami 4,51zł., od pozostałych gruntów 0,25 zł., od budynków związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej 16,50 zł., od budynków zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,65 zł., od budowli 2%.
Wszystkie Stałe Komisje Rady Miejskiejpozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2013 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bełżyce.
Rada Miejska wprowadza zwolnienia
przedmiotowe.
Podatkiem od nieruchomości objęte są
grunty należące do gminy i jednostek
organizacyjnych z wyjątkiem jednostek
oświatowych i samorządowych instytucji
kultury oraz budynki lub ich części zajęte
na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
Wszystkie Stałe Komisje Rady Miejskiej
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
wprowadzenia zwolnień w podatku od
nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.
Wprowadzono zwolnienia gruntów
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem gruntów wykorzystywanych na
działalność gospodarczą oraz dla gruntyów wykorzystywanych przez wspólnoty
gruntowe z wyjątkiem gruntów wykorzystywanych na prowadzenie działalności
gospodarczej.
Wszystkie Stałe Komisje Rady Miejskiej
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie określenia wzorów
deklaracji i informacji podatkowych
w zakresie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego.
Podjęcie tej uchwały jest konsekwencją podjęcia uchwał w 11, 12, 13, 14, 15
punkcie sesji RM.
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Wszystkie Stałe Komisje Rady Miejskiejpozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
Rada Miejska podjęła uchwałę.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy
finansowej dla Samorządu Województwa
Lubelskiego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich.
KRGiF pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały
Rada Miejska podjęła uchwałę intencyjną w sprawie pomocy dla Województwa
Lubelskiego przy budowie drogi 747
w kwocie 150 tys. zł. w 2013 r. i 150 tys.
zł. w 2014 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Lubelskiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki reanimacyjnej na potrzeby
SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach.
KRGiF pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały
Rada Miejska podjęła uchwałę o dofinansowaniu w kwocie 30 tys. zł.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej.
KRGiF pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Rada Miejska podjęła uchwałę o zmianie
wieloletniej prognozy finansowej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Bełżyce na 2012 rok.
KRGiF pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
zmian w budżecie na 2012 rok.
21. Odpowiedzi na interpelacje.
Nie składano.
22. Wolne wnioski.
Radny Jerzy Maj zwrócił się z prośbą od
mieszkańców Podola Dołek, którzy zgłaszają zły stan nawierzchni drogi wymagającej naprawy.
Radny Wiesław Góra pytał o kwotę, jaką
zaoszczędził ZGKiM na ubiegłorocznej
akcji zimowego odśnieżania dróg.
Dyrektor ZGKiM poinformował, że była
to kwota powyżej 10 tys. zł.
Grzegorz Widelski – radny Powiatu Lubelskiego zwrócił się z prośbą o naprawienie oświetlenia przy pomniku na
Placu Powstańców Warszawy przy ul.
Kazimierskiej.
Burmistrz poinformował radnych, że do
20 grudnia ma zostać wykonane oświetlenie pomnika Matki Boskiej w Rynku
i ulicy Zielonej.
23. Zamknięcie sesji.
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W Wojcieszynie śpiewają już 25 lat
Zespół Śpiewaczy z WojBednarczyk, Joanna Czobot i Halina
cieszyna w tym roku obchoKozińska. Nie łatwo jest zorganizodził jubileusz 25 – lecia zawać zastępstwo lub namówić kogoś,
łożenia. Uroczystości miały
by dołączył do grupy. Obecnie Zemiejsce 7 października w respół z Wojcieszyna liczy siedem pań:
mizie OSP Matczyn – WojAnnę Różańską, Kazimierę Ozimek,
cieszyn. Na tę okoliczność
Marię Marek, Barbarę Wieczorkieczłonkinie zespołu zamówiły
wicz, Danutę Tokarską, Krystynę
uroczystą mszę świętą w matDoktór i Lucynę Wdowiak. W reczyńskim kościele, w której
pertuarze Zespół posiada piosenki
uczestniczyły zaprzyjaźnione
ludowe, żniwne, biesiadne, kolędy i
zespoły śpiewacze: Jarzębinpastorałki, pieśni maryjne i pieśni
ki z MDK Bełżyce, Zespół ze
pogrzebowe.
mieszkańców.” Tak rozpoczła się działalStrzeszkowic, Wierzchowisk i NiedrzwiOd 2009 roku organizowane są Wieność. Zawsze kiedy strażacy spodziewali
cy oraz zaproszeni goście i mieszkańcy
czory Pieśni Maryjnych. W miesiącu maju
się gości prosili Zespół o zaśpiewanie kilgminy. Zaproszenie przyjął także poseł
śpiewane w kościele w Wierzchowiskach
ku piosenek. Przynależność do zespołu
Jan Łopata, władze miejskie: Zastępca
i Niedrzwicy Dużej, w październiku zaś
wiązała się z niełatwym godzeniem oboBurmistrza Bełżyc Marcin Olszak wraz
w kościele w Babinie, Strzeszkowicach i
wiązków matki, gospodyni, żony. Mimo
z Przewodniczącym Rady Miejskiej AnMatczynie. Śpiewając pieśni zespoły skłato, kobiety zbierały się wieczorami, przydrzejem Chemperkiem, radni miejscy,
dają hołd Matce Bożej. W styczniu z kogotowyway program na dożynki parafialprzedstawiciele Marszałka Województwa
lei Zespół z Wojcieszyna bierze udział w
ne, gminne, czy powiatowe, bądź to Dni
Lubelskiego i Starosty Powiatu LubelskiePrzeglądzie Kolęd Pastorałek i Widowisk
Bełżyc. Zdarzało się, że Zespół miał przego, radni powiatowi, sołtysi gminy BełżyBożonarodzeniowych organizowanych
rwę w próbach ze względu na urodzenie
ce.
przez Miejski Dom Kultury. Dzień Babci
dziecka członkini zespołu, chorobę lub
Historia Zespołu zaczyna się w roku
i Dziadka jest okazją pośpiewania razem
śmierć. Tak odeszły trzy panie: Czesława
1987 wraz z oddaniem
z dziećmi w Szkole Podstado użytku remizy OSP
wowej oraz Szkole Specjalnej
Matczyn
Wojcieszyn.
w Matczynie. Zespół ŚpiewaWtedy powstał też poczy z Wojcieszyna występumysł, by na otwarcie
je co roku na Dniach Bełżyc,
zagrał i zaśpiewał miejostatnio również na Festiwalu
scowy zespół. I tak panie
Wieprzowiny. Tradycją Zespo„Jak szybko mijają chwile
z koła Gospodyń Wiejłu jest wicie wieńca dożynkoJak szybko przemija czas
skich rozpoczęły rówwego, a wcześniej zbieranie
Piosenka odepchnie starość
nolegle prace nad przyzbóż, kwiatów i ziół. Od ośmiu
A nawet ujmie Ci lat...”
gotowaniem repertuaru
lat, we wrześniu panie wystęi strojów. W pierwszym
pują na Festiwalu Wsi Polskiej
Zespół Śpiewaczy z Wojcieszyna serdecznie dziękuje za
składzie śpiewała Czew Wierzchowiskach. Bardzo
wsparcie materialne podczas organizowania Jubileuszu 25- lecia
sława Bednarczyk, Jopięknym zaproszeniem, do
Zespołu w dniu 7 października 2012 roku. Jednocześnie życzymy
anna Czobot, Irena Piedziś chętnie wspominanym
pomyślności w życiu osobistym, zdrowia oraz radości z możlitraś, Kazimiera Ozimek,
przez Zespół, był odpust na
wości dzielenia się własnym dobrem z innymi. W szczególności
Halina Kozińska, Anna
Matki Bożej Zielnej 15 sierpsponsorom:
Różańska, Teresa Zienia 2008 roku w Muzeum Wsi
Sylwi i Arturowi Anasiewiczom
mińska, Maria Marek
Lubelskiej. Tam panie wzięły
Bogumile i Czesławowi Bednarczykom
i Barbara Wieczorkieudział w procesji i mszy św.
Marii i Henrykowi Bednarczykom
wicz. W dniu dożynek
w drewnianym kościele przeTeresie i Tadeuszowi Bednarczykom
i otwarcia remizy jak
niesionym do skansenu z MatAnnie i Krzysztofowi Czępińskim
opisała Barbara Wieczyna w latach 70 – ubiegłego
Marzenie i Stanisławowi Czobot
czorkiewicz
„pogoda
stulecia. Po uroczystej sumie
Małgorzacie i Markowi Łuczkowskim
dopisała, dopisali gobyło jeszcze ludowe śpiewanie
Bożenie i Janowi Nagnajewiczom
ście. Strażacy w pełnej
przy pięknej pogodzie i licznie
Agnieszce Wieczorkiewicz
gali. Zespół Śpiewaczy
odwiedzających tego dnia muOSP Matczyn - Wojcieszyn
z Wojcieszyna śpiewazeum gościach.
Urzędowi Miejskiemu w Bełżycach
jąco opowiadał o budoOd kilku lat Zespół działa
Miejskiemu Domowi Kultury w Bełżycach
wie remizy, o zaangaprzy Miejskim Domu Kultury
żowaniu pracowników
w Bełżycach, który wyposażył
Zespół Śpiewaczy z Wojcieszyna
Gminy Bełżyce, o pracy
go w stroje ludowe.
Tekst i foto: A.Winiarska
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Turniej Sołectw Gminy Bełżyce rozstrzygnięty
7 października w WojcieI miejsce sołectwo Wzgószynie nastąpiło podsumowanie
rze
i rozstrzygnięcie Turnieju SoII miejsce sołectwo Matłectw Gminy Bełżyce „Czystość
czyn - Wojcieszyn
i gospodarność”. Do turnieju
III miejsce sołectwo
zgłosiło się sześć sołectw: MatChmielnik Kolonia
czyn – Wojcieszyn, Kolonia
IV miejsce sołectwo Cuple
Chmielnik, Cuple, Skrzyniec,
V miejsce sołectwo SkrzyWzgórze i Zalesie. Wszystkie zoniec
stały poddane ocenie pod kątem
VI miejsce sołectwo Zawzrostu gospodarności, zaangalesie
żowania społecznego na rzecz
Urząd Miejski w Bełżyrozwoju środowiska, integracji
cach ufundował nagrody
oraz podnoszenia estetyki naszej
rzeczowe, które na podsugminy. Na podstawie przeglądu
mowaniu wręczył Zastępca
Zwycięską nagrodę oraz dyplom odbiera sołtys Wzgórza
sołectw, rozmów z mieszkańcami
Burmistrza Marcin Olszak
Zbigniew Kotłowski
i sołtysami przyznawano punkty
wraz z posłem Janem Łopatą.
m.in. za ogólną estetykę, schludwolnego dla dzieci i dorosłych (zespoły,
Końcowy zapis w regulaminie
ność i gospodarność, za stan utrzymania świetlice, kluby, udział w dożynkach) turnieju mówi, że Zwycięzca Turnieju
obiektów publicznych w tym ich otocze- oraz dbałość o ekologię. Rozegrano także Sołectw 2012 przyjmuje funkcję Gosponia, ilość podpisanych umów na wywóz część zabawowo – integracyjną Turnieju darza Finału Turnieju w roku 2013. Tak
nieczystości stałych, zaangażowanie Sołectw, która miała miejsce w czasie Fe- więc czekamy na przyszłoroczne rozspołeczne na rzecz podnoszenia estetyki stiwalu Wsi Polskiej w Wierzchowiskach. grywki.
i kultury, udział w konkursach na naj- Na podstawie zgromadzonych punktów
ładniejszy ogródek, organizację czasu sołectwa zajęły kolejno miejsca:
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Remontują Mogiłę Więźniów Majdanka

Trwa remont Mogiły Więźniów Majdanka na bełżyckim cmentarzu. Istniejąca bryła zostanie obłożona marmurowymi płytami,
natomiast na środku pojawi się krzyż projektu Witolda Marcewicza artysty - kamieniarza z Bełżyc z wypisanymi nazwiskami osób
spoczywających w tamtym miejscu.
Napis na płycie nagrobnej głosi: Mogiła zbiorowa wysiedleńców
z Zamojszczyzny, więźniów hitlerowskiego obozu koncentracyjnego
na Majdanku. Zwolnionych z obozu dzięki staraniom Rady Głównej
Opiekuńczej zostali przewiezieni do szpitala w Bełżycach w sierpniu
1943 roku. Zmarli z wycieńczenia pobytem w obozie.
Tekst: Agnieszka Winiarska, foto: arch. UM
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Wernisaż Barbary Nadziei - Pokłon
W galerii MDK już po raz drugi mogliśmy podziwiać prace bełżyczanki tworzącej w Lublinie – Barbary Nadziei. Tym razem pani Barbara pokazała obrazy o
tematyce religijnej. Jako że październik jest miesiącem maryjnym, to właśnie Matka Boska stała się motywem przewodnim, a wystawa zatytułowana została tak jak
główny obraz – POKŁON. Oglądających zachwyciły nie tylko prace, ale również modlitwa ułożona przez autorkę. Te piękne zdania recytowane przez Barbarę Nadzieję
oprawione kwiatami na jedwabiu, ukazały jej bogatą duszę, głęboką wrażliwość oraz
serce pełne matczynej miłości.
Ten wernisażowy jesienny wieczór stał się dla oglądających czasem ogromnych
przeżyć estetycznych i duchowych, wprowadził wszystkich w atmosferę zadumania
i przemyśleń.
- Takie dzieła tworzą tylko ludzie o wyjątkowej wrażliwości – mówi Krystyna
Winiarska zwiedzająca wystawę.
Tekst: Emilia Wiencko - Kozak, foto: Agnieszka Winiarska
POKŁON
Matko – Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza,
Matko pięknej miłości,
Matko pięknych kwiatów,
Moja Matko Zawierzenia.
Patrzysz na stokrotki i niezapominajki,
które jak oczy niewinnych dzieci
z zachwytem wpatrzone są w Ciebie
i czuję jak mocno przytulasz je do siebie.
To dzieci pierwszokomunijne,
które idą razem, aby do swych serduszek
przyjąć największy dar – Ciało Twego
Syna.
W skupieniu i zamyśleniu jak tulipany
idzie też młodzież,
która w swoim życiu styka się z dobrem
i złem,
która nie zawsze wie jaką drogą iść przez
życie.
Na szczęście są rodzice – ojcowie i matki,
Ci wierni Tobie.
Są matki, które stoją na straży wiary
w ognisku domowym
- są przy dzieciach – są przy swoich mężach.
Matka to jak pnąca nasturcja,
która wynosi swój pąk wysoko,
bo chce Ci Mateńko jeszcze coś powiedzieć,
o coś Cię poprosić, coś zawierzyć.
Te zdrowe i piękne magnolie, to jak młode
mężatki,
Które swoje macierzyństwo oddają
w Twoje dłonie
i bezgranicznie Ci zawierzają.
W oddali i w spokoju, róże żywego różańca.
Silne i prężne,
Gazeta Bełżycka - Miesięcznik Samorządowy

których moc odmawianych Zdrowaś Maryja jest ogromna.
To babcie i prababcie, które w swoich dłoniach
przesuwają paciorki różańca i wypraszają
u Ciebie łaski
dla swoich rodzin, proszą o wytrwałość
w wierze,
o wspaniałe życie na chwałę Boga,
Twoją chwałę Maryjo i Ojczyzny naszej.
Mateńko czy słyszysz?
W oddali, w liściach starej, polskiej lipy
usiadł słowik i śpiewa Bogurodzicę,
a z naprzeciwka w powietrzu unosi się motyl „admirał”
i niesie Ci ukłon słoneczników
niesie melodie pieśni śpiewanych
przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach,
na rozstaju dróg,
niesie powiew zboża i zapach kwiatów.
Mateńko, czy to czujesz? To Polska twoja
wierna córka.
O Pani, Królowo nasza,
a Ty umacniasz nas promieniami Bożej
łaski
płynącymi z twoich otwartych dłoni.
Maryjo Królowo Polski!
Niech Twoje wielkie serce przyjmie nasz
pokłon w podzięce.
Barbara Nadzieja

Kartka z notesu
Kot Pies i Posłowie
Raz rzekł piesek burek,
do sąsiadki „mruczki” kotka:
- Nie dąsajmy się na siebie
proszę cię sąsiadko słodka.
Proszę cię kotko uprzejmie
nie kłóćmy się tak jak w Sejmie.
Pomyśleli - tak zrobili z jednej miski zupy jedli.
Spali sobie obok siebie
w zgodzie sobie życie wiedli.
Żyli sobie tak jak w Niebie
nie dąsając się na siebie.
Narobili wielkiej wrzawy
i pojechali do Warszawy.
Pokazali posłom w sejmie
jak pies z kotem doceniają się wzajemnie
W Sejmie się zorientowali
po co oni przyjechali
Za ogony ich złapali
psa i kota precz wygnali.
Powrócili, obiad razem zjedli
i tak się zastanawiali
co tak w Sejmie ich ubodło?
Powiedz przyjacielu piesku,
jaka z tego płynie „puenta”
pies pomyślał i powiedział
- Ludzie głupsi niż zwierzęta.
Tadeusz Sieńko
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Śmieci w nowej ustawie

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Celowy Związek Gmin „PROEKOB”
z siedzibą w Bełżycach w dniu 12 października 2012 r. zorganizował spotkanie
dla 15 gmin członkowskich Związku oraz
dla wszystkich zainteresowanych tematyką zagospodarowania odpadów. Spotkanie prowadził dr inż. Paweł Szyszkowski
z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Spotkanie to dotyczyło omówienia aspektów wprowadzenia i wejścia
w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. ustawy o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach oraz innych ustaw z tym związanych. Znowelizowana ustawa o czystości w nowy sposób reguluje gospodarowanie odpadami komunalnymi. Według
niej to gminy i związki komunale zostały obciążone obowiązkiem odbierania
odpadów od właścicieli nieruchomości.
W nowym systemie nie będzie można
zawierać już umów indywidulanych na
odbiór odpadów, gdyż odpady „z urzędu”
odbierane będą przez gminy czy związki
komunalne. Od dnia 1 stycznia 2012 r.
gminy mają 18 miesięcy na wprowadzenie tego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi oraz na ustalenie stawek
opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Obowiązki
gmin w tym zakresie wynikają z obowiązujących w Unii Europejskiej przepisów
oraz z obowiązujących aktów prawnych.
Najpóźniej do dnia 1 lipca 2013 r.
gminy muszą objąć zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców.
Podstawowe obowiązki gmin dotyczące nowego systemu zagospodarowania odpadami mają zapewnić czystość
i porządek na swoim terenie oraz stworzyć warunki niezbędne do ich utrzymania. W szczególności gminy mają zapewnić budowę, utrzymanie i eksploatację
regionalnych instalacji do przetwarzania
odpadów. Warto zaznaczyć, że w regionie
południowo – zachodnim Województwa

Lubelskiego planowany Zakład
Zagospodarowania
Odpadów
w Bełżycach otrzymał miano
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
(RIPOK), czyli posiadał będzie
moc przerobową wystarczającą
do przyjmowania i przetwarzania
odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 000
mieszkańców, oraz spełniał będzie
wymagania najlepszej dostępnej
techniki i technologii. Ponadto
powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
do których wszyscy mieszkańcy będą
mogli w ramach wnoszonej, stałej opłaty
oddać zebrane odpady. Każda gmina poinformuje mieszkańców o miejscach ich
lokalizacji, godzinach ich działania oraz
o rodzaju odpadów, które można będzie
do nich przynieść.
Gmina także ustali stawkę i sposób
naliczania opłaty za odbieranie odpadów,
jak również tryb, sposób i częstotliwość
jej wnoszenia. Stawka tejże opłaty będzie
zależała bądź: od liczy mieszkańców, lub
od powierzchni nieruchomości lub od
zużytej wody bądź będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego. Każ-

da gmina wybierze jeden spośród wymienionych wskaźników i poinformuje
mieszkańców o sposobie liczenia opłaty.
Głównym celem nowego systemu
gospodarowania odpadami wartym podkreślenia jest dbałość o otaczające nas
środowisko poprzez zwiększenie udziału w odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu m.in. do szkła, metali,
tworzyw sztucznych, papieru i tektury,
zwiększenie ilości zbieranych selektywnie
odpadów oraz wyeliminowanie praktyki
nielegalnego składowania odpadów.
Tekst: Iwona Osipowicz,
foto: Agnieszka Winiarska

Co wspólnego z Wierzchowiskami
ma Natura 2000

Dzwonecznik wonny
Natura 2000, o której mowa w tytule dotyczy m.in. obszaru położonego
w południowej części gminy Bełżyce,
w sąsiedztwie miejscowości Skrzyniec
i Wierzchowiska Dolne. Przedmiotem
ochrony jest mówiąc kolokwialnie las,
a dokładnie ciepłolubna dąbrowa. Dąbrowa ta porasta glebę płową zalegającą
płytko w skałach wapiennych. W warstwie drzew dominuje dąb bezszypułkowy.
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Dąbrowa jest bogata w rzadkie i chronione gatunki roślin naczyniowych takie,
jak: pluskwica europejska, powojnik prosty, parzydło leśne, naparstnica zwyczajna,
miodownik melisowaty, lilia złotogłów. Ta
4-hektarowa ostoja posiada także znaczenie jako miejsce występowania ginącej
populacji dzwonecznika wonnego Adenphora liliifolia.(zdj.), której populacja, według badających tamten teren specjalistów,
jest wielkości jednego egzemplarza.
Dodajmy, że na obszarach Natura 2000
nie obowiązują z góry narzucone zakazy
i ograniczenia, chodzi przede wszystkim
o utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony. Dlatego między innymi
prowadzone są konsultacje z mieszkańcami wsi dotyczące utrzymania i odtworzenia właściwego stanu ochrony.
Tekst: Agnieszka Winiarska
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Śladami zrywu niepodległościowego
w naszym regionie

Początek listopada to święto
Wszystkich Świętych i Zaduszki. 11
listopada rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji warto
przypomnieć naszych lokalnych bohaterów, którzy walczyli o wolność.
W Szkole Podstawowej Nr 1 w Bełżycach działa Koło Regionalne, które
wyposaża uczniów w zasób wiedzy
o własnym regionie i „stoi na straży”
ważnych rocznic narodowych. Przed
kolejną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości młodzi regionaliści
przygotowali materiały dotyczące wybitnych przedstawicieli walki o wolność.
Losy historyczne Polaków sprawiły,
że od wieków najwyższą wartością dla
każdego była Ojczyzna i tej tematyce
poświęcamy wiele zajęć w Kole Regionalnym.
Od momentu trzeciego rozbioru
1795 roku, Polska nie istniała na mapach Europy. Okres niewoli narodowej,
trwał 123 lata i był czasem walki o wolność. Powstańczy czyn zbrojny miał przynieść naszemu krajowi niepodległość. 22
stycznia 1863 roku wybuchło powstanie
narodowe zwane styczniowym.
Był mroźny styczeń 1863 roku. Naród polski kolejny raz skierował swe myśli ku nadchodzącej nieuchronnie walce
o wolność. W naszym regionie i wśród
mieszkańców Bełżyc odnotowano „wielki, patriotyczny zapał do walki”. Bicie
dzwonów w miejscowych kościołach w
nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. obwieściło wybuch powstania. Bełżyckie społeczeństwo czynnie uczestniczyło w wydarzeniach Powstania Styczniowego.
W walce o wolność wzięło udział wielu mieszkańców Bełżyc. Dokładna lista
uczestników powstania została sporządzona przez carskich urzędników i znajduje się w Wojewódzkim Archiwum
Państwowym w Lublinie (dane z raportu
składanego lubelskiemu gubernatorowi
generałowi Chruszczowowi). Słynnymi patriotami ziemi bełżyckiej tamtego
czasu byli bracia z rodziny Słotwińskich:
Adam, Franciszek i Antoni - represjonowani za udział w powstaniu. Byli oni
wiernymi patriotami, oddanymi sprawie
narodowej. Adam Słotwiński przyjaciel
księdza Stanisława Brzóski - bohatera
Powstania Styczniowego, który dowo-

dził oddziałem powstańczym, broniącym
się do wiosny 1865 roku (inne oddziały
złożyły broń jesienią 1864 roku). Inni
mężczyźni, biorący udział w powstaniu
pod wodzą kapitana Tomasza Wierzbickiego to: Kazimierz Bartoś, Władysław
Wieczorkiewicz, Kasper Król, Franciszek Kozak, Stanisław Kamiński, Paweł
Łabajski, Jan Łabajski, Stanisław Maj,
Adam Podlaski, Józef Rumiński, Józef
Szwajgier, Tomasz Szwajgier, Paweł
Sobczyk, Mikołaj Sobczyk, Władysław
Tuszko, Franciszek Tracz, Jan Taracha,
Adam Wroński, Franciszek Winiarski,
Wojciech Wiśniewski, Kajetan Wysmulski, Marcin Wójtowicz, Tomasz Zieliński, Andrzej Zyśko, Jan Ziarnowski.
Walczyli oni pod Chruśliną, Żyrzynem, Fajsławicami, Gorajem, Biskupicami, Polichną, Chełmem, Malinówką,
Krasnymstawem. Jeden z mieszkańców
Bełżyc Xsawery Szubartowski został
ranny 1 maja 1863 roku w boju pod Kobylanką ( kieleckie) i tam zmarł 6 maja
tegoż roku. Wiemy, że w powstaniu zginęło dwóch mieszkańców miasta - Władysław Tuszko (lat 22) zginął w bitwie
pod Chruśliną. Paweł Łabajski - bednarz - umarł w wyniku poniesionych
ran w szpitalu w Nowej Aleksandrii
(obecnie Puławy). Został pochowany na
cmentarzu w Bełżycach. Inny powsta-
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niec –Adam Podlaski, był ranny i leżał w
szpitalu w Lubartowie. Józef Rumiński
(lat 19) - szewc, został wzięty do niewoli
w bitwie we wsi Kierz 13 stycznia 1864
roku. Franciszek Tracz trafił do niewoli
w bitwie pod Fajsławicami. Powstańcy:
ksiądz Adam Słotwiński i Tomasz Zieliński zbiegli za granicę. Pozostali z tych,
którzy ocaleli, wrócili po upadku powstania do domów i zostali następnie zesłani na Sybir. Po odbyciu kary wszyscy
powrócili do swoich domów. Licznym
represjom poddawana była młodzież
z Bełżyc. Jednak wiele osób uniknęło
aresztowania i dlatego nie znamy ich
nazwisk. Dokumenty archiwalne zawierają także spis wsi, których mieszkańcy
uczestniczyli w tym zrywie niepodległościowym. Są to: Czółna, Matczyn, Krężnica, Wzgórze i Niedrzwica. W powstaniu uczestniczyło 21 mężczyzn z tych
miejscowości.
Wielka radość zapanowała wśród
młodych regionalistów z naszej szkoły,
gdy na zajęciach szkolnych odnaleźliśmy grób weterana z Powstania Styczniowego pana Józefa Szwajgra, szewca,
walczącego w oddziale Wierzbickiego.
Człowiek ten przeżył trudne chwile zrywu niepodległościowego i szczęśliwie
powrócił do Bełżyc. Żył do 1926 roku.
Doczekał więc upragnionych dni wolności Polski. Jego grób znajduje się przy
głównej alejce miejscowego cmentarza.
Na zajęciach Koła Regionalnego oddaliśmy hołd temu bohaterowi, odmawiając
nad jego mogiłą modlitwę i paląc znicze.
Czyn niepodległościowy naszych
prapradziadków świadczy o ich wielkim
bohaterstwie. Dlatego należy zachować
ich w pamięci. Klęska powstania była
dla nich ogromnym wstrząsem, jednak
stanowiła moment zwrotny w tworzeniu się nowoczesnego narodu polskiego,
w którym dojrzewała świadomość narodowa. Polacy kolejny raz okazali gotowość do najwyższych ofiar i poświęceń
dla Ojczyzny. Tak pisano o czynie powstańczym, tuż po złożeniu broni przez
Polaków – „…wygrana w zasadzie na
polu ducha – prędzej lub później musi
być wygraną”.
Tekst: Ewa Pietrzyk,
foto: Agnieszka Winiarska
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Lex Perfecta
Kancelaria Radcy Prawnego
i Biuro Nieruchomości

Elżbieta Liberda
radca prawny
tel. 607 504 320

~Sprawy mieszkaniowe (czynsze, eksmisje itp.)

~ Prawo pracy
~ Prawo administracyjne

~ Odszkodowania
Profesjonalne doradztwo prawne oraz reprezentacja przed Sądami i organami administracji
~ Windykacja długów
Oferujemy stałą i doraźną obsługę prawną obejmującą:

~ Prawo rodzinne (rozwody, separacje, alimenty, spra-

~ Obsługa podmiotów gospodarczych (zakładanie
i rejestracja działalności gospodarczej , rejestracja spółek oraz
ich bieżąca obsługa, obsługa spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych)

~ Spadki i darowizny

~ Sporządzamy pisma procesowe m.in. pozwy, wnioski, skargi, sprzeciwy, apelacje, odwołania) umowy funkcjonujące w obrocie krajowym, negocjujemy warunki umów.

~ Prawo cywilne

wy opiekuńcze, podziały majątku wspólnego małżonków,
umowy majątkowe małżeńskie)

Obsługa prawna świadczona jest przez radców prawnych,

~ Prawo nieruchomości ( zasiedzenia, wywłaszcze- adwokatów oraz wykfalifikowanych prawników z wielolet-

nia, znoszenie współwłasności nieruchomości, podziały
nieruchomości, regulacja stanów prawnych nieruchomości, księgi wieczyste, najem i dzierżawa , transakcje kupna
i sprzedaży, umowy przedwstępne, hipoteki )

nim doświadczeniem w prowadzeniu danej kategorii spraw.

email: lexperfecta@wp.pl
www.lexperfecta.pl

LexPerfecta
Biuro Nieruchomości i Kancelaria Radcy Prawnego
20-081 Lublin, ul.Staszica 1
tel. 515 157 838, tel/fax 81 532 67 60

Oddział w Opolu Lubelskim ul.Lubelska 2
tel. 607 504 320
www.lexperfecta.pl
www.nieruchomosci.lexperfecta.pl
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Projekt Comenius zakończony!
Poznawali różne kraje, ich język i kulturę; zawierali nowe przyjaźnie i dbali
o środowisko. Uczniowie i nauczyciele
z Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach przez dwa lata uczestniczyli w
projekcie Comenius – Uczenie się przez
całe życie, zatytułowanym „Saving energy
and recycling”, współpracując z kolegami
z partnerskich szkół z 6 państw: Turcji,
Hiszpanii, Francji, Niemiec, Czech i Polski.
W ciągu dwóch lat odbyło się 6 spotkań międzynarodowych z udziałem
przedstawicieli „Kopernika”. W czasie
wyjazdów zagranicznych naszą szkołę reprezentowało 25 uczniów a łącznie we wszystkie zadania projektowe zaangażowało się ponad 100 osób.
W dniach 27 maja – 3 czerwca tego roku
odbyła się ostatnia wizyta w ramach realizowanego przez nas projektu Comenius.
Tym razem uczennice: Adrianna Poleszak, Marta Bednarczyk, Patrycja Zygo,
Anna Maj, Iga Bukowska i Katarzyna Pasternak oraz nauczycielki Karolina Sudół
i Walentyna Gnatiuk gościły w Uzerche
we Francji.
W czasie pobytu wspólnie realizowaliśmy zadania w ramach projektu, m.in.

zaprezentowaliśmy albumy ukazujące
szkolne ogrody, które powstały przed
każdą ze szkół i kroniki dokumentujące
nasze dwuletnie działania. Razem z partnerami z innych krajów przygotowaliśmy
w szkole w Uzerche wystawę dotyczącą
oszczędzania energii oraz wykonaliśmy
plakaty podsumowujące nasz projekt pt.:
„Oszczędzanie energii”, „Recykling”, „Poznawanie nowych kultur”, „Zawieranie
nowych przyjaźni”.
Celem projektu „Saving energy
and recycling” było uświadomienie
uczniom istoty dbania o środowisko

naturalne. Nasze działania skupiły się
przede wszystkim na poszerzeniu wiedzy o oszczędzaniu energii i recyklingu,
dlatego m.in. zorganizowaliśmy debatę
dotyczącą alternatywnych źródeł energii, międzyszkolny konkurs „Arcydzieło
z odpadów” i założyliśmy szkolny ogród.
W czasie trwania projektu odwiedzaliśmy także miejsca związane z ekologią.
W dniach 21 – 22 czerwca 2012 czterdziestu uczniów wzięło udział w wycieczce w Bieszczady. Zwiedzając zaporę
wodną nad Soliną dowiedzieliśmy się jak
woda jest wykorzystywana do produkcji
energii elektrycznej.
Udział Zespołu Szkół w projekcie
pozytywnie wpłynął na rozwój osobisty
i naukę młodzieży. Poprzez wprowadzenie europejskich aspektów kształcenia
wzmocniła się pozycja edukacji międzykulturowej i zwiększył się jej wkład
w integrację społeczną. Uczniowie mieli
także możliwość doskonalić i sprawdzić
swoje umiejętności językowe w codziennej komunikacji, a także zawrzeć nowe
przyjaźnie oraz odwiedzić różne kraje co
wzbudziło w nich zainteresowania innymi kulturami.
Tekst i foto: Karolina Sudół

NOWY SALON
Płytek i Armatury

Komputerowe
Projektowanie

Łazienek

KONKURENCYJNE
CENY!!!
Doradztwo
DREW - CHEM

Bełżyce ul. Spółdzielcza 2 tel.81 517-34-30 lub 510 199 537

budynek CERREFOUR
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Pamiętamy Ojcze Świety - VII rocznica nadania
imienia Jana Pawła II ZS NR 1 w Bełżycach

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bełżycach już po raz siódmy przeżywał uroczystości związane z rocznicą nadania
szkole imienia papieża Polaka. Tegoroczne świętowanie rozpoczęliśmy wyjazdem
na XII Pielgrzymkę Rodziny Szkół Jana
Pawła II, która miała miejsce na Jasnej
Górze 11 października 2012 r.
Przedstawiciele uczniów i nauczycieli
wraz z proboszczem parafii ks. Jarosławem Orkiszewskim modlili się podczas
mszy świętej pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego Wacława
Depo oraz duszpasterza Rodziny Szkół
biskupa radomskiego Henryka Tomasi-

ka. Po wspólnej modlitwie, w atmosferze
wzajemnej życzliwości, zwiedziliśmy najważniejsze zabytki sanktuarium i pokłoniliśmy się Matce Boskiej Częstochowskiej.
Uroczystości w szkole miały miejsce
12 października. Tego dnia tradycyjnie
uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum złożyli na ręce
dyrektora Zbigniewa Dygusia ślubowanie
i zostali włączeni do grona uczniów
Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II
w Bełżycach. Podczas spotkania zostało
przypomniane nauczanie papieża Polaka.
Część artystyczną poświęconą osobie
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patrona przygotowali uczniowie klasy II
b i chór „Gaudeamus”.
Niedzielna msza święta odprawiona
w intencji uczniów i pracowników szkoły
z udziałem pocztu sztandarowego zgromadziła młodzież, dyrekcję i nauczycieli
Zespołu Szkół. Czas wspólnej modlitwy
zakończył nasze świętowanie, jednak pamięć o patronie Janie Pawle II jest żywa
każdego dnia naszego życia.
Tekst: Ewelina Gajowiak,
foto: arch. ZS Nr1
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Szlakiem wojciechowskiej tradycji

Nadszedł czas wyjazdów i długo oczekiwanych szkolnych wycieczek. Dzieci
z Punktu Przedszkolnego w Krzu wraz
z wychowawczynią Panią Magdaleną Nowak zaprosiły na wspólną wycieczkę do
pobliskiego Wojciechowa uczniów klas
0-III SP ze swoimi wychowawczyniami Panią Renatą Popiołek i Panią Beatą
Igras.
Pogoda zaskoczyła nas chłodem, jednak kiedy wycieczkowicze spostrzegli
Zagrodę Wojciechowską, nikt nie narzekał na zimno. Wszyscy bardzo chętnie
(a zwłaszcza nasi milusińscy) bacznie
przyglądali się wyposażeniu zarówno
chaty kowala (z początku XX w.), jak
również starej drewnianej kuźni pocho-

dzącej z 1918r. Dzieci miały okazję zaobserwować jak dawniej odbywało się
tkanie na krosnach, czy mielenie zboża
na żarnach. Ponadto chętni mogli wziąć
udział w pokazie prania na tarze. Poza
tym program wycieczki obejmował karmienie zwierzątek na wybiegu (niektóre
z nich, zwłaszcza koza i konik skutecznie
zachęcały nas do głaskania)- jak również
wylepianie glinianych miseczek, które na
pamiątkę zabrały do domów. Kulminacyjnym punktem I etapu naszej wycieczki
był zakup drewnianych lokalnych pamiątek.
Po bardzo miłym pożegnaniu, opuściliśmy wspaniałą Zagrodę i wyruszyliśmy w dalszą podróż do pobliskiego Młyna Hipolita. Któż z nas mógłby
przypuszczać, że tak blisko znajduje się
to wyjątkowe, a jednocześnie magiczne
miejsce- muzeum minerałów, skamieniałości i meteorytów. Właściciel młyna
już u progu swojego muzeum powitał nas
uśmiechem. Wewnątrz budynku dzieci
wykazały ogromne zainteresowanie pokaźną kolekcją zebranych okazów. Podczas spotkania mieliśmy okazję dotknąć
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różnych minerałów oraz zaobserwować
jak wygląda proces erupcji wulkanu (pokaz). Następnie dzieci pod okiem przewodnika ,,płukały złoto” i zabrały je do
swoich domów. Ostatnim etapem naszej
wyprawy było odlewanie monety połączone z oglądaniem filmu o dinozaurach.
Emocji było co nie miara, nie zabrakło również wspólnych zdjęć upamiętniających pobyt na wojciechowskim szlaku. Po pełnym wrażeń dniu zmęczeni, ale
bardzo szczęśliwi wróciliśmy do naszych
domów.

Tekst: Magdalena Nowak, Renata Popiołek i Beata Igras, nauczycielki Szkoły
Podstawowej w Krzu
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Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie
rozwija aktywność osób upośledzonych

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Matczynie był jedną z placówek, która
została wybrana do realizacji projektu pt.:
„Innowacyjne metody nauczania dzieci
z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim”, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu
oświaty Działanie 3.3. „Poprawa jakości
kształcenia”, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia”
Głównym celem projektu było rozwijanie aktywności uczniów upośledzonych umysłowo oraz ich możliwości
poznawczych poprzez wdrożenie innowacyjnych programów nauczania. Nie
bez znaczenia było i to, że placówka zlokalizowana jest w małej miejscowości
wiejskiej, a uczniowie mają utrudniony
dostęp do nowatorskich metod edukacyjnych. W ramach projektu nauczyciele opracowali i wdrożyli następujące
programy:
1. „Z komputerem za pan brat.” stworzony z myślą o uczniach, których
niepełnosprawność umysłowa oraz złożona niepełnosprawność nie pozwalały
na samodzielne zapoznanie się z technologią informacyjną. Jego realizacja
dała im umiejętności wykorzystania
komputera jako środka umożliwiającego
przeżycie przygody intelektualnej oraz
do podnoszenia sprawności własnej oraz
poprawę sprawności manualnej i rozwoju
psychoruchowego.
2. „Twórcza Aktywność.” - oparta
była na metodzie Kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona (zwaną też „gimnastyką mózgu”). To prosta i skuteczna
metoda wspomagająca naturalny rozwój
człowieka, a zajęcia te umożliwiły w sposób wielowymiarowy usprawniać proces
nauczania, regulować poziom stresu oraz

poprawiać sprawność intelektualną,
społeczną, rozwój psychoruchowy
oraz koncentrację uwagi.
3. „Improwizacja ruchu i symbolika ciała jako element pracy
terapeutycznej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.”
– program oparty był na metodzie
Choreoterapii oraz Ruchu Rytmicznego. Elementy zabaw muzycznych
i tańca pomagały osobom niepełnosprawnym wyrażać siebie bez słów,
rozwijać świadomość ciała i koordynację ruchów. To bardzo atrakcyjny środek
pracy z dziećmi nadpobudliwymi, nerwowymi i nieśmiałymi. Ruch w połączeniu z muzyką pozwolił doskonalić koordynację ciała, pomagał fizycznie wyrazić
wewnętrzne uczucia i emocje, dawał im
wiele radości, poczucia bezpieczeństwa
i odprężenia.
4. „Cztery pory roku w twórczej
adaptacji pedagogiki Marii Montessori.” - dzięki wprowadzeniu elementów

tej metody uczniowie lepiej radzą sobie
na zajęciach takich jak: funkcjonowanie
w środowisku, muzyka z rytmiką, plastyka, technika i wychowanie fizyczne. Najważniejsze było tu uaktywnienie dziecka
w procesie jego wszechstronnego rozwoju, zdobywania wiadomości i umiejętności, w myśl sentencji M. Montessori „Pomóż mi samemu to zrobić”.
5. „Przez zmysł poznajemy świat.”
- oparty był na metodzie Integracji Sensorycznej (SI), która zakłada kształtowanie adekwatnej reakcji adaptacyjnej
w oparciu o konkretne dane sensoryczne.
Innowacyjność tego podejścia polegała
na tym, że nie uczyło się tu dzieci konkretnych umiejętności, ale poprawiając
integrację sensoryczną wzmacniało się
procesy nerwowe leżące u podstaw tych
umiejętności, pozwoliło to na usprawnienie procesów percepcyjno-motorycz-
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nych oraz na wykształcenie poprawnego
odczuwania bodźców.
6. „Niekonwencjonalne techniki
arteterapeutyczne w pracy z dziećmi
niepełnosprawnymi.” - program ten
był formą interwencji terapeutyczno-pedagogicznej, wykorzystującą nowatorską metodę ateterapii. Zastosowanie jej
w stosunku do dzieci niepełnosprawnych
jest wysoce zasadne, gdyż sztuka pomogła w lepszym poznaniu siebie, dostrzeżeniu swoich możliwości, zrozumieniu
własnych emocji oraz poznaniu sposobów ekspresji uczuć. Dawała uczniom
poczucie bycia artystą.
Możliwość realizacji projektu pt.:
„Innowacyjne metody nauczania dzieci
z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim” była dla naszej placówki
dużym wyróżnieniem. Dała nieocenione korzyści naszym uczniom, stwarzając
im możliwość uczestnictwa w rożnego
rodzaju działaniach, które dotychczas
były im nieznane, pomagała przezwyciężać bariery, które wydawały się nie do
pokonania, dawała możliwość pełniejszego wykorzystania ich potencjału
rozwojowego i przygotowała do aktywniejszego udziału w życiu społecznym. I co najważniejsze pozwoliła na
przeżywanie radości i doświadczanie
poczucia satysfakcji i sukcesu, które
osobom niepełnosprawnym jest tak
bardzo potrzebne.
Tekst: Anita Woźnicka, Elżbieta Bugała,
foto: arch. ZSS

Audyt energetyczny świadectwa dla
budynków nowych
i rozbudowywanych tel. 791740076
Przysłowie ludowe z XVIII wieku
Koza dre łoze- a wilk koze - a chłop
wilka - a pan chłopa - a pana jurysta a juryste diabłów trzysta.
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Dom Kultury w Bełżycach obchodził 50 -lecie
Właśnie 50 lat temu, 10 października
1962 roku oddano do użytku budynek
domu kultury, wówczas Powiatowego
Domu Kultury w Bełżycach. Powiatowego – bowiem Bełżyce w latach 1956 – 1975
były siedzibą powiatu. Dom kultury zbudowano w miejscu na tamte czasy niezbyt
centralnym, na tzw. Tyłach. W Polsce
w tym czasie umacniały się „zdobycze”
socjalizmu i komunizmu a ster władzy
dzierżył Władysław Gomółka.
Dom kultury w Bełżycach w takich
czasach zaczął swoją działalność i przez
takie czasy przyszło mu przejść, tworzyć
kulturę i organizować życie społeczne.
To wszystko tworzyli ludzie; pracownicy
domu kultury, społecznicy, którzy poświęcając swój czas, siły a często i środki
tworzyli tę jaśniejszą stronę życia.
I tak w pierwszych latach dom kultury miał pod opieką zespoły i kluby
na terenie całego ówczesnego powiatu
bełżyckiego. Do klubów instruktorzy
przywozili rozmaitych ciekawych ludzi,
którzy opowiadali o swych podróżach,
innych kulturach, prezentując na ścianie – wówczas był to szczyt nowoczesnej
techniki – slajdy.
Można powiedzieć, że corocznym,
dyżurnym wydarzeniem kulturalnym
były Dni Bełżyc. W roku 1964 trwały aż
trzy dni: sobotę, niedziele i poniedziałek.
W czasie ostatniego półwiecza do Bełżyc przyjeżdżało wielu artystów i zespoły
z kraju i zza granicy, wymieńmy choćby
kilka z nich: Czerwone Gitary, Irena Santor, Hanka Bielicka, Jacek Lech, Trubadurzy, Wioletta Willas, Filipinki, Wawele
i nawet w 1964 roku gościła w Bełżycach
gwiazda srebrnego ekranu - Mieczysława
Ćwiklińska.
W Bełżycach od początku XX wieku
trwają nieprzerwanie tradycje amatorskiego ruchu teatralnego i tak z chwilą
powstania domu kultury powstał także
Amatorski Teatr Ziemi Bełżyckiej. W początkach lat 60 – tych realizował on sztukę pt. „Niemcy” Leona Kruczkowskiego, „Grzesznicy bez winy” Aleksandra
Ostrowskiego, czy „Porwanie Sabinek”
Juliana Tuwima. Obecnie od 25 lat działa
w Miejskim Domu Kultury Teatr Nasz.
W ciągu tych lat przez ten teatr przeszło
ponad 200 aktorów, zrealizowano ponad
70 premierowych przedstawień, a nad
kolejnymi trwają prace. Teatr to także
projekty unijne, filmy dokumentujące

naszą kulturę i nasze tradycje. Obecnie
przykładamy ogromną wagę do dokumentacji pozostałości kulturowych naszej ziemi, utrwalamy w jaki sposób żyli
nasi dziadkowie, utrwalamy za pomocą
nagrań ich głosy i to, co mówią o rodzimej kulturze. Przygotowujemy także wydawnictwa z tym związane jak choćby
„Pamiętnik kulturalny” i „25 lat Teatru
Nasz”, obie wydane w tym roku.
Nasz dom kultury od wielu lat współpracuje ze szkołami przeprowadzając
konkursy recytatorskie. Dziesiątki młodych ludzi tu zaczynało swoją przygodę
ze słowem, literaturą, szuką - teraz są
uznanymi pisarzami, malarzami, aktorami, lekarzami, prawnikami, burmistrzami... Źródłem pięknego słowa są wieczory
z poezją, które od kilku lat przygotowuje
Jadwiga Kamińska - Syga.
Co dziś dzieje się w Miejskim Domu
Kultury? W pracowni plastycznej działa grupa artystyczna pań malujących na
zajęciach obrazy, ikony. Niedawno realizowały projekt „Bełżyce – miasto kobiet z pasją”, w ramach którego powstała
mozaika w formie tryptyku, wycinanki
ludowe i zbiór 20 obrazów malowanych
w plenerze. Pracują także zespoły: Zespół Jarzębinki, Zespół Śpiewaczy z Wojcieszyna i Zespół Śpiewaczy z Wierzchowisk, chórek dziecięcy Pikolo Coro.
Działa Klub Kobiet i Klub Seniora, Klub
Płyty Winylowej. Trenują grupy taneczne: grupa tańca towarzyskiego Magdaleny i Grzegorza Gronowskich oraz grupa
tańca nowoczesnego Emilii Osińskiej –
Marczak. W domu kultury organizowane
są wieczory poetyckie, wernisaże, wystawy, zaduszki jazzowe, koncerty, konkursy
recytatorskie i różnego rodzaju uroczystości. Dziennie we wszelkiego rodzaju
zajęciach średnio bierze udział około 100
osób.
Przypomnijmy kolejnych dyrektorów
placówki: Bogumił Korniak, Maria Walczak, Wiesław Pociecha, Lidia Czarnota,
Jolanta Węgiel, Ewa Jabłońska, Magdalena Widelska i obecny dyrektor Józef Kasprzak.
By uczcić wszystkich, którzy przez
te 50 lat tworzyli i organizowali kulturę
w naszym mieście jubileusz rozpoczął
się mszą świętą w intencji tych żyjących
i tych już nieżyjących twórców i animatorów kultury oraz pracowników, którzy
pracowali i nadal pracują na rzecz roz-
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woju rodzimej kultury. Nabożeństwo odprawił i homilię wygłosił ks. proboszcz
Jarosław Orkiszewski.
W czasie uroczystych obchodów powstania placówki swoją obecnością zaszczycili Miejski Dom Kultury m.in.: Zastępca Burmistrza Bełżyc Marcin Olszak,
Sekretarz Urzędu Antoni Kwiatkowski,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Anna Dąbrowska i Tadeusz Wasilewski.
Życzenia składał także poseł Jan Łopata,
przedstawiciel Wojewody Lubelskiego
Jolanty Szołno – Koguc. Gratulacje złożył Krzysztof Juściński – reprezentujący
Marszałka Województwa Lubelskiego,
Przewodniczący Rady Powiatu Lubelskiego Sławomir Zygo, Izabela Żukiewicz z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury,
honorowi obywatele Bełżyc: ks. Czesław
Przech i Witold Marcewicz, prezes Towarzystwa Regionalnego Bełżyc Antoni Kamiński, Halina Stępniak z Towarzystwa
Przyjaciół Garbowa oraz Halina Solecka
ze Stowarzyszenia Przeszłość – Przyszłości.
W czasie jubileuszowego spotkania
na scenie wystapił oprócz wyżej wymienionych zespołów i osób Tadeusz Sieńko,
związany z domem kultury od początków jego istnienia. Przed 50 laty - jeden z głównych aktorów Teatru Ziemi
Bełżyckiej- tu często prezentował swoje
przedstawienia, przyjeżdżał z recytatorami. Do dziś przygotowuje młodzież do
różnego rodzaju konkursów recytatorskich, pisze też własne teksty publikowane często na łamach Gazety Bełżyckiej.
Na zakończenie obchodów wręczono
widzom ogromny kosz róż, w podziękowaniu tym, którzy tworzyli i dla których
tworzyli kulturę przez pół wieku w naszym domu kultury.
Na koniec pytanie: czym w przyszłości będziemy mierzyć kulturę? – czy
ilością imprez, czy ich wielkością, tysiącami widzów i pozostałymi tonami śmieci? Czy ich jakością? – Jakimi nas będą
wspominać za 50 lat – czy takimi, którzy
pochylali się nad człowiekiem, jego kulturą i tradycją, czy takimi, którzy tego
człowieka traktowali jak element w zadaniu i sprawozdaniu...?
Tekst: Józef Kasprzak, Agnieszka
Winiarska, foto: Agnieszka Winiarska,
Adam Sudół
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O czym pisała prasa

Halloween zawitał także do Bełżyc
Obchodzone na wzór amerykański święto Halloween przyjmuje się w Polsce coraz mocniej. Jest to
przerysowana współczesna wersja dawnych zwyczajów, gdzie sacrum splata się z profanum, a powaga
miesza z zabawą. Halloween jest przede wszystkim
formą zabawy, kojarzy się nam z wydrążonymi dyniami i upiornymi przebraniami, a przyczyn jego popularności można doszukiwać się
w niezmiennych od wieków cechach ludzkiej natury, a genezy w dawnych obrzędach.
W starosłowiańskiej tradycji, z której wyrasta polska kultura ludowa, śmierć nie zawsze traktowano tylko z powagą, czego dowodem może być np. jej przejaskrawiony
wizerunek w pochodach obrzędowych: orszakach kolędniczych, czy zwyczaj hucznych, czasem tanecznych styp
po pogrzebach, praktykowanych
w niektórych częściach kraju.
My spotkaliśmy w tym roku
halloweenowych przebierańców
w naszym mieście. Popatrzmy…

Zespół Szkół Specjalnych w Matczynie
w powiecie lubelskim skończył 15 lat. Uroczyste obchody jubileuszu zostały podzielone na dwie części i połączone z Powiatowym Dniem Edukacji Narodowej.
Pierwszą zaplanowano na czwartek 18
października z udziałem uczniów, rodziców, kadry pedagogicznej i pozostałych
pracowników placówki. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, po której siedmiu
uczniów pierwszej klasy gimnazjum złożyło ślubowanie. W programie obchodów Tekst: Agnieszka Winiarska,
były też pokazy cyrkowe, występy arty- foto: arch. Urszuli Tarczyńskiej
styczne i wspólna zabawa.
Dzień później w Miejskim Domu Kultury w pobliskich Bełżycach odbył się PoOgłoszenie
wiatowy Dzień Edukacji Narodowej. UroTowarzystwo Regionalne Bełżyc i Miejski Dom Kultury nosi się z zamiarem
czystość połączono m.in. z wręczeniem
wydania albumu pt.„Ziemia bełżycka w słowie i obrazie”. W związku z tym,
nagród starosty lubelskiego, lubelskiego
wszystkich którzy chcieliby swoje wiersze, fotografie czy obrazy zamieścić
kuratora oświaty i dyrektora ZSS w Matw tym albumie prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Miejskiego Domu
czynie.
Kultury w Bełżycach.
Aktualności powiatu lubelskiego
październik 2012

Ariav od kirkutu

W tym roku Nimrod Ariav Cygielman odwiedził miejsce kaźni swego ojca wraz z synami i wnukiem. W spotkaniu i krótkiej modlitwie uczestniczył także Marian Turski i inni bliscy przyjacele rodziny Ariava, oraz obecnni i byli przedstawiciele władz naszej
gminy.
Na bełżyckim kirkucie widnieje pamiątkowa tablica ufundowana przez Ariava, na której czytamy: „Pamięci tych wszystkich,
którzy pochowani zostali w tym miejscu. Na tym cmentarzu żydowskim wraz z moim bratem Abrahamem zamordowanym później
przez Niemców oraz z innymi Żydami, którzy wówczas ocaleli z pożogi pochowałem mojego ojca Arie - Lejba Cygielmana rozstrzelanego przez hitlerowców na placu przed bóżnicą w Bełżycach wraz z innymi 149 Żydami 2 października 1942 roku.”
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Orlikomania
W dniu 17.10.2012 animatorzy sportu - Pani Katarzyna Wasilewska i Pani
Justyna Giza Hemperek
zorganizowały turniej piłki
nożnej o Puchar Dyrektora
Centrum Kultury Fizycznej
i Sportu w Bełżycach „ORLIKOMANIA”, który odbył się
na boisku bełżyckiego Orlika.
W imprezie udział wzięło
13 drużyn podzielonych na
2 kategorie wiekowe. W kategorii szkoły podstawowe
wystartowały: Real Madryt,
FC Drzewce 8, Manchester
Wzgórze, Celtic Bełżyce, Huragan Wierzchowiska, Młode Wilki i FC Bełżyce, natomiast w kategorii szkoły gimnazjalne
udział wzięły następujące drużyny: Coco
Jumbo, Matczyn United, Słabiaki Czereśniaki, Mózgi 5, FC Kukawce oraz FC
Winiary. Drużyny rywalizowały w dwóch
grupach po trzy zespoły w kategorii szkół
gimnazjalnych, zaś szkoły podstawowe
rozegrały mecze w dwóch grupach po
trzy i cztery zespoły. Do finału awansowały drużyny z pierwszych miejsc w swoich grupach.
W kategorii szkoły podstawowe zwycięstwo przypadło drużynie Real Madryt
w składzie:
- Wójtowicz Mikołaj, Kucaba Kacper, Kępowicz Przemysław, Górka Kinga,
Chwalczuk Tomasz, Nagnajewicz Paweł,
Kołodzieczyk Eryk, Bogusz Karol.
Kolejne miejsca zdobyły zespoły:
2. FC Drzewce 8,
3. Celtic Bełżyce
W kategorii szkoły gimnazjalne zwycięstwo odniosła drużyna Słabiaki Czereśniaki, którą reprezentowali:- Zieliński
Filip, Suski Jakub, Wójtowicz Arkadiusz,
Bogusz Piotr, Dudkowski Przemysław,
Walczak Dominik, Tarczyński Szymon,
Szczygieł Patryk.
Na dalszych miejscach uplasowały się
zespoły:
2. Mózgi 5
3. FC Kukawce
Wszyscy uczestnicy turnieju „ORLIKOMANIA” otrzymali słodkości
w postaci batoników, zaś zwycięskim
drużynom (pierwsze 3 miejsca) Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej i Sportu
w Bełżycach Pan Andrzej Paśnik wręczył

medale oraz puchary.
Turniej przebiegał w miłej i sympatycznej atmosferze, uczestnikom dziękujemy za przybycie i udział w turnieju.
Organizatorzy „ORLIKOMANII” pragną również szczególnie podziękować
Panu Dyrektorowi CKFiS w Bełżycach
– Andrzejowi Paśnikowi za ufundowanie nagród oraz jego załodze za pomoc
w przygotowaniu turnieju, a także Panu
Michałowi Winiarskiemu i Panu Michałowi Dygusiowi za pełnienie roli sędziowskich oraz cenne wskazówki dotyczące organizacji turnieju.

SKŁADY DRUŻYN TURNIEJU
PIŁKI NOŻNEJ „ORLIKOMANIA”
O PUCHAR DYREKTORA CENTRUM
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
W BEŁŻYCACH
SZKOŁY PODSTAWOWE:
Real Madryt - Mikołaj Wójtowicz,
Kacper Kucaba, Przemysław Kępowicz,
Paweł Nagnajewicz, Kinga Górka, Eryk
Kołodziejczyk, Tomasz Chwalczuk, Karol
Bogusz.

Wydanie internetowe gazety do pobrania na stronie www.mdk-belzyce.pl

FC Drzewce 8 - Kamil Zagajewski, Michał Górka, Kacper Sadura, Albert Rząd, Dawid Plewik,
Jakub Marek, Rafał Góra, Filip
Niewczas.
Celtic Bełżyce - Michał Taramas, Adrian Kępka, Klaudia
Stasiak, Bartłomiej Wójtowicz,
Krystian Wójcik, Amanda Kochańska, Marcin Gawron
Huragan Wierzchowiska Emil Giza, Jakub Wójcicki, Mateusz Niedziela, Wojciech Wojtaszko, Kacper Drobek, Sebastian
Leszczyński
FC Bełżyce - Miłosz Plewik,
Przemysław Stasiak, Radosław
Wolak, Rafał Sieńko, Kacper Wójcik, Daniel Sidor, Tomasz Kotłowski, Sebastian
Żydek
Młode Wilki - Joanna Zając, Karolina
Moryc, Natalia Lipa, Paweł Kowalczyk,
Dawid Stojak, Jakub Brodziak, Krzysztof
Kozak
Manchester Wzgórze - Bartosz Jędrej, Jakub Zezula, Jacek Jarecki, Jakub
Podlaski, Dominik Nieoczym, Jakub Zając, Kamil Szczęsny
SZKOŁY GIMNAZJALNE
Słabiaki Czereśniaki - PIotr Bogusz,
Arkadiusz Wójtowicz, Patryk Szczygieł,
Szymon Tarczyński, Dominik Walczak,
Filip Zieliński, Jakub Suski, Przemysław
Dudkowski
Mózgi 5 - Dawid Pizoń, Patryk Biegalski, Dariusz Biegalski, Piotr Wójtowicz, Piotr Zielonka, Paweł Grunwald,
Krystian Chabora, Marcin Panys
FC Kukawce - Szymon Giza, Jakub
Rumiński, Patryk Stojak, Kamil Wróbel,
Dominik Chemperek, Hubert Żuchnik,
Eryk Bartoń, Patryk Dziaduch
Coco Jumbo - Bartosz Janik, Szymon
Szczucki, Piotr Sieńko, Dominik Karaś,
Adrian Jarski, Dawid Pietroń, Dariusz
Gąska , Kamil Winiarski
FC Winiary - Michał Nalewajko, Patryk Rudzki, Dawid Pomorski, Mikołaj
Adamczyk, Artur Sępkowski, Mateusz
Kowalewski
Matczyn United - Piotr Butryn, Piotr
Tarkowski, Szymon Piłat, Patryk Lalak,
Jacek Wójcik, Krystian Czępiński
Tekst i foto: Katarzyna Wasilewska
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Odpowiedz na pytanie

Okiem mieszkańca

Mostek na skrzyżowaniu ulicy Kazimierskiej i Grażewicza w przyszłym roku ma
zostać wyremontowany.

Prawidłowo na fotograficzną zagadkę z wrześniowego wydania Gazety Bełżyckiej odpowiedzieli: Natalia i Wiktoria Dwojak, Magdalena Winiarska, Tomasz Bogusz, Janusz Anasiewicz oraz Barbara Nadzieja. Na zdjęciach widoczne było przejście
pomiędzy ulicą 1 Maja i Spółdzielczą, tuż przy Pomniku Matki Boskiej Partyzanckiej.
Natomiast druga fotografia ukazywała pompę przy ulicy Zielonej. Krzyżówkę z hasłem Jazz Hall rozwiązała Natalia i Wiktoria Dwojak. Gratulujemy.
W tym miesiącu pytamy o to, w jakiej miejscowości naszej gminy zrobiono
powyższe zdjęcie i co się na nim znajduje?
Jak zwykle na odpowiedzi czekamy w redakcji Gazety Bełżyckiej przez miesiąc oraz pod nr tel. 81 517 22 30. Nazwiska osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi opublikujemy w kolejnym wydaniu gazety.

Krzyżówka z hasłem

Nowe nasadzenia przy skrzyżowaniu ulicy Fabrycznej i Bychawskiej wzbogacają
miejski krajobraz.

3. Zbiór kolęd; zdrobniale od łac. cantica
oznacza pieśń religijną, zwłaszcza kolędę.
4. Brodaty jeździec w przebraniu, poruszający się na sztucznym koniku przytwierdzonym do pasa, znany głównie z Krakowa.
5. Nazwa mistycznej nauki żydowskiej
opierającej się m.in. na przypisywaniu
pewnym cyfrom magicznych znaczeń; stąd
też wzięło się określenie wróżby z kart.
6. Nazwa otwartego w tym roku boiska,
mieszczącego się na terenie stadionu
CKFiS.
7. Wedle wierzeń ludowych są to dobre duchy domowe zwane też skrzatami, kraśniętami lub ubożętami.
8. Słowo oznaczające kilka pojęć: formę
literacką lub formę wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek strony,
a także przekazanie piłki nożnej czy siatkowej.
9. Legendarny zbójnik, obrońca biednych,
1. Utwór narracyjny prozą; objętością przekraczający rozmiar noweli i opowiadania, gnębiciel możnych, bohater opowiadań
krótszy natomiast od powieści.
z terenu Podhala.
2. Panu Bogu świeczkę a diabłu…
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