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Maj to miesiąc poświęcony Matce Bożej. Tradycyjnie od dziesięcioleci rozlegają się śpiewy majowe przy wiejskich kapliczkach, pieśni
snują się polami, łąkami, oplatając melodią wsie i przyległe domostwa. Majówki pod przydrożnymi kapliczkami i litanie nierzadko też
mieszają się z dudniącą muzyką dobiegającą z głośników przejeżdżających obok aut, ale trwają i nie milkną. Niestety z roku na rok, coraz
mniej młodych osób dołącza do tego zbiorowego głosu wiernych ...
Na zdjęciu majówki w Skrzyńcu i Wierzchowiskach Dolnych.
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XL 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 Andrzej Bednarczyk zwrócił
się z pytaniem do Burmistrza na jakim
etapie są formalności związane ze sporem
pomiędzy Darią Studzian – miejscowym
przedsiębiorcą, a firmą PKN Orlen.
5. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od
czasu ostatniej sesji.
Burmistrz Ryszard Góra omówił
m.in.:
- tematykę poruszaną na zebraniach
wiejskich, w których łącznie wzięło
udział około 650 osób;
- projekty, na jakie nasza gmina otrzy-

mała dofinansowanie: ścieżkę rowerową
– wartość całkowita projektu 51 tys. zł.,
dwa place zabaw – wartość całkowita 180
tys. zł., oraz boisko przy Szkole Podstawowej w Wierzchowiskach - wartość całkowita 63 tys. zł.;
- spotkanie z przedstawicielami firmy
Intermarche, która rozpoczyna w maju
tego roku budowę marketu w Bełżycach;
- złożenie wniosku do ARMiR dotyczącego otwarcia filii Agencji na terenie Bełżyc;
w tym roku po uzgodnieniu spraw lokalowych od 15 IV do 23 V będzie możliwość składania przez rolników wniosków
o dopłaty bezpośrednio w gminie;
- Zarząd CZG PROEKOB wyłonił wykonawcę sortowni odpadów, obecnie trwa
okres na złożenie ewentualnych protestów;
- w związku z powstaniem drogi 747 wyłoniono konsorcjum firm na budowę obwodnicy Bełżyc;
6. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy
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Bełżyce.
Informację złożyli kolejno: Sławomir
Bajan Dowódca Miejsko-Gminny OSP,
Radosław Łukanowski p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Bełżycach oraz
Dariusz Pruszkowski zastępca Dowódcy
PSP JRG w Bełżycach.
KZPMKiPP pozytywnie zaopiniowała informacje.
Rada Miejska przyjęła informacje.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia lub niewyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego.
Burmistrz omówił oba warianty
uchwał.
KRGiF pozytywnie zaopiniowała
uchwałę o wyrażeniu zgody na utworzenie funduszu sołeckiego,
KZPMKiPP pozytywnie zaopiniowała uchwałę o wyrażeniu zgody na utworzenie funduszu sołeckiego,
KRŻiOŚ pozytywnie zaopiniowała
uchwałę o wyrażeniu zgody na utworzenie funduszu sołeckiego,
cd. str.2
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KOZKKFSiSS pozytywnie zaopiniowała uchwałę o wyrażeniu zgody na
utworzenie funduszu sołeckiego.
Rada Miejska podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na utworzenie funduszu
sołeckiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy Bełżyce na 2013 rok.
KRGiF pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Rada Miejska podjęła uchwałę

o zmianach w budżecie na 2013 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz Ryszard Góra poinformował, że Sanepid i Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska, nie zgłosiły zapotrzebowania na raport środowiskowy.
Złożenie wniosku o komunalizację
mienia tzw. Domu Ludowego w Krężnicy
Okrągłej.
10. Wolne wnioski.
Radny Andrzej Bednarczyk poinfor-

mował radnych i gości biorących udział
w sesji rady Miejskiej o spotkaniu organizowanym przez Lokalną Grupę Działania
„Kraina wokół Lublina” na temat możliwości składania wniosków i pozyskiwania funduszy.
Sołtys Krężnicy Okrągłej Stanisław
Broda dziękował za zaangażowanie
w sprawie komunalizacji mienia Domu
Ludowego.
11. Zamkniecie sesji.

Wręczono odznaczenia
Kilkudziesięciu członków i sympatyków należących do Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP
w Bełżycach wzięło udział w zebraniu
sprawozdawczo - wyborczym połączonym z wręczeniem Honorowych Krzyży
z Szablami za Zasługi dla ZIW.
Odznaczenia kolejno przyznano:
- prezesowi Eugeniuszowi Wójtowiczowi
- Józefowi Chęciowi

- Edwardowi Chomickiemu
- Józefowi Dobrowolskiemu
- Henrykowi Dziubkowi
- Józefowi Listosiowi
- Feliksowi Łakocie
- Stanisławowi Kulińskiemu
- Józefowi Rzedzickiemu
- Alfredowi Stochmalowi
- Jerzemu Wrońskiemu i Władysławowi Wójcikowi.
Za dobrą współpracę ze ZIW uhonorowany Krzyżem został Burmistrz Bełżyc
Ryszard Góra i Zastępca Burmistrza Marcin Olszak.
Ponadto z ramienia Okręgowego
Związku Inwalidów Wojennych w Lublinie Krzyż za Wybitne Zasługi dla
ZIW otrzymał z rąk prezesa Mieczysława Dziedzica mjr Eugeniusz Wójtowicz.
Tym odznaczeniem doceniono jego pracę na rzecz ZIW, w którym pełnił funkcję

sekretarza Związku.
Zebranie członków wyłoniło ponownie Zarząd w tym samym składzie co
poprzedni, z prezesem Wójtowiczem na
czele.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Fachowa pomoc

Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna w Bełżycach

ul. Fabryczna 2
Tel./ fax 81 517 27 78
e-mail: ppp.belzyce@powiat.lublin.pl
www.poradniabelzyce.pl

Jeśli zauważyłeś, że Twoje dziecko:
- rozwija się nieco wolniej niż inne,
- ma wadę wymowy,
- ma trudności w nauce,
- ma zaburzone relacje z rówieśnikami
i dorosłymi,
- ma trudności z wyborem zawodu lub
też
- wykazuje szczególne zdolności
możesz skorzystać z fachowej pomocy
psychologa, pedagoga, logopedy Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach.
Pracownicy Poradni udzielają fachowej
pomocy w przypadku:
- trudności w nauce
- zaburzeń rozwoju mowy
- trudności wychowawczych
- zaburzeń emocjonalnych
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- opóźnień rozwojowych
- ustalenia lateralizacji
- trudności w wyborze szkoły i zawodu
- sytuacji kryzysowych
- trudności dyslektycznych
- uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży
Poradnia czynna jest od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8 do 16. Jest placówką publiczną, a korzystanie z jej usług
jest bezpłatne i dobrowolne. Służy pomocą dzieciom i młodzieży w wieku od 0 do
18 lat, ich rodzicom, nauczycielom, wychowawcom z gmin: Bełżyce, Borzechów,
Niedrzwica Duża i Wojciechów.
Zapraszamy
Maria Winiarska –dyrektor poradni
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Ogłoszenie

Burmistrz Bełżyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się w Bełżycach przy
ul. Rynek 39 :
Lokal o pow. 61,00 m2 składający się z 1 pomieszczenia.
Stawka wyjściowa do przetargu miesięcznego czynszu najmu wynosi 8,00 zł netto za m2 i nie obejmuje opłat
eksploatacyjnych i podatku od nieruchomości,
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodociągowo-kanalizacyjną. W pomieszczeniu wydzielono aneks sanitarno-higieniczny,
Przeznaczenie lokalu –handlowo-usługowy o charakterze nieuciążliwym,
Przetarg odbędzie się w dniu 03 czerwca 2013 roku (poniedziałek) o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Bełżycach, ul. Lubelska 3,
Koszty przystosowania pomieszczeń do prowadzonej działalności obciążają Najemcę.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 400 zł najpóźniej do godz. 9 30 dniu 03.06.2013
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 Bełżycach przy ul. Rynek 39 ”.
W przypadku wpłat na konto pieniądze należy wpłacić odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 03.06.2013 r. znajdowały się one już na koncie Urzędu Miejskiego w Bełżycach.
Dowód wniesienia wadium oferent musi przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni po odwołaniu, zamknięciu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet opłaty z tytułu
najmu a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, 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 podawania przyczyn.
Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w pok. nr 11 Urzędu Miejskiego w Bełżycach lub pod nr telefonu

81 516-27-39.

Bełżyce, 29 kwietnia 2013 roku

Charytatywny występ dla dzieci

Fujarkowicka Akcja Kabaretowa to tytuł kolejnego programu satyrycznego przygotowanego przez rodzimą grupę kabaretową FiFa-Rafa, w skład której wchodzą: Mateusz Kwiatkowski, Łukasz Kamiski i Aleksandra Listoś. Kabareciarze
przedstawili swoje najnowsze pomysły 2 kwietnia na scenie
Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach. Śmiano się z parodii
Piotra Żyły, Przemysława Salety i Andrzeja Gołoty na emeryturze, ale też z jazdy w autobusie, wizyty u lekarza, nie zabrakło parodii słynnej akcji na „basenie” czy raczej stadionie
narodowym. Widownia zapełniona po brzegi żywo reagowała

na wszystkie skecze i chętnie brała w nich udział. Zamiast kupować wejściówkę widzowie przynosili słodycze, których zebrano
kilka siatek, by przekazać je dzieciom przedszkolnym z Grupy
Wsparcia przy OPS Bełżyce. Słodycze kabareciarze rozdali maluchom osobiście, za co otrzymali oficjalne podziękowania i mnóstwo uśmiechów. Rozmowy z przedszkolakami, jak wspominają
satyrycy, bardzo ich zainspirowały i nie wykluczone, że powstanie
kolejny, autorski skecz w repertuarze kabaretu.
Tekst: Agnieszka Winiarska,
foto: Agnieszka Winiarska, arch. Dominiki Kwiatkowskiej
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„Styczniowe nadzieje na odzyskanie wolności”
W roku 2013 obchodzimy 150 Rocznicę Powstania Styczniowego, największego powstania narodowowyzwoleńczego
na ziemiach polskich w XIX wieku. Dla jej
uczczenia trzy placówki oświatowe z Bełżyc: Samorządowe Przedszkole Publiczne,
Zespół Szkół Nr1 im. Jana Pawła II oraz
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika,
opracowały wspólny projekt, którym bełżyckie dzieci i młodzież chcą oddać hołd
Powstańcom 1863 roku. Jego koordynatorami są: Pani Ewa Pietrzyk-nauczyciel
historii w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana
Pawła II, Pani Dorota Minik- dyrektor
Samorządowego Przedszkola Publicznego
oraz Pani Elżbieta Kaszlikowska-dyrektor
Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika.
Patronat nad projektem objęło Towarzystwo Regionalne Bełżyc.
Projekt składa się z wielu działań skierowanych do środowiska, które
będą realizowane do końca roku. Pierwszym z nich była uroczystość, która
dzięki uprzejmości Pana Dyrektora Józefa
Kasprzaka odbyła się w Miejskim Domu
Kultury w Bełżycach w dniu 4 kwietnia br.
Uroczysty program rozpoczął Pan
Antoni Kamiński - Prezes Towarzystwa Regionalnego Bełżyc, który powitał zebranych
i przypomniał najważniejsze informacje
o powstaniu. Odczytał również list od Pana
Krzysztofa Babisza - Lubelskiego Kuratora
Oświaty wyrażający uznanie dla organizatorów rocznicowego spotkania. Dalszą
część uroczystości poprowadzili uczniowie Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika
w Bełżycach – Katarzyna Czuryło i Rafał
Topyła.
Jako pierwsze wystąpiły dzieci 5-letnie z Samorządowego Przedszkola
Publicznego w Bełżycach. Prezentowały
utwory poetyckie Władysława Bełzy i Marii
Konopnickiej, układ taneczny ze wstążkami
do muzyki Fryderyka Chopina oraz poloneza. Pokazany przez przedszkolaków program wzruszał swoją szczerością i dziecięcym spojrzeniem na problem patriotyzmu
i miłości do Ojczyzny. Dzieci do występu
przygotowały Panie: Jolanta Karaś, Anna
Pokładek, Ewa Paśnik, Agnieszka Adamczyk, nauczycielki pracujące w oddziałach
dzieci 5- letnich.
Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im.
Jana Pawła II uczcili pamięć Powstańców
pieśniami patriotycznymi, które towarzyszyły Polakom w najtrudniejszych chwilach
narodowej historii, w tym także Powstań-

Artur Grottger „Pod eskortą”
com 1863 roku. W sali Miejskiego Domu
Kultury rozbrzmiały tony pięknie i bardzo
emocjonalnie wykonanych utworów. Program powstał pod kierunkiem Pani Ewy
Pietrzyk przy współpracy Pań: Edyty Rząd,
Urszuli Sobiepan, Marii Gabrieli Bakalarz,
Aliny Nizioł. Wystąpili w nim uczniowie
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej: Dominika Wójtowicz, Dominika Winiarska,
Martyna Marczyńska, Elżbieta Al-Abadi,
Amanda Kochańska, Patrycja Wieczorek,
Klaudia Włodarczyk, Kamil Bednarczyk,
Anna Wójtowicz, Sylwia Łucjanek, Aleksandra Kasprowicz, Milena Taramas, Julia
Chmielewska, Natalia Winiarska, Joanna
Bednarczyk, Tomasz Kotłowski, Aleksandra Blacha, Patryk Blacha, Bernard Kotłowski, Marek Dobrowolski, Emilia Karwowska, Anna Węgiel, Katarzyna Chawrylak.
W ostatniej części programu zaprezentowali się uczniowie z Zespołu Szkół
im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach. Swój
szacunek dla przodków walczących o Wolną Polskę wyrazili słowami poetów, pisarzy,
tańcem i śpiewem. Teksty Jonasza Kofty,
Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej recytowali: Paulina Wójtowicz, Małgorzata
Kowalik i Kamila Masierak, Dawid Pioś,
Przemysław Krystek. Uczennice Anna
Maj i Paulina Nakonieczna zagrały scenkę
inspirowaną powieścią Elizy Orzeszkowej ,,Nad Niemnem''. Współczesne utwo-
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ry muzyczne o tematyce wolnościowej
wykonali Magdalena Szuba (,,Nie pytaj
mnie'' Grzegorza Ciechowskiego) i Marcin Kamiński (,,Wolność'' zespołu Chłopcy z Placu Broni). Młodzież z Zespołu
Szkół im. Mikołaja Kopernika zakończyła program pięknym układem poloneza.
Uczniów do występu przygotowały Panie:
Anna Matysek, Agata Filipiak, Justyna
Ślusarska.
Rocznicową uroczystość w MDK
uświetnił Ksiądz Prałat Czesław Przech,
który podzielił się swoją wiedzą na temat
udziału duchownych w Powstaniu Styczniowym.
Na zakończenie spotkania dyrekcje przedszkola i szkół wręczyły nagrody oraz dyplomy dzieciom i młodzieży
z większości placówek oświatowych terenu gminy, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym poświęconym Powstaniu
Styczniowemu. Nagrodzone i wyróżnione
prace można było obejrzeć na wystawie
towarzyszącej uroczystości. Najwięcej emocji wzbudziły prace plastyczne przedszkolaków. Przygoda dzieci z historią rozpoczęła
się lekcją zorganizowaną w Szkole Podstawowej Nr 1 przez panią Ewę Pietrzyk, która
wprowadziła małych historyków w świat
wartości własnego środowiska. Kontynuacją tej lekcji był cykl wycieczek w miejsca
pamięci narodowej w naszym mieście. Te
działania zainspirowały dzieci do wykonania prac plastycznych, które wzięły udział
w konkursie. Dla uczniów bełżyckich gimnazjów konkurs wiedzy o powstaniu zorganizował Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika. Nagrody i dyplomy zwycięzcom
i wyróżnionym wręczono podczas Dnia
Otwartego szkoły, 25 marca 2013r.
Uroczystość z 4 kwietnia rozpoczęła realizację wspólnego projektu. W jego
ramach zaplanowane zostały jeszcze m.in.:
wieczornice, wycieczki dydaktyczne, inscenizacje, sesja popularnonaukowa, zajęcia
o tematyce patriotycznej dla dzieci i młodzieży, quizy i konkursy. Podjęte działania
najlepiej świadczą o tym, jak wielką wagę
przywiązuje się w bełżyckich placówkach
oświatowych do wychowania patriotycznego i obywatelskiego.
Tekst: Elżbieta Kaszlikowska
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Reminiscencje w 150 rocznicę Powstania Styczniowego
Powstanie
Styczniowe ogłoszone 22
stycznia
1863 r.
w Warszawie przez Tymczasowy
Rząd Narodowy przeciwko Imperium
Rosyjskiemu spowodowane było narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego,
biernego oporu. Zasięgiem objęło jedynie
ziemie zaboru rosyjskiego tj. Królestwo
Polskie oraz ziemie zabrane. Na Litwie
rozpoczęło się 1 lutego 1863 roku. Było
to największe powstanie narodowe, miało
charakter wojny partyzanckiej, w której

stoczono około 1200 bitew i potyczek,
w tym około 200 na Lubelszczyźnie. Mimo
początkowych sukcesów powstanie zakończyło się klęską powstańców, w którym
kilkadziesiąt tysięcy ludzi zostało zabitych w walkach, około tysiąc straconych,
około 38 tysięcy skazanych na katorgę lub
zesłanych na Syberię, a około 10 tysięcy
wyemigrowało z kraju. Miejscowości,
których mieszkańcy udzielali pomocy powstańcom palono, a ludność mordowano.
Powstanie zostało spacyfikowane przez oddziały Murawjewa, który nosił przydomek
„Wieszatiela”. Na Litwie spośród 40 tysięcy
szlachty polskiej, zginął co czwarty. Po
stłumieniu powstania jesienią 1864 r. kraj
i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej.
W 1867 r. zniesiono autonomię Królestwa
Polskiego, a od 1869 do 1870 setkom miast

wspierających powstanie odebrano prawa
miejskie doprowadzając je tym samym
do upadku. Taki los spotkał także nasze
miasto - Bełżyce, które ponownie odzyskały prawa miejskie dopiero w 1957 roku.
Władze carskie likwidowały klasztory
katolickie, konfiskowały majątki ziemskie
i rozpoczęły intensywną rusyfikację ziem
polskich. Znaczna część społeczeństwa
polskiego i litewskiego uznała dalszą walkę
zbrojną z zaborcą rosyjskim za bezcelową
i rozpoczęła pracę organiczną. Powstanie
pozostawiło trwały ślad w polskiej literaturze np. w „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej, „Nocach i dniach” M. Dąbrowskiej”,
„Wiernej rzece” S. Żeromskiego czy sztuce
Artura Grottgera, Jana Matejki.
Tekst: Antoni Kamiński

Młodzieżowa Rada Miejska już wybrana
W poniedziałek, 22 kwietnia o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się pierwsza sesja
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bełżycach. Udział w niej wzięli wszyscy radni
wybrani ze szkół z terenu naszej gminy
desygnowani przez wyborców w swoich
okręgach wyborczych. Radni wybrali
spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, oraz
Komisję Rewizyjną. Funkcję Przewodniczącego powierzono Patrycji Adamczyk z Zespołu Szkół Mikołaja Kopernika w Bełżycach, Wiceprzewodniczącym
został Radosław Woźniak, Sekretarzem
Izabela Winiarska, zaś członkami Komisji
Rewizyjnej zostali: Łyjak Karolina, Masiak Ewa oraz Kołtuniewicz Katarzyna.
Wymieńmy jeszcze pozostałych radnych:
Krystian Bogusz, Iwona Borowska, Beata
Dudzik, Mariusz Nalewajko, Katarzyna
Wójcik, Weronika Brewczak, Jakub Widelski, Alicja Zielonka i Dawid Goliszek.
- Zagłosowało na mnie 95 osób - mówi
Jakub Widelski z kl. IIc ZS Nr 1 w Bełżycach - Na mnie z kolei padło 66 głosów.
Cieszę się, że będę mogła doświadczyć jak
to jest pracować na rzecz młodzieży - dodaje radna Alicja Zielonka z tej samej
szkoły. Opiekunem MRM został radny
Kamil Zienkiewicz, który jak mówi nie
zamierza kierować pracami, a jedynie
służyć radą i koordynować działania
MRM. Zapytaliśmy "młodych" radnych
jak sobie wyobrażają pracę i działalność

w MRM.
- Myślę, że „dorosła” Rada Miejska
od nas oczekuje ewentualnych pomysłów
na działanie jeśli chodzi o potrzeby dzieci
i młodzieży w gminie Bełżyce - mówi Kuba
Widelski. W rozmowach z radnymi pojawiają sie także wątki finansowe tzn.
jakimi funduszami będzie dysponowała
MRM? Oczywiście w dużej mierze zależy
to od samego pomysłu, który Rada Miejska podejmie od MRM i będzie wdrażać.
Jedną z koncepcji jaką już mają uczniowie
z Młodziezowej Rady jest powstanie skateparku.- Należę do grupy, która pasjonuje
się jazdą na deskorolce. Niestety w Bełżycach możemy jeździć jedynie na parkingu

przy cmentarzu lub uliczkach o małym
ruchu samochodowym - wyjaśnia Kuba.
Alicja uważa z kolei, że jest potrzeba organizowania zajęć rozwijających hobby.
By młodzież lepiej wdrożyła się do prac
w MRM radny Kamil Zienkiewicz planuje zorganizowanie spotkania z lubelskimi
radnymi z Młodzieżowej Rady Miejskiej.
- Chciałbym, aby takie spotkanie miało
miejsce jeszcze w tym roku - mówi Zienkiewicz.
Natomiast najbliższa sesja MRM jeszcze w tym roku szkolnym przed przerwą
wakacyjną.
Tekst: Agnieszka Winiarska,
foto: arch. UM
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„Bezpieczne dzieciaki
- sieciaki”
To konkurs plastyczny, którego organizatorem była
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Filia w Bełżycach oraz Pełnomocnik Burmistrza ds.
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Honorowy patronat objął Burmistrz Bełżyc Pan Ryszard Góra.
Celem konkursu było uświadomienie młodzieży
sytuacji i zachowań zagrażających ich bezpieczeństwu,
zdrowiu psychicznemu wynikających z nieprawidłowego korzystania z Internetu oraz promowanie zasad bezpiecznego przebywania w sieci.
Komisja konkursowa w składzie: Emilka Wiencko – plastyk MDK w Bełżycach, Agnieszka Winiarska
– redaktor Gazety Bełżyckiej, Agnieszka Piłat kierownik
PBW w Bełżycach dokonała oceny prac i wyłoniła laureatów.
I miejsce zajęli: KATARZYNA TORUŃ ZS nr 1
w Bełżycach, SYLWIA ANASIEWICZ ZS nr 1 w Bełżycach, KAROL SIKORA ZS nr 1 w Bełżycach
II miejsce : JOWITA BŁOTNIAK ZS nr 1 w Bełżycach, ALICJA ZIELONKA ZS nr 1 im. w Bełżycach,
KLAUDIA CEGLARZ ZS nr 1 w Bełżycach
III miejsce: JUSTYNA LITWINEK ZS nr 1 w Bełżycach, ALICJA ZIELONKA ZS nr 1 w Bełżycach, ANETA
DEC ZS nr 1 w Bełżycach
WYRÓŻNIENIA: SZYMON PIŁAT ZS nr 1 w Bełżycach, DOMINIKA WÓJTOWICZ ZS nr 1 w Bełżycach, NATALIA ZMARZLAK ZS nr 1 w Bełżycach, KAROLINA BUKOWSKA ZS nr 1 w Bełżycach, MICHAŁ
NOWAK ZS nr 2 w Bełżycach, PAWEŁ WOJTACHNIO
ZS nr 2 w Bełżycach.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w siedzibie
PBW w Bełżycach. Gali wręczenia nagród towarzyszyła
pokonkursowa wystawa prac.
Dla uczestników konkursu organizatorzy zorganizowali konferencję dotyczącą cyberprzemocy. Odbyły
się wykłady, prezentacje multimedialne, projekcja filmu
edukacyjnego „Zwolnij w sieci”.
Aspekt psychologiczny zjawiska cyberprzemocy,
uzależnienia od Internetu przedstawiła psycholog Pani
Monika Prus.
Aspekt prawny, odpowiedzialności karnej, działań
profilaktycznych policji nakreśliła Pani Elżbieta Konowałek z Zespołu do Spraw Nieletnich i patologii Wydziału
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN
w Lublinie Filia w Bełżycach składa podziękowania Panu
Ryszardowi Górze - Burmistrzowi Bełżyc za ufundowanie atrakcyjnych nagród laureatów oraz współpracę
w zakresie profilaktyki.
Podziękowania kierujemy do nauczycieli plastyki
Pani Joanny Bartoszcze - Wójcik oraz Pani Edyty Rząd
za przygotowanie młodzieży do konkursu oraz za kilkuletnią współpracę w przygotowaniu konkursów, wystaw,
warsztatów plastycznych dla nauczycieli.
Gratulujemy utalentowanej młodzieży. Życzymy dalszych sukcesów.
Tekst: Bibliotekarze PBW Bełżyce
Agnieszka Piłat
Barbara Wójcik

Dzikie łabędzie
24 kwietnia 2013r.
w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS
w Matczynie odbył
się uroczysty finał
Integracyjnego Konkursu Plastycznego.
Tegoroczna VIII już
edycja odbywała się
pod hasłem „Dzikie
łabędzie”. Honorowy
patronat nad konkursem objął Burmistrz
Miasta i Gminy Bełżyce Ryszard Góra,
który był fundatorem
nagród dla finalistów
I miejsca w trzech konkursowych kategoriach.
Konkurs od lat cieszy się ogromną popularnością wśród młodych twórców zafascynowanych twórczością H. Ch. Andersena. W tym roku napłynęła rekordowa liczba
prac, bo aż 184 z 10 okolicznych placówek.
Prace oceniane były w kategoriach: dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych (kl. 0-3) oraz osoby niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych. Dokonując
wyboru jury zwracało uwagę na walory artystyczne i estetyczne, samodzielność wykonania pracy przez uczestnika oraz różnorodność zastosowanych technik i środków
plastycznych.
Podczas finału goście, laureaci oraz społeczność naszej szkoły miała okazję obejrzeć przedstawienie oparte na konkursowej baśni. Powstało ono podczas realizowanego przez działające przy naszej szkole stowarzyszenie Oligus integracyjnego projektu
teatralnego "Równać Szanse - Kolorowa Akademia” finansowanego z grantu Fundacji
im. Stefana Batorego w Warszawie.
Laureatami konkursu zostali w kategorii dzieci przedszkolnych: I miejsce - Aurelia Gąszczyk z Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach, II miejsce
- Amelia Poleszak z oddziału przedszkolnego w SP w Babinie, III miejsce - Daniel
Bielecki z Punktu Przedszkolnego w SP w Matczynie i wyróżnienia: Iga Pruszkowska
i Bartosz Mirosław z Punktu Przedszkolnego w SP w Krzu.
Michał Skwarski z Punktu Przedszkolnego w SP w Babinie i Justyna Jędrasik z oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie; w kategorii uczniowie szkoły podstawowej klas 0 – III: I miejsce - Weronika Kołodziejczyk ze
SP w Chmielniku, drugie - Szymon Musiej ze SP w Zespole Szkół nr 1 w Bełżycach,
III - praca zbiorowa wykonana przez Katarzynę Gad, Alicję Kopa, Michalinę Polak ze
SP w Zespole Szkół nr 2 w Bełżycach,
wyróżnienia otrzymali: Olga Nalewajko ze SP w Krzu, Kacper Zawadzki ze SP
w Matczynie, Klaudia Sidor ze SP w Zespole Szkół w Wojciechowie, Wioletta Pyda ze
SP w Babinie;
w kategorii osoby niepełnosprawne: I miejsce otrzymała Aneta Szabelska z Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie, II miejsce – Piotr
Howaniec z Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie, III miejsce - Kinga
Wotlińska z Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie oddziału w Kiełczewicach Maryjskich, wyróżnienia: Dorota Wróbel z Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS
w Matczynie, Anna Tomaszewska z Ośrodka Wsparcia w Matczynie oraz praca zbiorowa wykonana przez uczniów klasy II i III Gimnazjum z ZSS przy DPS w Matczynie.
Donatorami uroczystości byli: „Klimapol” Sp. z o.o. z Dąbrowicy, Księgarnia
p. Anny Porębiak w Bełżycach, Biuro Usługowo – Handlowe p. Franciszka Dula
w Bełżycach, Piekarnia i Cukiernia Mielnik w Niedrzwicy Dużej, Nauczycielska
Agencja Ubezpieczeniowa w Warszawie, Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie
oddział w Bełżycach, Sklep Wielobranżowy TOPA-Z p. Grzegorza Kamińskiego
w Bełżycach i PZU „Życie” S.A. w Lublinie. Dzięki ich hojności mogliśmy zakupić
atrakcyjne nagrody oraz przekazać drobne upominki dla wszystkich uczestników
konkursu na ręce obecnych na uroczystości dyrektorów.
Tekst i foto:Katarzyna Orzeł
Aneta Frąk-Tuziemska
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Rajd „Zapory”, czyli Przebudzenie
Nie chciałbym po prostu
opisywać przebiegu
uroczystości, które pod
mianem Rajdu
Komendanta
„Zapory” odbyły się w kwietniu w Bełżycach,
miejscowości
koło
Lublina.
Wszystkie szczegóły, relacje można znaleźć w sieci. Powiem
tylko, że w ich ramach odbył się konkurs
plastyczny dla dzieci i młodzieży, pieszy rajd
historycznymi śladami Zaporczyków, uroczysta Msza święta, inscenizacja rozbicia posterunku MO w maju 1945 oraz spotkanie
w Miejskim Domu Kultury – z prelekcjami,
projekcją filmu, koncertem piosenek patriotycznych w wykonaniu dzieci, prezentacją
sprzętu i umundurowania oraz wystawą zdjęć
z ekshumacji na „Łączce” na warszawskich
Powązkach.
Chciałbym się natomiast skupić na
społecznym odbiorze, na wydźwięku jaki
to przedsięwzięcie miało wśród różnych
środowisk, które wzięły w nim udział, czy
chociaż się o niego otarły.
A odbiór i poziom emocji (prawie wyłącznie pozytywnych), które udało nam się
wywołać przewyższył moje najśmielsze oczekiwania.
Wystarczy przypomnieć sobie pana
Zbigniewa Matysiaka, ps. Kowboj (żołnierza zgrupowania „Zapory”), płaczącego ze
wzruszenia na partyzanckim cmentarzu w
Borowie. Wzruszenia wywołanego nie tylko
miejscem i wspomnieniami, ale chyba przede
wszystkim widokiem małych dzieci i młodzieży biorących udział w marszu i mszy, budzących jego wiarę, że ideały, o które walczył, nie
odejdą wraz z nim, ale znajdą kontynuatorów
i obrońców. Wzruszenia, które udzieliło się
wszystkim wokoło, tym najmłodszym i tym
starszym. Albo spotkanie z córką innego,
nieżyjącego już Zaporczyka, która na chwilę
zostawiła chorą matkę, którą się opiekuje, by
pojawić się na trasie rajdu wraz z synem, podziękować za jego zorganizowanie i zaprosić
na spotkanie, w czasie którego „opowie mi
rzeczy, których nie ma w książkach”.
Widok pana majora Mariana Pawełczaka
ps. „Morwa” dziarsko wychodzącego z domu
kultury, uśmiechniętego i wesoło mówiącego
„ha, myśleli że nas zakopią, że wszyscy o nas
zapomną, ale nie udało im się!”.
No i wreszcie zaproszenie, które „w biegu”
otrzymałem od szefa Stowarzyszenia Żołnierzy AK i WiN w Bełżycach, abym przyszedł na
najbliższe zebranie, bo „chcą zacząć przekazywać pałeczkę takim ludziom”...

Padało oczywiście wiele pytań – od mediów, od miejscowych ludzi, od kombatantów.
Najtrudniejsze chyba to takie: „Dlaczego ty?
Dlaczego to robisz? Dlaczego tutaj? Odpowiadałem na to wiele razy, ale tak naprawdę dalej nie potrafię tego logicznie i jednoznacznie
wyjaśnić… Może to geny? Może powołanie?
Może wychowanie i edukacja? A może po
prostu pewna wrodzona wrażliwość na rzeczy
i przeżycia piękne i głębokie? Prawdopodobnie wszystko po trochu.
Wiele osób było zaskoczonych tym, że
inicjatywa tego wydarzenia wyszła od kogoś
młodego, że ktoś poza kombatantami i osobami z urzędu do tego zobligowanymi zainteresował się tą problematyką i zrobił coś,
by ją nagłośnić, przywrócić ludzkiej uwadze
i pamięci. O tym, jak bardzo udało się naruszyć status quo, obalić utrwalone stereotypy,
według których patriotyczne święto sprowadza się do przejścia głównie starszych ludzi ze sztandarami z kościoła pod pomniki,
może świadczyć zabawna historia z okresu
przygotowań Rajdu. Otóż wraz z moją ciocią
poszedłem na wcześniej umówione przez nią
spotkanie do wójta sąsiedniej gminy. Pani sekretarka poinformowała nas jednak, że pan
wójt wróci dopiero za chwilę, więc wyszliśmy
poczekać na korytarzu. Po chwili pani wybiegła i zapytała w jakiej sprawie przyszliśmy.
Gdy usłyszała, że w sprawie rajdu, zaczęła gorąco przepraszać, że nie zaprosiła nas do środka, ale spodziewali się „delegacji starszych
panów”.
Tak, te kwietniowe dni spowodowały
sporo zamieszania w rutynie powszedniego
sposobu myślenia miejscowej społeczności –
efekt uboczny, zupełnie nie zamierzony. Było
to bardzo widoczne, nawet dla osób, które po
raz pierwszy zetknęły się z tym środowiskiem.
Oto urywek wiadomości, którą otrzymałem
od koleżanki z grupy:
„[…] Widać to było po mieszkańcach,
którzy sprawiali wrażenie wyrwania z głębokiego snu. Było widać po dzieciakach, które
jako karę największą traktowały, gdy ktoś kazał im chociaż kawałek podjechać autobusem
zamiast iść ze wszystkimi. Było też widać po
Kombatantach, którzy nareszcie byli spokojni,
że nie zostają sami, a ich nieopisane wzruszenie udzielało się wszystkim obecnym…”.
Nie brakowało też jednak głosów sceptycznych, podważających sens organizowania
takiego stosunkowo dużego przedsięwzięcia
w tak małej i „prowincjonalnej” miejscowości.
Oto wypowiedź, która pojawiła się na forum
Moje Bełżyce na Facebooku:
„Zastanawiam się po co taka inscenizacja
w Bełżycach. Przecież jest to dla ludzi o wyższych potrzebach. A ilu jest takich w Bełżycach?
Przecież praktycznie każdy coś sobą reprezentujący stamtąd ucieka, gdzie może...”
„Obrona” przyszła szybko, ze strony której
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można się było nie spodziewać, w robiącym
wrażenie stylu. Oto co odpisała dziewczyna,
studentka – przytaczam prawie bez skrótów,
bo każde zdanie wydaje się celne i dotykające
tego co najważniejsze:
„Czy Ty wiesz co napisałeś? Mamy się zabić dechami z każdej strony, bo Bełżyce to zapyziała dziura? A może czas zacząć robić coś,
aby zmienić takie postrzeganie? Moim zdaniem
mieszkańcy powinni wiedzieć co nieco o tym
jak żyło się w tamtych czasach. Powinniśmy być
dumni, że były osoby, którym możemy podziękować teraz za to, że żyjemy w wolnym kraju.
Dla mnie partyzanci byli prawdziwymi kozakami, bo walczyli w dobrej sprawie, za swoją
Ojczyznę. SAMI! Sami złapali za broń! Bo gdyby tak nie zrobili, bylibyśmy dalej ciemiężonym
ludem. Kultywowanie pamięci o takich osobach
i takich wydarzeniach powinno być obowiązkiem każdego Polaka. Bo teraz gdyby wybuchła
wojna, gdyby zdarzyło się tak, że musielibyśmy
walczyć o życie swoje i swoich dzieci, mogę się
założyć, że większość z nas chowałaby się po
kątach i „wspierała” lajkami na facebooku osoby, które zdecydowałyby się stanąć w obronie
wartości wyższych niż butelka piwa czy wódki.
I właśnie po to organizowane są takie inscenizacje, żeby uświadamiać takich niedowiarków
jak Ty, że istnieli ludzie, którzy nie bali się ginąć
z miłości do swojego kraju. Bardzo dobrze, że
są osoby, które poprzez właśnie takie inscenizacje kultywują pamięć o takich ludziach, zwykłych prostych partyzantów, którzy zmienili tak
wiele, choć nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Takich właśnie ludzi powinniśmy wspierać
i nawet się do nich dołączać! Pisałeś o wyższych
potrzebach. Nie masz racji. KAŻDY powinien
znać historię miejsca w którym żyje i funkcjonuje społecznie. Radzę poczytać, nawet na
Wikipedii o „Zaporze”, „Nilu” i im podobnych.
Za miłość, dążenie do wolności i patriotyzm
byli PRZEŚLADOWANI, KATOWANI. Wielu
z nich zabito i wrzucono do dołów wypełnionych wapnem, żeby ich ciała szybciej się rozłożyły i ślad po nich zaginął. Dalej uważasz, że to
dla ludzi o wyższych potrzebach?”.
Myślę, że ta wypowiedź nie wymaga żadnego
komentarza, jest nadzieją dla nas wszystkich,
że to co robimy ma sens i perspektywy; i że
przy odpowiedniej kontynuacji, przemyślanym, skoordynowanym działaniu przyniesie
trwałe efekty. A więc, nie ma spocznij! Ciąg
dalszy nastąpi…
Tekst: Rafał Dobrowolski, Grupa Historyczna
Zgrupowanie „Radosław”, foto: Agnieszka Winiarska, Konrad Gumiński i Cezary Pomykało
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Dziadkowe opowieści o Libii
Coroczne odwiedziny zaprzyjaźnionej pielęgniarki w naszej szkole stały się już tradycją.
11.04.2013r. przejęci wizytą gościa w osobie
Pani Wiesi, czekaliśmy wspólnie z przedszkolakami i dziećmi z kl. 0-III SP na jej przybycie
już od samego rana. Po długim oczekiwaniu,
w atmosferze pełnej emocji i wrażeń Pani pielęgniarka stanęła w drzwiach. Podczas spotkania z dziećmi gość skutecznie zachęcał wszystkich do aktywnego włączania się w pogadankę

nt. przestrzegania zasad higieny w codziennym życiu (uczniowie, którzy udzielali poprawnych odpowiedzi na zadawane pytania
otrzymali znaczki motywujące). Kolejnym
punktem wizyty było zwrócenie uwagi na higienę i profilaktykę jamy ustnej (pokaz mycia
ząbków), jak również czystość całego ciała. Na
zakończenie spotkania Pani Wiesia obdarowała dzieci wyjątkowymi prezentami: kolorowankami, historyjkami o zakatarzonym smoku oraz naklejkami z napisem:
,,DZIELNY PACJENT”.

Rozmowa z dziadkiem Jagódki zaciekawiła wszystkie maluchy

Kolejnym ważnym gościem, na którego odwiedziny
czekaliśmy z niecierpliwością
od kilku miesięcy- był dziadek
naszego drogiego przedszkolaka - Jagódki. Na początku
opowiedział o swojej pracy
w Libii, ciekawych a niekiedy
niebezpiecznych przygodach,
jakie przeżył będąc z dala od
rodziny i bliskich. W dalszej
części spotkania nie zabrakło też informacji dotyczących roślinności, zwierząt
żyjących na tamtym terenie

oraz aspektów historycznych bezpośrednio
związanych z Libią. Ponadto dowiedzieliśmy
się wielu ciekawych faktów dotyczących tradycji i zwyczajów arabskich. W czasie spotkania dzieci poznały wiele interesujących,
a zarazem przydatnych zwrotów językowych.
Uczniowie mieli okazję obejrzeć na żywo
prawdziwe skarby, jakie udało się przywieźć
naszemu gościowi do Polski m.in. kolec jeżozwierza czy różę pustyni. Cała pogadanka
była dla nas fantastycznym przeżyciem i wywołała mnóstwo wrażeń. Dzięki temu spotkaniu mogliśmy choć na chwilę przenieść
się w czasie i wspólnie doświadczyć tego, co
działo się w Libii.
Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować naszym przemiłym gościom za poświęcenie nam cennego czasu i podzielenie się
z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.
Mamy nadzieję, że te wizyty nie były
jednorazowe i będziemy jeszcze mieli okazję
spotkać się ponownie w skromnych progach
naszej szkoły.
Tekst: Magdalena Nowak, Beata Igras,
foto: Magdalena Nowak

Szkoła nie musi być nudna!
Szkoła Podstawowa w Wierzchowiskach
stara się wyjść naprzeciw potrzebom swoich
uczniów i zapewnić im nie tylko odpowiednie
warunki do nauki, ale też od czasu do czasu
urozmaicać zajęcia organizując szkolne imprezy kulturalne. Uczniowie aktywnie biorą
w nich udział, chętnie pomagają w przygotowaniach, a przy okazji uczą się chociażby
współpracy w grupie. Ostatnio nasza społeczność szkolna przygotowała dwie takie uroczystości.
Dwudziesty pierwszy marca był szczególnym dniem w Szkole Podstawowej w Wierzchowiskach. Właśnie wtedy nauczyciele nie
prowadzili zajęć lekcyjnych, lecz przy pomocy

uczniów, zorganizowali wiele atrakcji z okazji
pierwszego dnia wiosny.
Na samym początku szkołę odwiedzili
muzycy z Filharmonii w Lublinie. Przybliżyli
dzieciom i młodzieży charakterystyczne cechy
skrzypiec i altówki. Objaśnieniom towarzyszyła odpowiednia oprawa muzyczna. Dalszą
część dnia spędziliśmy na wypędzaniu zimy,
za pomocą obejścia niektórych zaśnieżonych
miejsc z Marzanną.
Następnie, aby na dobre pożegnać srogą
zimę, spalono kukłę w ognisku, ma którym
później wszyscy piekli wyśmienite kiełbaski. Po smacznym posiłku uczniowie wraz
z nauczycielami udali się do budynku szkoły,
by rzucić się w wir zabaw.
Dzieci z klas 0-III były pod
opieką p. Justyny Gizy, która
urozmaicała im czas przeróżnymi grami, natomiast
starsi koledzy poszli na salę
komputerową. Po pewnym
czasie nastąpiła zamiana
miejsc i uczniowie klas IV-VI zagrali w koszykówkę.
Tą rozrywką zakończyliśmy ten jakże emocjonujący
dzień, który każdy z nas na
pewno zapamięta na długie
lata.
Marlena Czuryszkiewicz,
uczennica klasy VI

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

25 marca 2013 roku w naszej szkole po
raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Świętego
Patryka. Naszą uroczystość rozpoczęliśmy
tradycyjnym tańcem irlandzkim, który rewelacyjnie wykonali uczniowie naszej szkoły.
Następnie obejrzeliśmy prezentację multimedialną, a Marlena i Eliza przybliżyły nam historię życia Św. Patryka i wiadomości na temat
Irlandii. Zgodnie z tradycją wszyscy w szkole
ubraliśmy się na zielono i dostaliśmy zielone
koniczynki - zrobiło się naprawdę wiosennie.
Po prezentacji wylosowani uczniowie z klas
4-6 zmierzyli się w grupowym quizie wiedzy
o Irlandii i Św. Patryku. Po bardzo wyrównanej walce pierwsze miejsce zajęli: Eliza, Klaudia, Kuba i Rafał. W tym samym czasie mali
artyści z klas 0-2 tworzyli prace plastyczne
o tematyce związanej z Dniem Św. Patryka.
Po ogłoszeniu wszystkich wyników udaliśmy
się na herbatkę (zieloną lub z mlekiem) oraz
zdobione przez naszych uczniów ciasteczka
ozdobione lukrem w kształcie koniczynki. Po
krótkiej naradzie jury wybrało trzy prace: 1
miejsce - Artur Gajowiak, 2 miejsce - Mikołaj Masierak, 3 miejsce - Marcysia Kołodziej.
Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku również uda nam się zorganizować tą uroczystość. Warto poznawać kulturę innych krajów!
Katarzyna Gawidziel,
nauczycielka j.angielskiego,
foto: arch. SP w Wierzchowiskach
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Od 1 lipca nowe zasady odbioru odpadów komunalnych

Urząd Miejski informuje mieszkańców
Gminy Bełżyce o zmianach jakie będą obowiązywać od 1 lipca w związku z wprowadzeniem
nowej ustawy śmieciowej.
Najważniejsze zmiany dotyczą struktury gospodarki odpadami komunalnymi.
Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie
nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Od tego dnia gmina
ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego
systemu gospodarki odpadami. Podstawowa
zmiana polega na przejęciu przez gminę odpowiedzialności za odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości i ustaleniu
stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Dotychczas odpady odbierane od właścicieli nieruchomości
z całej Gminy Bełżyce w większości zwożono
na składowisko miejskie, co było najtańszym
sposobem ich utylizacji. Jedynie 5% odpadów
stanowiła tzw. selektywna zbiórka oraz odzysk
surowców wtórnych.
Od 1 lipca 2013 roku wszystkie zebrane
z terenu Gminy Bełżyce odpady komunalne będą musiały zostać poddane odzyskowi
w odpowiednich instalacjach wskazanych
w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, a na składowisko trafi tylko ta pozostałość, której nie da się przerobić.
Dotychczas to właściciel nieruchomości
miał obowiązek zawrzeć umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych działającym na
terenie Gminy. To właściciel ponosił koszty
wywozu odpadów na rzecz przedsiębiorcy.
Nowelizacja ustawy zakłada istotne zmiany w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach
domowych.
Co to oznacza dla mieszkańców
Bełżyc?
Od dnia 1 lipca 2013 roku to Gmina
przejmuje odpowiedzialność za odpady, prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania ich zgodnie z prawem
oraz ustala stawki opłat dla mieszkańców za
odbiór i zagospodarowanie odpadów. W życie
wejdzie obowiązkowa dla wszystkich „opłata
śmieciowa”. Nie jest ważne, ile śmieci wyniesiemy do pojemnika: ile by ich nie było, zapłacimy tyle samo.
Jakie zmiany czekają mieszkańców? Jak

będzie działał system gminny?
Mieszkańcy nie będą indywidualnie podpisywać umów z przedsiębiorcami na odbiór
odpadów komunalnych. Zadanie to przejmie
Gmina, która w drodze przetargu wybierze
firmę odbierającą i odpowiednio zagospodarowującą odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Bełżyce.
Mieszkańcy będą wnosić na rzecz Gminy
Bełżyce tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która pokrywać będzie
koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Opłata kształtowała się będzie na dwóch
poziomach jako opłata podstawowa i opłata obniżona. Opłata podstawowa wyniesie
14.00 zł. miesięcznie od osoby a opłata obniżona wyniesie 7.00 zł. miesięcznie od osoby.
Opłatą obniżoną objęci będą właściciele nieruchomości, którzy zgodnie z wymogami będą zbierać selektywnie w prawidłowy sposób odpady komunalne.
Opłatą podstawową objęci będą natomiast
właściciele nieruchomości, którzy nie będą
segregować odpadów i wszystkie odpady będą
wrzucać do jednego pojemnika.
W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości będzie składał do Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami. Opłata dla nieruchomości obliczana będzie poprzez pomnożenie ilości osób
zamieszkujących w gospodarstwie domowym
przez stawkę z uchwały. Jeżeli właściciel gospodarstwa domowego zadeklaruje, że będzie
segregował odpady – wpisuje kwotę 7.00 zł./
osobę, natomiast jeśli oświadczy, że nie będzie
segregował – mnoży liczbę osób przez 14.00
zł.
Wybór, czy mieszkańcy będą oddawać
śmieci posegregowane, czy zmieszane jest
bardzo ważny. Zmieszane śmieci są droższe,
segregowane tańsze. Tak będzie we wszystkich
gminach.Teoretycznie nie można zadeklarować sortowania śmieci, a później wrzucać
wszystko do jednego pojemnika. Odbiorca
odpadów ma powiadomić gminę o takim
zdarzeniu, a śmieci potraktować jako droższe
odpady zmieszane.
Pierwsze deklaracje zostały rozniesione
i przyjęte przez pracowników tut. Urzędu
do dnia 30 kwietnia 2013 roku. Każdą następną deklarację właściciel nieruchomości,
a w przypadku jego braku rzeczywisty użytkownik nieruchomości powinien złożyć w
ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia
powodującego powstanie lub ustalenie obowiązku ponoszenia opłaty.
Dokumentu od gminy nie można zlekceważyć. Niezłożenie deklaracji jest karane tak
samo, jak niedostarczenie zeznania podatkowego Art. 54 § 1 ustawy z dnia 10 września
1999 roku - Kodeks karny skarbowy (Dz. U.
z 2007 roku, Nr 111, poz. 765 z późn. zm.)
mówi, że podatnik, który uchylając się od
opodatkowania, nie ujawnia właściwemu or-
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ganowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze
grzywny do 720 stawek dziennych albo karze
pozbawienia wolności, albo obu tym karom
łącznie. Jeżeli kwota podatku narażonego na
uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega
karze grzywny do 720 stawek dziennych. Jeśli
kwota podatku narażonego na uszczuplenie
nie przekracza ustawowego progu, sprawca
czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
Ponadto w przypadku niezłożenia deklaracji Gmina samodzielnie określa w drodze
decyzji wysokość opłaty jaką powinien ponieść właściciel, naliczając dodatkowe koszty
sporządzenia decyzji.
Weryfikacja sposobu zbierania odpadów
odbywać się będzie każdorazowo przy odbiorze odpadów przez firmę wywozową. Jeżeli
okaże się, że z deklaracji wynika, iż odpady
miały być posegregowane i naliczona była
niższa stawka, a w pojemnikach będą gromadzone odpady zmieszane (organiczne, szkło,
plastik, papier itd.) wówczas odbiorca – nie
odbierze odpadów, tylko zgłosi taki fakt do
urzędu. Wtedy zostanie naliczona stawka za
odpady zmieszane, tj. wg obowiązującej aktualnie uchwały 14.00 zł od osoby. Jeśli właściciel danej posesji nie ma zamiaru segregować
odpadów, powinien w deklaracji wpisać stawkę 14.00 zł/osobę.
Rada Miejska w Bełżycach w drodze
uchwały podjęła decyzję, że odpady komunalne na nowych zasadach będą odbierane wyłącznie z zamieszkałych gospodarstw domowych. Natomiast właściciele nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady (prowadzący działalność gospodarczą, różnego rodzaju instytucje, zakłady pracy itp.),
będą zobowiązani tak jak dotychczas posiadać
indywidualne umowy na odbieranie odpadów
komunalnych z podmiotami uprawnionymi
do ich odbioru.
W sytuacji kiedy dana nieruchomość
obejmuje budynki wielolokalowe obowiązki
właściciela przejmuje zarządca nieruchomości np. SM „ROZWÓJ”.
Od dnia 1 lipca 2013 roku każdy mieszkaniec Gminy Bełżyce będzie miał obowiązek
pozbywania się odpadów komunalnych ze
swoich nieruchomości na nowo ustalonych
zasadach, tzn: właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do prowadzenia selektywnego
zbierania następujących rodzajów odpadów:
papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady
komunalne ulegające biodegradacji, odpady
zielone, przeterminowane leki, chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane
i rozbiórkowe oraz zużyte opony. Każdy wła-
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ściciel nieruchomości będzie zobowiązany do
pozbywania się odpadów komunalnych ze
swoich nieruchomości na nowo ustalonych
zasadach tzn.: będzie zobowiązany do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia ich w pojemnikach
lub workach na następujących zasadach:
pojemnik (worek) do zbiórki papieru
i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.),
- pojemnik (worek) do zbiórki metalu,
tworzywa sztucznego, opakowań wielomateriałowych,
- pojemnik (worek) do zbiórki szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła.
Dopuszczać się będzie kompostowanie
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych w kompostownikach przydomowych. W zabudowie
zagrodowej i jednorodzinnej odpady kuchenne ulegające biodegradacji, a także odpady zielone z ogródków i parków powinny
być w pierwszej kolejności wykorzystywane
przez mieszkańców we własnym zakresie np.:
poprzez kompostowanie w przydomowych
kompostownikach lub być zbierane i dostarczane za odpłatnością do gminnego punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Pozostałe frakcje odpadów komunalnych
nienadające się do odzysku mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne
lub jako tzw. frakcja „mokra”.

Zgodnie z ustawą obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania
odpadów komunalnych zmieszanych został
nałożony na właściciela nieruchomości. Worki na odpady segregowane będą dostarczane
przez firmę wywozową.
Częstotliwość odbioru odpadów będzie
następująca:
W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej: co najmniej raz w miesiącu będą odbierane zarówno odpady zmieszane jaki i selektywnie zbierane,
W zabudowie wielorodzinnej : odbiór odpadów prowadzony będzie co najmniej raz na
dwa tygodnie zarówno odpady zmieszane jak
i zbierane selektywnie.
Ponadto każda gmina zobowiązana jest
zorganizować przynajmniej jeden punt selektywnego zbierania odpadów do którego
wszyscy mieszkańcy będą mogli dodatkowo
bezpłatnie w ramach funkcjonującego systemu dowieźć zebrane odpady. Na terenie Gminy Bełżyce taki punkt zostanie zorganizowany
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach, ul.Przemysłowa 26, 24
- 200 Bełżyce. Punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych będzie świadczył
usługi odbierania odpadów w terminie od
poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 15.00.
Od dnia 1 lipca 2013 roku to gmina będzie
zlecać za nas wywóz odpadów. To oznacza, że

dotychczasowe umowy zawarte samodzielnie przez mieszkańców z przedsiębiorstwami
muszą być rozwiązane do końca czerwca 2013
roku. Nie wygasną one automatycznie i trzeba je wypowiedzieć z określonym w umowie
wyprzedzeniem. W przeciwnym razie może
dojść do sytuacji, że od połowy roku będą
musieli zapłacić podwójnie: gminie i firmie,
z którą mają podpisaną umowę - ostrzega Ministerstwo Środowiska.
Już do dnia 16 lipca 2013 roku każda
Gmina jest obowiązana ograniczyć masę
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do
50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych, następnie do dnia 16 lipca 2020
roku Gmina obowiązana jest ograniczyć masę
przekazywanych odpadów do 35% wagowo
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na
składowisko.
Nowy system obejmuje wszystkich
mieszkańców naszej Gminy dzięki czemu
zwiększy się odbiór odpadów trafiających
do instalacji odzysku, a zmniejszy się ilość
nielegalnych wysypisk odpadów. Wszyscy
będziemy mogli żyć w czystym i bardziej
przyjaznym środowisku.
Dokumenty do pobrania na stronie internetowej urzędu: www.belzyce.pl

Wiosenna zmiana garderoby i nastroju
W końcu przyszła. Czekaliśmy
na nią bardzo długo, niektórzy nawet
cierpliwie. Miała kilka falstartów – ale
przecież te zdarzają się nawet najlepszym. Od kilku dni wiosna zagościła
jednak na dobre. Część osób nie do
końca wierzy w jej przyjście, co doskonale widać po wyborze garderoby.
Jeżeli chodzi o ubrania to większość
z nas schowała do szafy grube i niewygodne kurtki i palta. Odłożyliśmy też
na dobre rękawiczki, czapki i szaliki.
Myślę, że najciekawszą częścią garderoby po wyborze, której widać zróżnicowane podejście do sytuacji, jaką mamy za oknem
jest obuwie. Począwszy od
kozaków, botków, traperów,
poprzez mokasyny, baleriny
po szpilki, sandały, a nawet
klapki. Ten ostatni rodzaj
obuwia wybierają w ostatnich dniach Ci, którzy ufają

bezgranicznie.
Zrozumiały jest dystans – przecież
wiosna przychodziła kilka razy i niespodziewanie znikała. Teraz jednak
przyszła raczej na dobre i może warto coś zmienić. Wraz z zimą oprócz
garderoby u większości z nas zmienia
się także nastrój. Przyjmijmy, że spowodowane jest to brakiem promieni
słonecznych, o czym regularnie przez
ostatnich kilka miesięcy informowała
nas uśmiechnięta pogodynka z telewizji śniadaniowej. Ta sama, która ze
„szczerym” uśmiechem zapewniała
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nas przez kilka tygodni, że wiosna lada
chwila nadejdzie. Nadeszła – a wraz
z nią powinny nadejść zmiany. Warto
wyznaczyć sobie jakiś cel i małymi krokami spróbować go zrealizować.
Czy się uda – nie ma to znaczenia.
Słowa pogodynki też nic nie zmieniły. Jej zapewnienia nie miały pokrycia
w tym, co widzieliśmy za oknem, ale
i tak codziennie słuchaliśmy pogodowych informacji. Zmiana nie musi być
radykalna i gwałtowna. Czasami na pozór nieważne i błahe sprawy mogą mieć
ogromny wpływ na otaczającą
nas rzeczywistość. Nie ważne
czy się uda, ważne, że spróbujesz.
Tekst: Izabela Winiarska
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Piłkarze "Tęczy" Bełżyce - gromadzą kibiców na tr
W
drużynie
seniorskiej
grają sami wychowankowie
i
zawodnicy
z naszej gminy.
Grają amatorsko, nie pobierając żadnego
w y nag ro d z e nia. Cały budżet drużyny
jest przeznaczony na opłaty sędziowskie
i wyjazdy na
Nowe władze „Tęczy” Bełżyce
mecze. Prezes
Pr
u s z kow s k i
Stowarzyszenie LZS "Tęcza – Rolzaznacza,
że
grupy
młodzieżowe
piłkarzy
plast" Zagórze zmieniła nazwę na LZS
także
trenują
nieodpłatnie.
W
Lublinie
„Tęcza” Bełżyce. Oficjalna nazwa zespołu
za
podobne
treningi
rodzice
co
miesiąc
po marcowym walnym zebraniu członpłacą
czesne,
u
nas
wszystkie
zajęcia
w raków brzmi: Ludowy Zespół Sportowy
mach
Stowarzyszenia
prowadzimy
bez„Tęcza” Bełżyce. Siedzibą zespołu jest
płatnie.
stadion miejski CKFiS-u. Wybrano także
Jakie plany na przyszłość?
nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem
Przede wszystkim pozyskiwanie funzostał Kazimierz Pruszkowski, natomiast dotychczasowy prezes
Krzysztof Wojtachnio pełni
obecnie funkcję wiceprezesa.
W nowym Zarządzie Stowarzyszenia oprócz wymienionych zasiadają: Krzysztof
Sidor – sekretarz, Dominik
Pietras – skarbnik i Dariusz
Pomorski członek Zarządu.
Jednym z punktów zebrania
było udzielenie absolutorium Zarządowi za rok sprawozdawczy, które podjęto
jednogłośnie.
Po objęciu stanowiska
prezes Pruszkowski zwrócił
Piłkarze „Tęczy” Bełżyce
się do wszystkich zebranych
- Cieszę się, że będę współpracował z byłymi i obecnymi członka- duszy zewnętrznych na działalność Stomi Zarządu. Za najważniejszy plan na warzyszenia, oraz pozyskiwanie nowych
najbliższą przyszłość uważam awans do członków. Obecnie w szeregach Stowaokręgówki i utrzymanie drużyn młodzie- rzyszenia jest 33 osoby. Ponadto priorytetem jest wdrażanie zdrowego stylu
żowych. - powiedział.
W "Tęczy" obecnie trenują: młodzi- życia, rywalizacja sportowa, organizacja
cy młodsi, trampkarze starsi i juniorzy zajęć pozalekcyjnych oraz zakup strojów
młodsi oraz dwie drużyny seniorskie: i sprzętu sportowego.
Stowarzyszenie LZS „Tęcza” Bełżyce
w klasie A I grupa i w klasie B I grupa.
obecnie
realizuje dwa zadania współfiTrenerem zespołu jest Marcin Zienansowane
ze środków Gminy Bełżyce.
liński, natomiast kierownikiem drużyny
W
ramach
zadania pod nazwą „AkDominik Pietras.
tywni
przez
sport
– zajęcia z piłką nożJak podkreśla Marcin Zieliński Nr 49-50 ( 160-161 ) kwiecień-maj 2013

ną” prowadzone są zajęcia pozalekcyjne
i sportowe w formie treningów piłki nożnej. Uczestnikami zadania jest 120 osobowa grupa, obejmująca zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe. Zajęcia
odbywają się na obiektach sportowych
Centrum Kultury Fizycznej i Sportu. W
ramach zadania przewidziano rywalizację sportową - rozgrywanie meczy z
innymi drużynami celem sprawdzenia
nabytych umiejętności podczas zajęć. Z
uwagi, iż rywalizacje sportowe odbywać
się będą na wyjeździe w różnych miejscowościach woj. lubelskiego zapewniono
uczestnikom dojazd. W ramach zadania
zakupiony zostanie również niezbędny
sprzęt piłkarski, stroje sportowe oraz zaplanowane są warsztaty o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym. Przy realizacji zadania pracują wolontariusze, świadcząc nieodpłatnie pracę na rzecz Stowarzyszenia. Koszt
realizacji zadania to 96 436,00 zł., w tym
dotacja Gminy Bełżyce wynosi 77 000,00
zł., pozostałą kwotę stanowi wkład własny Stowarzyszenia.
Kolejne zadanie realizowane przez Stowarzyszenie nosi nazwę „Udział
w rozgrywkach ligowych
Lubelskiego Związku Piłki
Nożnej”. W ramach zadania
drużyny rozgrywają mecze w okresie od kwietnia
do listopada 2013 r. według
terminarza ustalonego przez
Lubelski Związek Piłki Nożnej. Przygotowując się do sezonu wiosenno-jesiennego
drużyny rozgrywały mecze
kontrolne w ramach treningu w miesiącach poprzedzających rozgrywki.
Część
meczy ustalonych wg. terminarza
LZPN odbywać się będzie na
obiektach CKFiS w Bełżycach
przy ul.Zamkowej, pozostała
część na boiskach drużyn przeciwnych na terenie naszego województwa.
W zadaniu uczestniczy ok.
100 zawodników Klubu Sportowego Stowarzyszenia, są to
dzieci, młodzież i osoby dorosłe w większości z terenu naszej
gminy.
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a trybunach
Na realizację zadania Stowarzyszenie
otrzymało dotację Gminy Bełżyce w wysokości 11 000,00 zł., pozostała kwota
4100,00 zł. stanowi środki własne.
Otrzymana dotacja przeznaczona jest
na opłaty zgłoszeniowe drużyn, opłaty
sędziowskie, wynajem boiska treningowego na mecze kontrolne.
Przy realizacji tego zadania również
pracuje wolontariusz, który nieodpłatnie
świadczy pracę jako kierownik drużyny.
Z inicjatywy drużyny, pod okiem
Dominika Pietrasa wyremontowano
własnymi siłami pomieszczenia, jakie
obecnie zajmują piłkarze na stadionie.
- Pomalowaliśmy i odnowiliśmy pomieszczenia, gdzie przechowujemy sprzęt i gdzie
mamy urządzone zaplecze biurowe - uściśla Pietras.
„Tęcza” Bełżyce jest zatem oficjalną
reprezentacją naszej gminy i w związku
z tym podjęła starania o uzyskanie zgody
na wykorzystanie herbu miasta na koszulkach sportowych.
Co na boisku?
Piłkarze „Tęczy” Bełżyce dwa ostatnio
rozgrywane mecze wygrali z wiceliderami: pierwszy z Perłą Borzechów 4:2. - Był
to mecz derbowy. W pierwszej połowie
przegrywaliśmy 0:2, ale w drugiej połowie
wzięliśmy się do gry i pokonaliśmy Perłę
Borzechów - relacjonuje Zieliński. Kolejne zwycięstwo bełżycka drużyna odniosła nad LKS-em Kowalin. - Mimo bardzo
niewygodnego boiska i złych warunków
pokonaliśmy gospodarzy 2:1 - wyjaśnia
Dominik Pietras.
Do chwili obecnej „Tęcza” Bełżyce rozegrała 5 meczów, do końca rozgrywek
pozostało jeszcze 8 i prowadzi w tabeli 5
punktami.
Tekst: Agnieszka Winiarska,
foto: arch. "Tęczy" Bełżyce

Świątecznie w Ośrodku Wsparcia
W czwartek 21 marca
b.r. w Ośrodku Wsparcia
dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi w Matczynie
odbyło się tradycyjne spotkanie wielkanocne. Przy świątecznym stole spotkali się:
Kierownik Działu ds. Osób
Niepełnosprawnych PCPR
w Lublinie - Stanisław Bury,
Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Matczynie - Eliza Pielacha, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Matczynie - Renata Rejnowska,
Dyrektor Gimnazjum w Bełżycach - Małgorzata Bojar,
nauczyciel Anna Ambrożkiewicz i pedagog Bożena Watras wraz z uczniami Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach, a także uczestnicy zajęć, rodziny i pracownicy Ośrodka. Swoją obecnością zaszczycił nas
także Pan Bogdan Gontarczyk, właściciel sklepu DREW-CHEM z Bełżyc, który przywiózł dla
niepełnosprawnych podopiecznych Ośrodka dużą ilość świątecznych słodyczy.
Przygotowania do uroczystości trwały wiele dni, a ich efektem były piękne dekoracje świąteczne i stroiki. Na stole królowały wielkanocne przysmaki przygotowane przez dyżurnych
pracowni kulinarnej: wielkanocne baby, serniki, jabłeczniki, jaja faszerowane w rozmaitych
sosach… Uczestnicy zajęć teatralnych w kolorowych przebraniach wystąpili z przedstawieniem o tematyce świątecznej.
Zaprezentowali
wyćwiczone dużo wcześniej wiersze
i piosenki oraz przybliżyli
publiczności świąteczne tradycje i zwyczaje. Uroczysta
atmosfera była okazją do życzliwych rozmów również na
temat przyszłości placówki,
pojawiających się problemów
i dotychczasowych osiągnięć.
Rodzice uczestników zajęć
wykazali duże zainteresowanie zorganizowanym spotkaniem i licznie przybyli na uroczystość. Niektórzy przywieźli
ze sobą ciasto i słodycze. To
bardzo miły gest świadczący
o uznaniu i szacunku do pracy specjalistów Ośrodka.
Mimo zimowej aury – spotkaniu towarzyszył niepowtarzalny, ciepły i serdeczny, wiosenny
nastrój.
Doceniając ogromne zaangażowanie w przygotowanie uroczystości, serdecznie dziękuję zespołowi pracowniczemu Ośrodka, za trud, pomysłowość i inwencję.
Dziękuję także sponsorom Ośrodka, którzy przez cały rok wspierają naszą placówkę dostarczając nieodpłatnie produkty na terapię i prace remontowe:
Panu Bogdanowi Gontarczykowi,
Państwu Agnieszce i Tomaszowi Zielińskim,
Panu Tomaszowi Chomickiemu,
Pani Darii Jolancie Studzian,
Panu Mariuszowi Taramas,
Kierownictwu Sklepu, „Małgośka” z Bełżyc.
Tekst i foto: Urszula Zielińska

dna z akcji w czasie meczu z Kowalinem
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Wykład etnograficzny
Wszystkich zaiteresowanych metodyką badań
etnograficznych oraz obrzędami wiosennymi na
Lubelszczyźnie zachęcamy do uczestnictwa w wykładzie z prezentacją multimedialną, jaki wygłosi
Halina Solecka - etnograf.
Wykład będzie miał miejsce 7 czerwca
o godz.11.00
w Miejskim Domu Kultury.
Ogłoszenie kierujemy szczególnie do uczniów,
organizacji i grup regionalnych,
nauczycieli i osób zainteresowanych tematyką
etnograficzną.
Serdecznie zapraszamy!

Sprawdź ważność
dowodu osobistego
„Przypominamy, że wszystkie plastikowe dowody osobiste wydawane są z określonym terminem ważności. Każdy posiadacz dowodu osobistego może sam sprawdzić kiedy upływa ten termin.
Wskazany jest on w prawym dolnym rogu dowodu osobistego.
O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić z wyprzedzeniem nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu, by otrzymać dowód na czas.Jedynie osoby, które
złożyły wniosek o wydanie dowodu po ukończeniu 65 roku życia,
posiadają dowody osobiste wydane na czas nieokreślony.”

Na pielgrzymkowym szlaku
Grupa pielgrzymów z Bełżyc w czasie majowego weekendu odwiedziła Rzym.
Na Placu Św. Piotra w Watykanie miała możliwość zobaczyć Ojca Św. Franciszka,
który błogosławił zgromadzonych, oraz pomodlić się w Bazylice Św. Piotra przy
grobie Błogosławionego Jana Pawła II. Na szlaku pielgrzymkowym pątnicy odwiedzili także Lanciano - klasztor i kościół, gdzie miał miejsce Cud Eucharystyczny;
Manopello, tam z kolei znajduje sie chusta z wizerunkiem Zmartwychwstałego
Chrystusa; Loretto - z Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej, San Giowani Rotondo, miejscowość w której żył i pracował, a obecnie spoczywa Ojciec Pio. Pielgrzymi zanosząc własne prośby i dziękczynienia pamiętali w modlitwie o całej parafii
i wszystkich parafianach.
Tekst: AWI, foto: Tomasz Winiarski
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W Galerii MDK...
Kolejny wernisaż w Galerii MDK
nosił tytuł „Pasje i nadzieje, czyli przestrzeń niepoznana”. Autorkami wystawy
była Teresa Jędrej, Halina Kwiatkowska
i Dominika Kwiatkowska. Prezentowane obrazy inspirowane głównie pięknem
przyrody i krajobrazu zarówno rodzimego jak i trochę dalszego. Świetliste pejzaże
, barwne kwiaty przeniesione na płótno
zdradzały ogromną wrażliwość autorek.
Na pierwszy rzut oka obrazy wydaja sie
proste. Prosta linia horyzontu, niebo,
ziemia. Jednakże po dłuższej obserwacji
widać zharmoznizowana tonację kolorystyczną oraz głębię uzyskana dzięki doskonałym połączeniom barwnych plam.
Niektóre prace posiadają również ciekawą fakturę, farba położona jest grubą

Bełżyczanie
na majówce
Wolne dni majowe to czas odpoczynku
i wyjazdów. Otrzymaliśmy od naszych
Czytelników fotografie z miejsc, które odwiedzili. Popatrzmy...

warstwą, co wzmaga efekt przestrzenności i powoduje niezapomniane wrażenia
wizualne.
Autorki wystawy od roku uczestniczą w zajciach koła plastycznego kobiet, pod kierunkiem Emilii Wiencko
- Kozak działającego w Miejskim Domu
Kultury w Bełżycach.
Dodajmy jeszcze, że Galeria MDK
i organizowane wernisaże cieszą się coraz większą popularnością wśród miłośników malarstwa.
Tekst: EWKa, AWI,
foto: Agnieszka Winiarska

Muzeum Józefa Chełmońskiego w Radziejowicach. Można w nim obejrzeć
kilkadziesiąt obrazów jego autorstwa.
Przypomnijmy, że Chełmoński malował
również w Bełżycach.

Młodzi recytatorzy
Bełżyczanie odwiedzali także Wenecję,
miasto słynące z krętych i ciasnych uliczek i kanałów. Wspaniałe zabytki, ciekawa architektura i wiekowe place, dzwonnice to właśnie jej romantyczny pejzaż,
który był i nadal jest inspiracją wielkich
weneckich malarzy.

Wiosenny konkurs recytatorski zgromadził 25 uczniów szkół podstawowych z całej gminy. Do kolejnego - powiatowego etapu - przeszli: Oliwia Abramowicz z kl. III
ZS Nr1 w Bełżycach, Aleksandra Pietrzak z kl. IV SP w Matczynie, Anna Korębska
z kl. V ZS Nr 2 w Bełżycach, Jakub Wójcicki także z kl. V z SP w Wierzchowiskach,
Sylwia Chudzik z kl. VI SP w Matczynie i Dominika Winiarska z kl. VI ZS Nr1 w Bełżycach.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Kazimierz Dolny przyciagnał wielu amatorów odpoczynku na świeżym powietrzu. Z Kazimierza statkiem po Wiśle (na
zdj.) można przepłynąć do pobliskiego
Janowca.
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Odpowiedz na pytanie
Hasło w krzyżówce sprzed miesiąca brzmiało „Wielkanoc”. Prawidłowe rozwiązanie podał Paweł Winiarski
i Tomasz Bogusz. Natomiast jeśli chodzi
o obrazy prezentowane na fotografiach
prawidłowo rozpoznała ich autorkę - Janinę Kochańską, Paulina Kamińska.
Tym razem pytamy o to, co
znajduje się na tych czarno-białych zdjęciach. W ramach podpowiedzi dodamy,
że na obu widać fragmenty architektury
naszego miasta.
Jak zawsze na prawidłowe odpowiedzi czekamy przez miesiąc w redakcji Gazety Bełżyckiej. Można do nas także
dzwonić pod nr 81 517 22 30.
Nazwiska osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi opublikujemy jak zawsze
w następnym wydaniu Gazety Bełżyckiej.
Zdjęcia w tym numerze publikujemy dzięki uprzejmości Pana Łukasza
Dudkowskiego.
Zachęcamy także Czytelników,
aby podzielili się z nami zawartością domowego archiwum, które będziemy kolejno publikować w nastepnych wydaniach
Gazety Bełżyckiej.

Krzyżówka z hasłem
1

1. Przypuszczenie o czyjejś winie lub o czyichś
złych zamiarach
2. Przyrząd sportowy do latania
3. Osoba wynajęta do oklaskiwania aktora lub widowiska
4. Umie sobie poradzić w różnych sytuacjach.
5. Jednostronna tkanina dekoracyjna naśladująca
malowidło.
6. Dawniej: koszenie trawy lub zboża.
7. Popularne narzędzie do wycinania chwastów
w ogródku.
8. Wyrażenie, żart obrazujący czyjeś lekceważenie, drwinę.
9. Tytuł ostatniej sztuki wystawianej w marcu
tego roku przez Teatr „Nasz”.
10. Rzadko spotykany minerał o zielonej lub
zielonoszarej barwie, w Polsce wydobywany jest
w kopalni w wiosce - Tąpadła u podnóża Góry
Ślęży na Dolnym Śląsku, spotykany jest też w Górach Kaczawskich.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Śpiewy majówkowe
pod kapliczkami
PHU BEDMOT Bełżyce ul. Przemysłowa 30 b

Impressa Restauracja i Club
Niedrzwica Duża ul. Bełżycka 16
tel.81 517-55-22

- Wesela
- Komunie
- Chrzciny
- Przyjęcia
- Pokoje gościnne
tel. 609-409-903
www.impressa.pl
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Maj to miesiąc poświęcony Matce Bożej. Tradycyjnie od dziesięcioleci rozlegają się śpiewy majowe przy wiejskich kapliczkach, pieśni
snują się polami, łąkami, oplatając melodią wsie i przyległe domostwa. Majówki pod przydrożnymi kapliczkami i litanie nierzadko też
mieszają się z dudniącą muzyką dobiegającą z głośników przejeżdżających obok aut, ale trwają i nie milkną. Niestety z roku na rok, coraz
mniej młodych osób dołącza do tego zbiorowego głosu wiernych ...
Na zdjęciu majówki w Skrzyńcu i Wierzchowiskach Dolnych.
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