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Rada Miejska uchwaliła
Uchwała Nr LVI/344/2014 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 11 czerwca
2014 roku. W sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Bełżyc z wykonania budżetu
za 2013 rok i udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Bełżyc z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
Po rozpatrzeniu przedłożonego przez
Burmistrza Bełżyc sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r., zatwierdza
się sprawozdanie finansowe wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2013r.
Po zapoznaniu się ze:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2013 r.,
- sprawozdaniem finansowym,
- opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej o: sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r. oraz o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

- informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej,
udziela się absolutorium Burmistrzowi
Bełżyc z tytułu wykonania budżetu za
2013 r.
Uchwała Nr LVI/349/2014 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 11 czerwca
2014 roku. W sprawie emisji obligacji.
Gmina Bełżyce wyemituje 2200 obligacji
o wartości nominalnej 1000 zł. (słownie:
jeden tysiąc złotych) każda na łączną
kwotę 2200000 zł. (słownie: dwa miliony
dwieście tysięcy złotych)
Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.
Jednocześnie traci moc uchwała
LV/343/2014 Rady Miejskiej w Bełżycach
z dn. 22 maja 2014 roku w sprawie emisji
obligacji.
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Uchwała Nr LVI/347/2014 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 11 czerwca
2014 roku. W sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji
stwierdzającej nabycie przez Gminę
Bełżyce z mocy prawa własności nieruchomości.
Wyraża się zgodę na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie przez
Gminę Bełżyce z mocy prawa własności
nieruchomości, uregulowanej w księdze
wieczystej nr LU 1O/00068380/5, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie ewidencyjnym Wronów
gm. Bełżyce oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 600/6 o pow.
0,3600 ha.
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Oddali hołd pomordowanym

Gazeta Bełżycka

Świętowali jubileusz 65-lecia
W obchodach 65- lecia OSP Matczyn –
Wojcieszyn, które miały miejsce 18 maja
na placu, przed remizą strażacką, wzięło
udział 13 jednostek ochotniczych. Wspomnieniem historii powstania jednostki
oraz wręczeniem odznaczeń uhonorowano
służbę druhów ochotników.

Hołd dwudziestu trzem rozstrzelanym mieszkańcom Bełżyc i okolic
oddali w poniedziałek, 9 czerwca, pod pomnikiem Matki Boskiej Partyzanckiej, przedstawiciele władz miasta i środowisk patriotycznych.
Obchody 70-tej rocznicy mordu, który miał miejsce dokładnie 9
czerwca 1944 roku rozpoczęły się nabożeństwem w kościele parafialnym
w Bełżycach. W uroczystościach, którym patronował Burmistrz Bełżyc,
a zorganizował jak co roku Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II, wzięły
udział organizacje kombatanckie, zarówno z naszej gminy jak i pobliskich
miejscowości: Urzędowa, Poniatowej, Ewunina oraz Lublina, stowarzyszenia, harcerze i młodzież ZS Nr 1 w Bełżycach.
Wraz z mieszkańcami Bełżyc po Mszy św. udaliśmy się pod pomnik
Matki Boskiej Partyzanckiej złożyć hołd pomordowanym w 1944 roku.
Pod pomnikiem miał miejsce apel poległych, który poprowadził ks. Czesław Przech. Pamięć o zabitych przywoływał także w swoim wystąpieniu
burmistrz Ryszard Góra. Poszczególne delegacje złożyły kwiaty, wieńce
i zapaliły znicze - symbol pamięci o nieżyjących.
Tekst: Agnieszka Winiarska, foto: Agnieszka Winiarska, Monika Jasińska

Dzieci pobawią się na odnowionym placu

Wkrótce plac zabaw dla dzieci usytuowany
w bełżyckim Rynku zyska nowy wygląd.
- Urząd Miejski na wszystkie prace wydatkuje
kwotę około 50 tys. zł., w tym 5 tys. zł. z funduszu
sołeckiego - informuje Szymon Topyło naczelnik
Wydziału Inwestycji Gospodarki Komunalnej
i Przestrzennej UM. Oprócz nowych urządzeń zostaną wyremontowane stare. Tym zadaniem, oraz
zakupem nowych, zajmie się market Intermarche Przeznaczymy na ten cel około 30 tys. złotych - mówi
Kamila Stępniewska przedstawicielka Intermarche.
Tekst: AWI, foto: Beata Wysocka
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Jubileusz OSP połączony został z Gminnym Dniem Strażaka. Faktycznie strażacy
rozpoczęli świętowanie już 4 maja w matczyńskim kościele biorąc udział w uroczystym
nabożeństwie. Wspólnie modlili się w czasie
Mszy św. w intencji żyjących i zmarłych strażaków.
Z kolei w niedzielę, 18 maja, wraz z druhami z Matczyna - Wojcieszyna świętowali strażacy z OSP Babin, OSP Bełżyce, OSP Zagórze,
OSP Wronów, OSP Zalesie, OSP Jaroszewice,
OSP Chmielnik Kolonia, OSP Wymysłówka,
OSP Podole, OSP Wierzchowiska i OSP Stasin. Na zaproszenie strażaków przybyli także:
wiceminister rozwoju regionalnego Marceli
Niezgoda, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego Radosław Orgasiński,
wiceprezes Zarządu Powiatowego Oddziału
ZOSP Sławomir Zygo, Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra oraz jego zastępca Marcin Olszak,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach
Andrzej Chemperek i radni miejscy, sekretarz
Zarządu Powiatowego ZOSP st.bryg. Mieczysław Dziura, Komendant Miejski PSP w Lublinie st.bryg. Mirosław Hałasa, główna księgowa Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie
mł.kpt. Anna Pietrzak oraz dowódca JRG PSP
w Bełżycach mł.bryg. Zbigniew Kotłowski.
W jubileuszowych obchodach wzięły także
udział wdowy po zmarłych strażakach ochotnikach. Natomiast oprawę artystyczną całej
imprezy zapewnił zespół muzyczny.
W czasie uroczystości wręczono złote medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa: Przemysławowi Plewikowi z OSP Matczyn, Ryszardowi
Górze prezesowi Zarządu Gminnego OSP
oraz Bogdanowi Markowi z OSP Matczyn.
Ponadto udekorowano trzynastu druhów 4
srebrnymi i 9 brązowymi medalami Za Zasługi Dla Pożarnictwa oraz wręczono 3 odznaki
Strażak Wzorowy. Za służbę wyróżniono 50
druhów, którzy otrzymali odznaki za wysługę
lat w OSP. Na zakończenie obchodów 65- lecia
jednostki uroczyście przyjęto do służby trzech
młodych strażaków, którzy złożyli przyrzeczenie: Patryka Podlaskiego, Piotra Tarkowskiego i Patryka Lalaka.
Podsumowując majową uroczystość prezes OSP Matczyn – Wojcieszyn Jan Ozimek
podziękował przede wszystkim tym, którzy
dobrą współpracą i pomocą przyczynili się do
rozwoju tejże jednostki.
Rys historyczny
Na zebraniu wiejskim 10 kwietnia 1949
roku na wniosek Jana Pastusiaka powołano

Komitet Organizacyjny Ochotniczej Straży
Pożarnej w Matczynie, który najpierw przeprowadził z mieszkańcami wsi tzw. konsultacje. Na ich podstawie stwierdzono, że istnieje
rzeczywista potrzeba założenia miejscowej
Ochotniczej Straży Pożarnej. Mieszkańcy popierali ideę, dlatego już 24 kwietnia zwołano
zebranie organizacyjne OSP. Zwerbowano
na nim 24 druhów czynnych i 46 członków
wspierających. Wybrano Zarząd OSP, do którego weszli: Bronisław Nagnajewicz jako prezes, Paweł Jęczeń wiceprezes, Józef Sosnowski
sekretarz, Bronisław Markowski skarbnik,
Wacław Nagnajewicz gospodarz i Władysław
Plewik naczelnik. Powołano także Komisję
Rewizyjną w składzie: Stanisław Jóźwik, Czesław Koziński oraz Paweł Bielak. Następnie
zarejestrowano jednostkę w Powiatowym
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Lublinie. Wtedy także od OSP Zosin wypożyczono, a następnie odkupiono, sikawkę
ręczną z wężem ssawnym, trzema odcinkami
węża tłoczonego i prądownicą.
OSP otrzymała także budynek: szopę,
wydzieloną z majątku Matczyn, którą czynami społecznymi strażaków adaptowano dla
potrzeb OSP. W grudniu tego roku staraniem
Wacława Nagnajewicza strażacy otrzymali nieodpłatnie beczkę żelazną od Gminnej
Spółdzielni SCh w Bełżycach. W kolejnych latach zakupiono wóz konny i umundurowanie
dla druhów ochotników.
W latach 1958-1959 pobudowano remizę
przy licznym udziale strażaków oraz mieszkańców Matczyna i Wojcieszyna. W latach 70
– tych dobudowywano kolejne pomieszczenia
przeznaczone na szatnię i stołówkę. Następnie
w 1983 roku zebranie wiejskie uchwaliło, że
należy zbudować nową strażnicę, którą zlokalizowano na działce Państwowego Funduszu
Ziemi znajdującą się na styku obu wsi: Matczyna i Wojcieszyna. Oficjalne otwarcie nowego budynku miało miejsce 20 września 1987
roku w dzień Dożynek Gminnych. Niedługo, bo w październiku, jednostka otrzymała
z JRG Bełżyce samochód pożarniczy Star 244.
Pięć lat później w 1992 roku ufundowano jednostce OSP Matczyn – Wojcieszyn sztandar.
Od momentu powstania po dzień dzisiejszy OSP Matczyn - Wojcieszyn miała 7
prezesów. Pierwszym z nich był Bronisław
Nagnajewicz, kolejni to: Władysław Plewik,
Józef Sosnowski, Stanisław Pietrzak, Leopold
Jerzy Nagnajewicz (dwie kadencje) i Stanisław
Bednarczyk. Obecnie prezesem jednostki
od 33 lat jest Jan Ozimek. Drużyna liczy 63
strażaków ochotników, w tym dwóch honorowych: Zdzisława Bednarczyka i Zdzisława
Tarkowskiego.
15 lat w Krajowym Systemie
Ratowniczo - Gaśniczym
W 1999 roku włączono jednostkę straży
w Matczynie – Wojcieszynie do Krajowego

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

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Niesie to
ze sobą określone obowiązki ale też korzyści.
– Jesteśmy powiadamiani przez stanowisko dowodzenia w komendzie Miejskiej PSP o wszystkich alarmach w naszej okolicy. Trzydziestu
strażaków dostaje równocześnie z włączeniem
syreny smsy z wiadomością o wyjeździe. Jesteśmy również zobowiązani do podnoszenia
kwalifikacji i udziału w szkoleniach. Przynależność do KSR-G pozwala nam jednocześnie
doposażyć naszą jednostkę w sprzęt – mówi
Czesław Wieczorkiewicz. Obecnie OSP ma
do dyspozycji w pełni wyposażony samochód
specjalny ratowniczo – gaśniczy MAN TGM.
Strażacy na wyposażeniu posiadają m.in.
sprzęt ratownictwa medycznego, sprzęt do ratownictwa drogowego, pompę szlamową, dwa
agregaty prądotwórcze, agregat do oddymiania pomieszczeń, dwie piły do cięcia drewna,
oraz piłę do cięcia betonu i stali.
Aktywnie działają
Jeśli chodzi o liczbę wyjazdów jednostki OSP Matczyn – Wojcieszyn przytoczymy
krótko statystyki. W 2009 roku strażacy wyjeżdżali 12 razy, w 2010 roku było 16 wyjazdów, w 2011 roku 19 wyjazdów, w 2012 roku
33 wyjazdy, w 2013 roku 15 wyjazdów i do
czerwca 2014 roku 25 wyjazdów. Zdecydowanie najwięcej wyjeżdżali do pożarów oraz
miejscowych podtopień. Dalej w kolejności
są wypadki drogowe, usuwanie po przejściu
nawałnic połamanych drzew i konarów. Zdecydowanie najwięcej wyjazdów w ciągu ostatnich 5 lat miał Ryszard Pietrzak bo aż 75, niewiele mniej bo 73 Przemysław Plewik, Adam
Pietrzak i Artur Anasiewicz po 70 i Artur Nagnajewicz 67.
Dodajmy, że strażacy biorą udział w różnych zadaniach m.in. pomagają w rejonach
dotkniętych powodzią i podtopieniami, czy w
umacnianiu wałów jak było w 2010 roku. Organizują wyjazdy pielgrzymkowe. Mają także
plany na przyszłość, które wiążą się z odbudową ogrodzenia przy remizie, które w związku
z budową drogi 747 zostało rozebrane. Strażacy zakupili również, z dotacji pozyskanej
od Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP
RP, dwa kotły gazowe centralnego ogrzewania
i 10 grzejników, które zostaną zainstalowane
w remizie, w czasie planowanej na ten rok
modernizacji instalacji grzewczej.
Obecnie w skład Zarządu OSP MatczynWojcieszyn wchodzą: Jan Ozimek prezes, Mirosław Witek naczelnik wiceprezes, Ryszard
Pietrzak wiceprezes, Piotr Marek zastępca
naczelnika, Piotr Stachyra skarbnik, Czesław
Wieczorkiewicz sekretarz-kronikarz, Bogdan
Marek gospodarz, Przemysław Plewik członek
i gospodarz do spraw sprzętu p.poż. i Sławomir Bednarczyk członek.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
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Dzien´ Dziecka z wedka
´

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 35 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami tekst jednolity (Dz. U.
z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

´

miast w rzutach najlepszy był Radek Sapiński,
Konrad Dec oraz Kacper Biegalski. Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i mnóstwo nagród, które wręczył p.o. prezesa Koła 74 Mieczysław Wasilewski i Robert
Tarczyński sekretarz. Rodzice towarzyszący
najmłodszym wędkarzom zgodnie twierdzili,
że dzieci miały świetną zabawę i miło spędziły dzień. Sami zainteresowani natomiast byli
bardzo zadowoleni z otrzymanych nagród.

BURMISTRZ BEŁŻYC

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Fundatorzy nagród
i upominków:

Dzień Dziecka był okazją do zorganizowania nad zbiornikiem wodnym zawodów wędkarskich dla najmłodszych. Koło PZW 74 Bełżyce zapewniło wspaniałe nagrody pozyskane od licznych sponsorów.
W sumie do zawodów zgłosiło się 19 dzieci startujących w dwóch kategoriach wiekowych:
do 9 lat i 10-14 lat. Warunkiem uczestnictwa było posiadanie odpowiedniej karty zezwalającej
na połów. Najlepsi w młodszej kategorii byli: Zuzanna Kruk i Piotr Baranowski. Pozostałym
dzieciom nie udało się złapać żadnej ryby. Natomiast w starszej grupie I miejsce zajęła Klaudia
Bednarz, która złowiła także największą rybę, kolejne miejsca zajęli: Kacper Biegalski, Łukasz
Krasucki, Ilona Wrońska i Kacper Milart. Na tym nie koniec emocji. PZW zaproponowało
także dzieciom dodatkowe zmagania w konkursie wiedzy wędkarskiej i konkursie rzutowym.
Najlepiej odpowiadał na pytania Kacper Milart, Piotr Baranowski i Damian Gerhand, nato-

Jaxon, Dragon,
Wędkarski Świat
Księgarnia Anna Porębiak
Miejski Dom Kultury
Sklepy: "Ryba", "Karpik"
PHU Dwojak
DREW-CHEM
Piekarnia Żabia Wola
Piekarnia Niedrzwica
AG - Technik
Pizzeria 17
Pani Beata Mirosław
Supermarket "Alibi"
Sołectwo Podole

Taneczny Dzień Dziecka
Magdalena i Grzegorz Gronowscy prowadzący
Studio Tańca Axel oraz zajęcia taneczne
w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach
zorganizowali z okazji Dnia Dziecka
Turniej Tańca Towarzyskiego tym
razem o Puchar Wójta Gminy Borzechów.
- Wraz z Zenonem Madzelanem wójtem Borzechowa i Izabelą Jakubowską dyrektor
Gimnazjum w Borzechowie 1 czerwca przygotowaliśmy imprezę taneczną dla ponad 320 uczestników. Dzięki ogromnej
pomocy rodziców dzieci, które tańczą w Miejskim Domu Kultury mogliśmy sprawnie przeprowadzić całe przedsięwzięcie wyraża uznanie Magdalena Gronowska.
W turnieju wzięło udział czternaście klubów: Amigo Dance z Białej Podlaskiej, AXEL z Lublina, Chochlik z
Lubartowa, EM Studio z Opola Lubelskiego, Fantan z Kraśnika, Gminny Dom Kultury z Zakrzówka, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji z Niedrzwicy Dużej, Impuls
z Biłgoraja, Lider z Lublina, Lubelskie Centrum Inicjatyw
Tanecznych, Miejski Dom Kultury z Bełżyc, Myka z Zamościa, Pasja z Lublina oraz Szkoła Tańca Andrzej Kaczmarczyk z Lublina.
Tancerze rywalizowali w różnych grupach wiekowych.
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prezentując tańce latynoamerykańskie i standardowe. Kolejne występy oceniali
sędziowie: Barbara Jaworska - Mazur, Andrzej Kaczmarczyk i Maciej Gołębiowski.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe puchary oraz dyplomy - wyjaśnia Grzegorz Gronowski. - Niewątpliwie atrakcją dnia były także konkursy, zabawy, zjeżdżalnie i słodki poczęstunek dla wszystkich dzieci ufundowany
przez wójta Borzechowa - dodaje.
Tekst: AWI, foto: Robert Psionka

Ogłoszenia
Burmistrz Bełżyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 727 o pow.
66,38 m2 położona w Bełżycach przy ul. Tysiąclecia 1, stanowiąca własność Gminy Bełżyce
z przeznaczeniem zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Bełżyce tj. MN/U zabudowa jednorodzinna
i usługi, KZ DW- droga zbiorcza, wojewódzka.
Teren będący przedmiotem dzierżawy aktualnie objęty jest dzierżawą do dnia 2 lipca 2014 r. i zostanie
wydzierżawiony na okres do lat 3.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi
80,00 zł netto + VAT w stosunku rocznym.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 lipca 2014 roku
(poniedziałek) o godz. 10 30 w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 90 zł najpóźniej do
godz. 9 30 w dniu 21 lipca 2014 r. w kasie Urzędu
Miejskiego lub na konto: 47 8685 0001 0020 1902
2000 0010
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce z adnotacją ,,Przetarg ustny nieograniczony na
dzierżawę części działki nr 727 ”.
W przypadku wpłat na konto pieniądze należy
wpłacić odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu
21 lipca 2014 r. znajdowały się one już na koncie
Urzędu Miejskiego w Bełżycach.
Dowód wniesienia wadium oferent musi przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium zostaje zwrócone w terminie trzech dni po
odwołaniu, zamknięciu przetargu lub zakończeniu
przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę
osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Urzędu Miejskiego.
Dzierżawca nie będzie mógł poddzierżawiać nieruchomości osobom trzecim bez pisemnej zgody
Wydzierżawiającego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego
unieważnienia bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje na temat przetargu udzielane są w pok. 11 Urzędu Miejskiego w Bełżycach
lub pod nr telefonu 81 517-28-91.
Bełżyce, 18 czerwca 2014 roku

Burmistrz Bełżyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 727 o pow. 30
m2 położona w Bełżycach przy ul. Tysiąclecia 1,
stanowiąca własność Gminy Bełżyce z przeznaczeniem zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bełżyce tj.
MN/U zabudowa jednorodzinna i usługi, KZ DWdroga zbiorcza, wojewódzka.
Teren będący przedmiotem dzierżawy aktualnie objęty jest dzierżawą do dnia 2 lipca 2014 r. i zostanie
wydzierżawiony na okres do lat 3.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi
36,00 zł netto + VAT w stosunku rocznym.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 lipca 2014 roku
(poniedziałek) o godz. 10 00 w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 40 zł najpóźniej do
godz.9.30 w dniu 21 lipca 2014 r. w kasie Urzędu
Miejskiego lub na konto: 47 8685 0001 0020 1902
2000 0010 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce z adnotacją ,,Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 727 ”.
W przypadku wpłat na konto pieniądze należy
wpłacić odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu
21 lipca 2014 r. znajdowały się one już na koncie
Urzędu Miejskiego w Bełżycach.
Dowód wniesienia wadium oferent musi przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium zostaje zwrócone w terminie trzech dni po
odwołaniu, zamknięciu przetargu lub zakończeniu
przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę
osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Urzędu Miejskiego.
Dzierżawca nie będzie mógł poddzierżawiać nieruchomości osobom trzecim bez pisemnej zgody
Wydzierżawiającego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego
unieważnienia bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje na temat przetargu udzielane są w pok. 11 Urzędu Miejskiego w Bełżycach
lub pod nr telefonu 81 517-28-91.
Bełżyce, 18 czerwca 2014 roku
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Podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 6 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska
3, 24-200 Bełżyce na tablicy ogłoszeń wywieszony został ciąg dalszy wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Bełżyce, przeznaczonych do wydzierżawienia lub najmu w trybie przetargu nieograniczonego w 2014 r.
Dodatkowo informację zamieszczono
również w BIP Urzędu Miejskiego w Bełżycach oraz stronie internetowej http://
www.belzyce.pl.
Burmistrz Bełżyc
inż. Ryszard Góra

KONKURS

Burmistrz Bełżyc
i Rada Miejska w Bełżycach
zapraszają wszystkich mieszkańców
do udziału w konkursie pod nazwą:

"Podnosimy estetykę
gminy Bełżyce"
Oceniany będzie wygląd posesji wiejskiej,
miejskiej oraz balkonów osiedlowych.
Zgłoszenia z własnoręcznym podpisem
prosimy składać w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Bełżycach.
Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia
15 lipca 2014 roku.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Festiwalu Wsi
Polskiej na terenie Gminy Bełżyce.
Uwaga w konkursie mogą brać udział
osoby, które w roku ubiegłym 2013 nie
zajęły znaczącego miejsca w konkursie
(tj. miejsca od 1 do 3).
BURMISTRZ BEŁŻYC
inż. Ryszard Góra
Regulamin konkursu oraz formularz
zgłoszeniowy jest do pobrania na stronie Urzędu Miejskiego www.belzyce.pl
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Krwiodawcy i ratownicy SIM w ZS Nr 2

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego M-GBP

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego zorganizowanego przez Klub HDK
PCK przy Spomasz Bełżyce S.A. było okazją do zaprezentowania pokazu ratownictwa medycznego przez lubelską grupę SIM czyli Społecznych Instruktorów
Młodzieżowych PCK. Wszystko działo się 2 czerwca w ZS Nr 2 im. Królowej
Jadwigi w Bełżycach.
Konkurs o tematyce związanej z honorowym oddawaniem krwi cieszył się ogromnym powodzeniem. Wzięła w nim udział prawie połowa uczniów całej szkoły. Laureatów i nagrodzonych było zatem także bardzo wielu bowiem komisja postanowiła przyznać nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy wszystkim uczestnikom konkursu,
które wręczył burmistrz Marcin Olszak, Marian Piekoś prezes Klubu HDK PCK przy
"Spomasz" Bełżyce S.A., oraz prezes Zarządu Rejonowego PCK Andrzej Jurak.
Wśród nagrodzonych w kategorii klas I - III na miejscu pierwszym znalazła się
Weronika Mastalerz z klasy II, II miejsce przypadło Joannie Arabskiej z klasy III i III
miejsce Jakubowi Królowi z I klasy. W tej kategorii wyróżnione także zostały: Wiktoria Obel, Julia Raś, Aleksandra Raś, Paweł Cygler, Lena Kamińska, Natalia Baran
i Dorota Anasiewicz.
W kategorii klas IV - VI najlepszą pracę wykonała Andżelika Woźniak z IV klasy,
Jowita Buczyńska z VI klasy i Emilia Rumińska z IV klasy. Tu także przyznano wyróżnienia: Joannie Zając i Monice Anasiewicz.
Jak wspomnieliśmy na wstępie uroczystość była okazją do zaprezentowania przez
Społecznych Instruktorów Młodzieży pokazu ratownictwa medycznego. Grupa z Lublina zademonstrowała kilka sposobów pomocy przy wypadkach, omdleniach czy padaczce. Z instruktorami można było także ćwiczyć na fantomie sztuczne oddychanie
i masaż serca. - Była to niezwykle ciekawa i pouczająca lekcja - mówi dyrektor szkoły
Cecylia Król. Podobnie sądzili uczniowie, którzy chętnie ćwiczyli sposób ułożenia
chorego w pozycji bocznej bezpiecznej i pomoc przy tamowaniu krwotoku z nosa.
Na zakończenie prezes Marian Piekoś podziękował wszystkim uczniom za udział
w konkursie oraz dyrekcji i nauczycielom za pomoc i współpracę przy zorganizowaniu
całej imprezy oraz pokazu ratownictwa.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Wernisaż "Kobiet z pasją"

Zawody wędkarskie
Harmonogram wywozu odpadów
Miejscowość/ulica:
→ Bychawska, Klarnera, Elekcyjna, Ewangelicka, Fabryczna, Gminna, Nachmana, Wilczyńskiego, Lubelska, Milenijna, Miła, Cicha,
Pocztowa, Polna, Północna, Przeskok, Rzeczna, Sadowa, Słoneczna, Spokojna, Spółdzielcza, Sympatyczna, Wesoła, Wojska Polskiego,
Zamkowa, Łączna, Ogrodowa, Żytnia, Rolnicza, Krótka, Zagrodowa, Klonowa, Śródpole,
Przemysłowa, Krakowska, Kręta, Tysiąclecia,
Bednarska: br: 10 lipiec, 7 sierpień, 11 wrzesień, 9 październik, 13 listopad, 11 grudzień
i 8 styczeń 2015r.
→ 1 Maja, Grażewicza, Jabłoniowa, Kazimierska, Kościuszki, Kwiatowa, Plac Kościelny, Ks.
Bargieły, Rynek, Szewska, Sportowa, Szpital-
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na, Wzgórze, Żeromskiego, Kopernika, Przelotowa, Szkolna, Partyzantów, Mała, Orzechowa, Zielona, Prebendarska: br: 11.07, 08.08,
12.09. 10.10, 14.11, 12.12 i 09.01.2015r.,
→ Wymysłówka, Jaroszewice, Babin, Zosin
br: 14.07, 11.08, 15.09, 13.10, 17.11, 15.12 i
12.01.2015r.,
→ Podole, Matczyn, Wojcieszyn, Chmielnik
Kolonia, Chmielnik br.: 15.07, 12.08, 16.09,
14.10, 18.11, 16.12 i 13.01.2015r.,
→Krężnica Okrągła, Wierzchowiska Górne,
Stare Wierzchowiska, Skrzyniec Kolonia,
Skrzyniec, Wierzchowiska Dolne br.: 16.07,

13.08, 17.09, 15.10, 19.11, 17.12 i 14.01.2015r.,
→ Zagórze, Kierz, Cuple, Płowizny, Wronów,
Malinowszczyzna, Zalesie br.: 17.07, 14.08,
18.09, 16.10, 20.11, 18.12 i 15.01.2015r.
Zabudowa wielorodzinna na terenie miejskim i wiejskim br.: lipiec: 7,14,21,28;
sierpień: 4,11,18,25, wrzesień: 1,8,15,22,29;
październik: 6,13,20,27; listopad: 3,10,17,24;
grudzień: 1,8,15,22,29; styczeń 2015:
5,12,19, 26.
Pojemniki i worki należy wystawiać do
godz. 7.00
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Turniej Sołectw
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Dni Bełżyc w tym roku odbywały się od 13 do 15 czerwca. Uroczyście
otworzył miejskie święto Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra w piątek 13
czerwca w Miejskim Domu Kultury podczas wernisażu malarstwa
"Kobiet z pasją" - grupy plastycznej działającej w MDK.

Razem z wystawą miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu literackiego
zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną zatytułowanego "Moja mała ojczyzna - jestem jej częścią". W kategorii I Gimnazjum
najlepszą pracę napisała Blanka Wiśniecka z ZS Nr 2 w Bełżycach z klasy
Ia, na II miejscu znalazł się Dawid Goliszek z ZS Nr 2 w Bełżycach z klasy
IIb i III miejsce zajęła Katarzyna Chawrylak z ZS Nr 1 w Bełżycach z klasy
IIa. W kategorii II Szkoła Podstawowa przyznano dwa pierwsze miejsca:
Tomaszowi Kotłowskiemu z ZS Nr 1 w Bełżycach z kl. VIc oraz Dżesice
Wojtachnio z kl. V SP w Krzu. Na II miejscu znalazł się Szymon Czyż z IV
klasy SP w Chmielniku. Trzecie miejsce ex aequo jury przyznało Julii Plewik z kl. IV b w ZS Nr 1 i Wioletcie Bartoszcze z kl. V SP w Chmielniku.
W sobotę nad zbiornikiem wodnym 24 wędkarzy wzięło udział w Zawodach Wędkarskich o Puchar Burmistrza Bełżyc, które organizowało
Koło 74 PZW Bełżyce. Zawodnicy zostali podzieleni na dwie kategorie:
senior i junior/kobieta. W pierwszej kategorii najlepsi byli: Błażej Koniak, Hubert Błaszczak, Zdzisław Majkowski, Robert Tarczyński, Michał

9

Grzesiek i Jacek Bednarz. Natomiast w kategorii junior/kobieta najwięcej złowili: Marta Giza, Paulina Wasilewska, Damian Gerhand, Wioleta
Wasilewska, Michał Kijewski i Krzysztof Gradowski. Największą rybę
w kategorii senior złapał Edward Żuchnik (karp), a w kategorii junior/
kobieta Paulina Wasilewska, która także złowiła karpia. Sobota to także
dzień Turnieju Soectw, o którym piszemy osobno.
Z kolei niedziela, 15 czerwca, przebiegała na stadionie CKFiS-u pod
znakiem występów artystycznych. Jako pierwsze na scenie pojawiły się
dzieci z Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach. Po nich
wystąpili kolejno uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzu, Wierzchowiskach, Chmielniku, Babinie oraz z ZS Nr 2 w Bełżycach. Tradycyjnie
w czasie Dni Bełżyc miała także miejsce loteria dla klientów Banku Spółdzielczego w Nałęczowie filia w Bełżycach. Po losowaniu wystąpił zespół
taneczny Axel i zespół taneczny Twister oraz zespoły śpiewacze z Wojcieszyna, Wierzchowisk i zespół Jarzębinki oraz kapela MDK. Po folkowych
nutach na scenie pojawił się zespół Queen Band z nieco cięższym brzmieniem, a na zakończenie publiczność usłyszała Stachurskiego z zespołem.
Największe przeboje artysty wraz z nim śpiewało pod sceną kilkaset osób.
Dni Bełżyc zakończył niezwykle efektowny pokaz sztucznych ogni.
Tekst: Agnieszka Winiarska

Niedzielne granie
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Foto: Agnieszka Winiarska, Konrad Gumiński
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Występy dzieci ze szkół i przedszkoli
oraz zespołów z naszej gminy
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Wyniki rozgrywek Turnieju Sołectw
Kilkaset osób w ramach tegorocznych Dni
Bełżyc wzięło udział w II Turnieju Sołectw.
Zawody zostały rozegrane w sobotę 14
czerwca przy udziale przedstawicieli 11 sołectw gminy Bełżyce. Zawody otworzył i na
zakończenie zmagań wręczał zwycięzcom
nagrody, medale oraz puchary, Burmistrz
Bełżyc Ryszard Góra. Nad prawidłowym
przebiegiem wszystkich konkurencji czuwało kilkunastu sędziów oraz Antoni
Kwiatkowski komisarz zawodów. Poniżej
wyniki zmagań:
Konkurencje drużynowe
Czwórbój władz sołeckich:
1. Sołectwo Matczyn Wojcieszyn
2. Sołectwo Podole
3. Sołectwo Bełżyce Wzgórze
4. Sołectwo Babin
5. Sołectwo Chmielnik Kolonia
6. Sołectwo Krężnica Okrągła
Przeciąganie liny:
Kobiety:
1. Sołectwo Bełżyce Wzgórze
2. Sołectwo Chmielnik Kolonia
3. Sołectwo Bełżyce Centrum
4. Sołectwo Matczyn Wojcieszyn
5. Sołectwo Babin
Mężczyźni:
1. Sołectwo Matczyn Wojcieszyn
2. Sołectwo Bełżyce Centrum
3. Sołectwo Bełżyce Wzgórze
4. Sołectwo Krężnica Okrągła
5. Sołectwo Babin
Rzuty do kosza:
1. Sołectwo Matczyn Wojcieszyn
2. Sołectwo Bełżyce Centrum
3. Sołectwo Bełżyce Wzgórze
4. Sołectwo Zagórze II
5. Sołectwo Krężnica Okrągła

6. Sołectwo Chmielnik Kolonia
7. Sołectwo Babin
Sztafeta sprawnościowa:
1. Sołectwo Zagórze II
2. Sołectwo Bełżyce Centrum
3. Sołectwo Babin
4. Sołectwo Bełżyce Wzgórze
5. Sołectwo Matczyn Wojcieszyn
6. Sołectwo Chmielnik Kolonia
Przenoszenie worków z piaskiem:
1. Sołectwo Matczyn Wojcieszyn
2. Sołectwo Bełżyce Centrum
3. Sołectwo Babin
4. Sołectwo Krężnica Okrągła
5. Sołectwo Bełżyce Wzgórze
Turniej piłki nożnej:
1. Sołectwo Zagórze II
2. Sołectwo Bełżyce Centrum
3. Sołectwo Bełżyce Zastawie
4. Sołectwo Matczyn Wojcieszyn
5. Sołectwo Babin
6. Sołectwo Krężnica Okrągła
7. Sołectwo Bełżyce Wzgórze
8. Sołectwo Chmielnik Kolonia
Konkurencje indywidualne
Konkurs siłacza
(wyciskanie ciężarka 17,5 kg) do 85 kg:
1. Pioś Dawid, 2. Rogala Radosław, 3. Wiśliński Mariusz
Konkurs siłacza
(wyciskanie ciężarka 17,5 kg) powyżej 85 kg:
1. Żuchnik Karol, 2. Sieńko Tomasz,
3. Dobrowolski Sylwester
Strzelanie z karabinu pneumatycznego
Kobiety:
1. Kieraga Marzanna, 2. Listoś Aleksandra
3. Sieńko Agata
Mężczyźni:
1. Anasiewicz Marek, 2. Wieczerzak Marcin
3.Marek Konrad

Rzutki do tarczy
Kobiety:
1. Stefanek Aleksandra, 2. Czerwiec Anna,
3. Sieńko Agata
Mężczyźni:
1. Rudzki Jacek, 2. Rudzki Rafał
3. Kotłowski Andrzej
Dziewczęta rocznik 1998 i młodsze:
1. Wójcik Małgorzata, 2. Wieczorek Patrycja
3. Głąb Magdalena
Chłopcy Rocznik 1998 i młodsi:
1. Mazowiecki Karol 2. Wójcik Jacek
3. Iwaniak Mateusz
Przerzucanie opony:
1. Marek Piotr 2. Sieńko Tomasz
3. Sieńko Marek
Bieg na 100 m mężczyźni:
1. Pomorski Daniel 2. Zygo Paweł
3. Kamiński Marcin
Bieg na 100 m kobiety:
1. Jarska Andżelika 2. Kotłowska Renata
3. Rudzka Kinga
Skok w dal Kobiet:
1. Jarska Andżelika 2. Stefanek Aleksandra
3. Listoś Aleksandra
Skok w dal mężczyzn:
1. Kamiński Marcin 2. Malicki Arkadiusz
3. Szczęsny Paweł
Klasyfikacja ogólna:
1. Sołectwo Matczyn Wojcieszyn
2. Sołectwo Bełżyce Centrum
3. Sołectwo Bełżyce Wzgórze
4. Sołectwo Babin
5. Sołectwo Chmielnik Kolonia
6. Sołectwo Krężnica Okrągła
7. Sołectwo Zagórze II
8. Sołectwo Podole
9. Sołectwo Zastawie

Wieczór poezji patriotyczno - religijnej

Elżbieta Zimecka i Kazimierz Węgrzyn
Pod patronatem Burmistrza Bełżyc odbył się
w niedzielę 29 czerwca wieczór poezji w Miejskim
Domu Kultury.
Z inicjatywy nauczycielki historii i regionalistki Ewy
Pietrzyk zostało zorganizowane wyjątkowe spotkanie - wieczór literacki, z Kazimierzem Węgrzynem
poetą, autorem tekstów piosenek czy raczej pieśni,
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Foto: Agnieszka Winiarska

niezwykle zaangażowanym patriotą i gorliwym katolikiem oraz Elżbietą Zimecką także
poetką, która na co dzień pracuje jako radca
prawny pomagając ubogim osobom w rozwiązaniu trudnych spraw. Spotkanie, które
odbyło się w sali klubowej MDK toczyło się
wokół tematów związanych z Polską, bardzo
współczesnych i bliskich każdemu Polakowi.
Poeci dzielili się z publicznością nie tylko
swoimi wierszami, ale także wspomnieniami
i przemyśleniami na temat współczesności.
Na zakończenie słuchacze mieli okazję osobiście porozmawiać z autorami, jak również
bliżej poznać ich twórczość, bowiem literaci
przywieźli kilkanaście tomików własnych
utworów. Dyskusje jakie miały miejsce po
zakończeniu spotkania dotyczyły zarówno
książek jak i uniwersalnych wartości.
Organizatorami spotkania był Zespół Szkół
Nr 1 im. Jana Pawła II, ZS im. M.Kopernika
oraz Miejski Dom Kultury.
Tekst i foto: AWI
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Homo Homini
Im więcej ludzi na Ziemi,
Tym trudniej znaleźć Człowieka.
Chodzą, coś robią, gdzieś pędzą,
Zatrzymaj się, poczekaj!
Zobacz choć raz, kim jesteś,
Dokąd zmierzasz,
Jakie zdanie masz?
A potem
Zrobisz, co zechcesz,
I możesz dalej gnać.
Teraz pomyśl tylko,
Czy warto tracić czas,
By wilkiem być człowiekowi,
Gdy jutro - nie będzie nas.
Może wtedy pojmiesz,
Że człowiek po to żyje,
By służyć człowiekowi,
A nie zabijać.

E.Zimecka
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Była zabawa, dużo się działo...
Czekaliśmy,
czekaliśmy i się
doczekaliśmy.
Wreszcie nadszedł upragniony
dzień 08.06.2014r,
w którym w Szkole Podstawowej
w Krzu odbył się
VI już z kolei Festyn Rodzinny.
Słoneczna pogoda nie sprawiła
nam zawodu, wręcz
przeciwnie- wyzwoliła we wszystkich mnóstwo
radości i uśmiechu, zaś kolorowe balony ułożone w postaci tęczy, tworzyły kolorową scenerię.
Już na wstępie dyrektor szkoły Jolanta Kucaba
powitała wszystkich zebranych gości, grono pedagogiczne oraz dzieci.
Chwilę później tegoroczny konferansjer festynu - sympatyczny Mateusz Dubaj w humorystyczny sposób zachęcał dzieci do wspólnej
zabawy. Podczas imprezy rewelacyjnie zaprezentowały się ,,maluszki” z Punktu Przedszkolnego oraz ,,starszaki” z kl. 0, które przygotowały improwizację ruchową utworów: ,,Deszczyk”
oraz ,,Żabka”. Całość scenerii dopełniły urocze,
zielone stroje oraz żabie opaski. Ponadto o całość oryginalnej choreografii zadbali nauczyciele, pod kierunkiem których dzieci ćwiczyły
kolejne kroki i figury taneczne. Nieopodal sceny można było dostrzec tłumy chętnych bio-

rących aktywny udział w loterii fantowej. Na
twarzach uczestników malowała się radość,
gdyż każdy los wygrywał. Dla tych, którzy
chcieli skontrolować stan swojego zdrowiaPunkt Medyczny ZOZ w Krężnicy Okrągłej
przygotował stanowisko do sprawdzenia poziomu glukozy we krwi oraz zbadania ciśnienia tętniczego.
Kolejną atrakcją była wizyta strażaków
z pobliskiej OSP w Chmielniku, którzy zaprezentowali sprzęt strażacki i przygotowali interesujący pokaz. Oprócz tego nasi najmłodsi
milusińscy skakali na trampolinie, jeździli
konno, prowadzili auta oraz malowali twarze.
Trzeba przyznać rodzicom mistrzostwo
świata w kategorii ,,Najsmaczniejsze ciasta”,
które kusiły swoim rewelacyjnym wyglądem
i pięknym aromatem.
W trakcie festynu przygotowane były
atrakcje nie tylko dla ciała, ale impreza była
też okazją do integracji środowiska lokalnego.
Festyn w Krzu miał niepowtarzalny
charakter ale wszystko co dobre, szybko się
kończy. Z wielkim żalem zakończyliśmy go

kierując szczególne podziękowania nauczycielom, niezawodnym rodzicom oraz sponsorom za pomoc w przygotowaniu imprezy. Do
zobaczenia za rok.
Tekst i foto: Magdalena Nowak

Główni sponsorzy przedsięwzięcia:

▪ sklep INTERMARCHE ▪ sklep CARREFOUR Express ▪ market ALIBI
▪ Bank Spółdzielczy w Nałęczowie ▪ Księgarnia A. Porębiak
▪ Księgarnia G.Kamińskiego ▪ Bank Spółdzielczy w Bychawie/ o. Bełżyce
▪ Firma Ubezpieczeniowa WARTA ▪ MIX Marcin Wójtowicz ▪ Elektromontaż Lublin
▪ Bank PKO ▪ sklep ,, MAŁGOŚKA&GROSZEK” Małgorzata i Grzegorz Kuna
▪ DECATHLON ▪ Galeria OLIMP ▪ Galeria ORKANA ▪ VICO
▪ Sklep odzieżowy ,,TERESA”Teresa i Roman Niedziela

Rodzinny piknik w Matczynie
8 czerwca odbył się coroczny Piknik Rodzinny z okazji obchodów „Święta szkoły”.
Zorganizowany przez nauczycieli i rodziców dzieci Szkoły Podstawowej w Matczynie.
Tak jak do tradycji należy jego organizacja,
tak i tym razem nie zmienił się jego szczytny cel - integracja ze społecznością lokalną.
Ta niezwykle ciepła i familijna impreza, podobnie jak piękna pogoda, przyciągnęła do
szkoły i na szkolne boisko wielu uczniów z rodzicami, młodszym i starszym rodzeństwem,
babciami, dziadkami i sąsiadami. W tym roku
naszą imprezę zaszczycili znakomici goście:
Pan Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Chmielniku – Pan Paweł Czerwiec, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Babinie -Pan Janusz Rodak, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Matczyn-Wojcieszyn
Pan Jan Ozimek, zespół ludowy wraz z dziećmi z Babina oraz Zespół Śpiewaczy z Wojcieszyna.
Podczas pikniku swoją twórczość plastyczną zaprezentowały dzieci. Ich prace zostały eksponowane w „mini galerii”. Odbyła
się licytacja prac dzieci przez rodziców.
Można było poczuć smak hazardu na loterii fantowej, zrobic sobie barwny rysunek
na twarzy. Na szkolnym boisku uczestnicy
pikniku podziwiali sprzęt, prezentowany

Nr 63 ( 174 ) czerwiec 2014

przez strażaków z OSP Matczyn-Wojcieszyn.
Ponadto rejon boiska kusił rodzinnym torem
przeszkód, wspaniałą, wojskową grochówką, kiełbaskami z grilla, lodami, kiermaszem
pysznych ciast przygotowanych przez rodziców.
Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli
przygotowali część artystyczną. Inne atrakcje
to kręcenie balonów, lotki-rzuty do celów, slalom w autogoglach, trampolina. Emocje zgromadzonych mocno podgrzane zostały podczas przeciągania liny oraz meczu tatusiów:
Matczyn-Wojcieszyn kontra Stasin-Zosin,
jak również podczas występów karaoke, które
cieszyły się ogromną popularnością.
Rolę konferansjera podczas pikniku pełniła przewodnicząca Rady Rodziców Pani
Anna Dropek.
Nasza impreza, wspaniała i atrakcyjna,
mogła się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców, którzy nie szczędzili czasu
i wysiłków w przygotowanie namiotów, dań
gorących i ciast oraz nauczycieli, który wykazali inwencję, pomysłowość celem integracji
swoich uczniów i całej społeczności lokalnej.
Serdecznie dziękujemy Sponsorom i Rodzicom za pomoc w przygotowaniu pikniku.
Tekst: Agnieszka Piłat,
foto: Marcin Markowski

III BEŁŻYCKI WYŚCIG
ROWEROWY

W niedzielę 1 czerwca 2014 roku z okazji Dnia Dziecka Centrum Kultury Fizycznej
i Sportu w Bełżycach zorganizowało III Bełżycki Wyścig Rowerowy. Patronat honorowy
objął Burmistrz Bełżyc. Zawodnicy mieli do
pokonania trasę 3 km, 12 km i 14 km, w zależności od kategorii wiekowej. Tradycyjnie zawody odbywały się na trasie wiodącej
głównie przez polne drogi szlakiem rowerowym z Bełżyc do Wierzchowisk.
W tym roku warunki do jazdy były
utrudnione, a powodem tego była deszczowa
pogoda w przeddzień wyścigu, co spowodowało, że w wielu miejscach było dość ślisko.
Nie mniej nie odstraszyło to prawdziwych
miłośników rowerowych zmagań, którzy na
starcie przy cmentarzu Bełżycach stawili się
w liczbie 39 uczestników, podzielonych na
pięć kategorii wiekowych: kategoria rodzinna (r. 2004 i młodsi), kategoria młodzieżowa I dziewczęta (r. 2003-2001), kategoria
młodzieżowa I chłopcy (r. 2003 – 2001),
kategoria II dziewczęta (r. 2000–1995), kategoria młodzieżowa II chłopcy (rocznik 20001995).
Jako pierwsza na 14 km trasę wystartowała kategoria młodzieżowa I dziewczęta
i chłopcy, następnie kategoria młodzieżowa
II dziewczęta i chłopcy mając do pokonania
dystans 12 km. Natomiast dzieci pod opieką
dorosłych w kategorii rodzinnej wyruszyły
w 3 km trasę, startując spod Szkoły Podstawowej w Wierzchowiskach.
Po zakończeniu wyścigu laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy.
Dla wszystkich uczestników Organizator zapewnił poczęstunek: kiełbaskę z grilla i napój.
III Bełżycki Wyścig Rowerowy nie mógłby się odbyć bez pomocy firm i instytucji,
które kolejny raz wsparły całe przedsięwzięcie. Są to mecenasi sportu w naszym mieście,
którzy popularyzują aktywny wypoczynek
na rowerach oraz przyczyniają się do promocji walorów obszaru gminy Bełżyce.
Najlepsi w swoich kategoriach wiekowych:
Kategoria I dziewczęta
I miejsce - Natalia Pomorska
II miejsce – Liwia Wróblewska
III miejsce – Dżesika Wojtachnio

II miejsce – Piotr Hemperek
III miejsce – Sebastian Leszczyński
Kategoria rodzinna
I miejsce – Kinga Rudzka
II miejsce – Artur Staniec
III miejsce – Karol Czajka
Dodatkowo przyznano nagrodę dla najmłodszych uczestników wyścigu, otrzymali
je: Piotr Jakubowski i Agata Kwiatkowska
oraz nagrodę pocieszenia za wytrwałość
i siłę walki dla Juli Topyło.
Wszystkim zawodnikom serdecznie
gratulujemy.
Tekst: Marzena Wojtachnio,
foto: Konrad Gumiński
Sponsorzy wyścigu rowerowego:
● P.P.H.U. AnBit Bełżyce,
● Auto - Gaz S.C. Mariusz i Beata
Grodzińscy Stacja kontroli
pojazdów w Bełżycach
● Bank Spółdzielczy w Nałęczowie
Filia w Bełżycach
● Bar Słoneczny S.C. w Bełżycach
● Teresa Dul Biuro
usługowo-handlowe w Bełżycach
● Rafał Walczak Sklep Partner AGD,
● Sklep Wędkarski
● MEGA Sp. z o.o. Maszyny dla
Przemysłu Spożywczego
● Nałęczowskie Stowarzyszenie
Rozwoju i Promocji w Nałęczowie
● P.P.H.U.i G. JOLSTEF
Daria Studzian
● PPTHU ROLBUD i Kopalnia Piasku
Roman Madejek Godów
● Spomasz Bełżyce S.A.
●PHU WAKAM Głowala i Wspólnicy
s.j. Stacja Paliw w Bełżycach

Kategoria I chłopcy
I miejsce – Jakub Zieliński
II miejsce – Paweł Nagnajewicz
III miejsce – Bernard Kotłowski
Kategoria II dziewczęta
I miejsce – Zuzanna Rakuś
Kategoria II chłopcy
I miejsce – Daniel Pomorski

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

Czerwony Klasztor - położony po słowackiej
stronie Pienin u wrót pienińskiego przełomu Dunajca. Usytuowane w poklasztornym kompleksie
muzeum prezentuje pozostałości po bogatej historii kartuzów i kamedułów. Ogromnym walorem położenia klasztoru jest przepiękny widok
na polską stronę Pienin i Masyw Trzech Koron,
górujący nad okolicą.

Karpaty ukraińskie w rejonie Sianek i Wołosianki. Przejazd linią kolejową trasą Sianki - Wołosianka, została nazwana przez Orłowicza "najpiękniejszą linią kolejową północnych Karpat".
Pociąg na odcinku 18 kilometrów mija 6 tuneli
i 27 wiaduktów, ciągle podziwiamy wijące się
serpentyny torów, pokonujące różnicę poziomów
370 m. Sam przejazd dostarcza wielu niesamowitych widoków oraz wrażeń, i ciągle widzimy
południową granicę Polski.
Foto: Justyna Ślusarska
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Przedszkoliada Minimistrzostwa Deichmanna
W dniu 4 czerwca na Orliku odbyła się
druga edycja Przedszkoliady zorganizowana przez CKFiS i animatorów sportu.
W tym wyjątkowym dniu wszystkie
przedszkolaki (około 250 dzieci) z naszej
miejscowości brały udział w zajęciach przygotowanych specjalnie dla nich. Każdy maluch mógł się sprawdzić na różnych stacjach
w różnych dyscyplinach. Były zabawy z piłką
strzały na bramkę, biegi, skoki, rzuty, a nawet
trampolina do zabawy.
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wolontariuszom czyli klasie IB z naszego miejscowego Liceum Ogólnokształcącego,
a także uczennicom Gimnazjum Nr 1 w Bełżycach. Byliście niesamowici. Dziękujemy
również Panu Andrzejowi Paśnikowi dyrektorowi CKFiS i Panu Piotrowi Rakusiowi za pomoc w organizacji i za sponosorwanie medali
oraz baloników dla dzieci.
Tekst: Justyna Giza, foto: AWI

Od kwietnia do czerwca tego roku drużyna
piłkarska CKFiS w Bełżycach brała udział
w Minimistrzostwach Deichmanna. Rozgrywki miały miejsce w Lublinie na ulicy
Poturzyńskiej i trwały 8 tygodni. W turnieju rywalizowało 51 drużyn w trzech kategoriach wiekowych.
Bełżyccy piłkarze, którzy trenują pod
okiem Justyny Gizy zostali podzieleni na dwie
drużyny: rocznik 2005/2006 oraz rocznik
2007. Każdej ze startujących drużyn przyporządkowano inne państwo, które reprezentowały w rozgrywkach. Naszym przypadły
Czechy i Szkocja. Do drużyny Czech weszli:
Bartosz Maj, Daniel Zagajewski, Maciej Dudkowski, Paweł Chomicki, Dominik Boryga,
Szymon Musiej, Antoś Szubartowski, Dominik Matyga, Igor Wójtowicz, Bartek Wójtowicz, natomiast w drużynie Szkocji grali:
Wiktor Franczak, Dawid Chudzik, Jan Zieliński, Filip Pietras, Filip Woszuk, Kacper
Abramowicz, Paweł Abramowicz, Sebastian
Plewik, Michał Litwin, Jakub Wójtowicz.
Jak podkreśla trenerka - Po kilku miesiącach treningów chłopcy mieli szansę pokazać
a zarazem udoskonalić swoje umiejętności
w rozgrywkach piłkarskich. Ich walka i zaangażowanie zasługuje na najwyższą ocenę.
Dali z siebie wszystko. To było niesamowite
wydarzenie piłkarskie również dla rodziców
chłopców, a także dla mnie jako ich trenerki.

– chwali Giza. Przez 8 tygodni w każdą sobotę piłkarze jeździli na mecze, których każda
drużyna rozegrała w sumie 12 plus mecz finałowy. Drużyna Czech po rozgrywkach grupowych zajęła 7 miejsce, natomiast drużyna
Szkocji 13 miejsce. Ostateczne drużyna Czech
zajęła miejsca 9-16, drużyna Szkocji niestety
przegrała w finale z Hiszpanią i zajęła miejsca
miedzy 16-32.
- Chciałam serdecznie podziękować moim
zawodnikom, za to, że dali z siebie wszystko,
za udział w treningach, a także w każdym
meczu, za wiarę w siebie, za każdą strzeloną
bramkę, za uśmiech po wygranej, za to, że po
przegranym spotkaniu się nie poddali i walczyli
dalej, po prostu za wszystko. JESTEŚCIE SUPER TEAM. Składam również podziękowania
wszystkim rodzicom, którzy bardzo pomogli mi
przy organizacji i wyjazdach na poszczególne
spotkania - mówi Justyna Giza.
Przypomnijmy, że rok temu za zgodą
i pod opieką dyrektora Andrzeja Paśnika
została utworzona grupa młodych piłkarzy.
Dodajmy, że chłopcy
trenują bezpłatnie dwa
razy w tygodniu na
obiektach CKFiS.
Tekst: AWI

Królewska gra w Matczynie
w Bełżycach. Ich opiekun i trener - Piotr Dąbrowski jest niezwykle zadowolony z udziału
w tych zmaganiach i podkreśla, że start w zawodach jest bardzo ważny i mobilizujący dla
każdego uczestnika.
Tekst: Zbigniew Fitt organizator turnieju,
red., foto: Marcin Markowski

Pływaczki na medal
W dniu 28 maja 2014 roku o godzinie 9
w Szkole Podstawowej w Matczynie odbył
się I Międzyszkolny Gminny Turniej Szachowy.
Patronat nad zawodami objął pan Krzysztof Góra prezes Lubelskiego Związku Szachowego. Uczestników turnieju przywitała pani
dyrektor Ewa Szwajgier i zastępca Burmistrza
pan Marcin Olszak.
Turniej został rozegrany na dystansie 7
rund, systemem szwajcarskim. W zawodach
wzięło udział 49 uczestników z następujących szkół: Szkoły Podstawowej z Józefowa
nad Wisłą, Szkoły Podstawowej w Osinach
koło Żyrzyna, Szkoły Podstawowej z Kurowa,
Szkoły Podstawowej z Chmielnika oraz dzieci z Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach
i Szkoły Podstawowej w Matczynie.
Organizatorzy zawodów zapewnili opiekunom i uczestnikom zawodów, poczęstunek.
Sportowa rywalizacja przebiegała w bardzo

miłej atmosferze. Najlepsza w zmaganiach
okazała się Aleksandra Góra z SP w Kurowie,
która zajęła pierwsze miejsce. Drugie miejsce
zajął Patryk Węgorek ze SP w Osinach a trzecie miejsce Jakub Koziński z SP w Matczynie.
Uczniowie otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik otrzymał również skromny upominek.
Wszystkim medalistom i uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Jako organizatorzy składamy serdeczne
podziękowania sponsorom którzy ufundowali
poczęstunek i nagrody : Panu Mieczysławowi
Treli firma „Alert” oraz Panu Grzegorzowi
Mielnikowi piekarnia „Grzegorz Mielnik”.
Szczegółowe wyniki turnieju można zobaczyć
na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_3098/
W rozgrywkach wzięła także udział kilkuosobowa grupa szachistów, którzy od niespełna roku trenują w Miejskim Domu Kultury

W wielkim finale Ogólnopolskich Zawodów
Pływackich Od Młodzika Do Olimpijczyka
wystartowały dwie bełżyczanki.
Natalia Dwojak zakwalifikowała się
w dwóch konkurencjach: 50 m. stylem grzbietowym i swojej koronnej konkurencji, 50m.
stylem klasycznym. Z kolei Wiktoria Dwojak
zakwalifikowała się w konkurencji 50m. stylem grzbietowym i 50m. stylem motylkowym.
Natalia w pięknym stylu wygrała 50m. stylem
klasycznym potwierdzając, że jest najlepszą zawodniczką w tej konkurencji w kraju. Przypomnijmy, że Natalia w konkurencji 50m. stylem
klasycznym w edycjach eliminacyjnych zdobyła cztery złote medale i jeden srebrny. W konkurencji 50m. stylem grzbietowym była piąta.
Natomiast Wiktoria, w pływaniu na 50 m. stylem grzbietowym zajęła 9 miejsce i 11 miejsce
na 50m. stylem motylkowym.
AWI

Dzień z Uczniowskim Klubem Sportowym
Jak co roku, tuż po egzaminach gimnazjalnych oraz maturalnych, w naszej szkole mają
miejsce zmagania sportowe czyli "Dzień
Sportu z UKS" skierowane do uczniów gimnazjów z Bełżyc i sąsiednich gmin.
,,Dzień sportu z UKS” otworzyła Pani Dyrektor Zespołu Szkół im. M. Kopernika Elżbieta Kaszlikowska, witając młodzież, opiekunów
i osoby towarzyszące. Życzyła wszystkim uczestnikom wspaniałej zabawy, bezpiecznej i sportowej rywalizacji oraz osiągnięcia jak najlepszych wyników.
Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Wojciech Kowalski przedstawił program ,,Dnia
z UKS” oraz harmonogram rozgrywek. Następnie zespoły gimnazjalistów przystąpiły do rywalizacji w następujących dyscyplinach: piłka siatkowa, tenis stołowy oraz piłka nożna.
Po raz kolejny zajęcia sportowe z przyszłymi kandydatami na uczniów naszej szkoły mają
zachęcić młodzież do wyjścia z domu i zaaplikowania sobie odpowiedniej dawki ruchu w ciekawym, często nietypowym wydaniu otwartych zajęć sportowo - rekreacyjnych i turniejów.
Wszystkie z nich odbywają się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, którzy objaśniają
właściwe techniki uprawiania poszczególnych dyscyplin, sędziowania, aby były one nie tylko
efektywne, ale także, a może przede wszystkim, przyjemne i bezpieczne.
Nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół im. M. Kopernika: Jacek Górski, Mariusz
Plewik, Andrzej Wójtowicz, Justyna Ślusarska, Wojciech Kowalski wraz z Grzegorzem Zagajewskim oraz Dariuszem Grabkiem Kierownikiem Kształcenia Praktycznego, zorganizowali zajęcia
i czuwali nad ich prawidłowym przebiegiem.
Na zakończenie „Dnia z UKS” zostały wręczone uczestnikom zmagań sportowych, pamiątkowe puchary, medale oraz dyplomy. Zmęczeni, ale radośni gimnazjaliści oraz ich opiekunowie
zostali zaproszeni na ognisko integracyjne, gdzie mogli zjeść własnoręcznie upieczone kiełbaski,
odpocząć w pięknym zakątku naszej szkolnej zieleni zwłaszcza, że po raz pierwszy od wielu dni
dopisała słoneczna pogoda.
Tekst: Jacek Górski, foto: arch. ZS im.M.Kopernika
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Odpowiedz na pytanie

Na pytanie z majowego wydania Gazety Bełżyckiej odpowiedzieli prawidłowo: Marek Lubaczewski, Józef Łakota, Andrzej Gryglicki, Alicja Wójtowicz, Jadwiga Marcewicz, Marek Maliborski, Konrad Gumiński, Krystyna Majkowska, Robert Tarczyński, Tomasz Bogusz, Danuta
Wójtowicz z ulicy Kwiatowej i Wiesław Kamiński z ulicy Prebendarskiej. Na fotografii utrwalone
zostało skrzyżowanie ulicy Kazimierskiej i Szewskiej, oraz fragment mostku, pod którym jeszcze
w latach 50 -tych płynęła tamtędy rzeka. Natomiast dom widoczny na fotografii należał do pana
Króla, a do zdjęcia pozował Paweł Wójtowicz i Marianna Wójtowicz. Fotografię udostępnił nam
z domowego albumu pan Czesław Topyło. Wszystkim Czytelnikom dziękujemy za wnikliwą analizę czarno - białych zdjęć.
W tym miesiącu pytamy, czy
rozpoznają Państwo, gdzie zostały
zrobione oba zdjęcia i co na nich
utrwalono?
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 prawidłowo odpowiedzą na nasze pytanie
opublikujemy w następnym wydaniu Gazety Bełżyckiej.

Muzyczne zakończenie roku szkolnego

27 czerwca uczniowie uczęszczający na zajęcia w ognisku muzycznym w MDK zaprezentowali na zakończenie zajęć koncert zatytułowany "Moje serce to jest muzyk". Młodzi muzycy
uczący się gry na gitarze klasycznej, keyboardzie,
pianinie oraz śpiewający, zaprezentowali swoje
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umiejętności rodzicom, dziadkom oraz najbliższym, którzy zaszczycili swoją obecnością
ich występ. Dodajmy, że wszyscy ćwiczą pod
kierunkiem E.Oroń, A. Łakomej i D.Wyroślaka.
red., foto: Damian Wyroślak

Okiem mieszkańca

W niedzielę 22 czerwca w Bełżycach, w budynku parafialnym, miała miejsce zbiórka krwi dla
Damiana, absolwenta tutejszego liceum. Akcja
przyniosła ogromny efekt, bowiem aż 50 chętnych zgłosiło się by oddać krew, z czego zakwalifikowano 34. Łącznie zebrano ponad 15 litrów
życiodajnego płynu. Dodatkowo 3 osoby zarejestrowały się do banku dawców szpiku kostnego.
foto: Marian Piekoś

Festyn zorganizowany przez parafię w Bełżycach przyciągnął mnóstwo wiernych. Jedną
z wielu atrakcji podczas parafialnego pikniku
był strażacki pokaz gaszenia płonącego samochodu, który zakończył się ku uciesze najmłodszych, brodzeniem w pianie gaśniczej na Placu
Kościelnym.

Miejski Dom Kultury w Bełżycach
wydaje album "Ziemia Bełżycka".
W związku z tym zwracamy się do
Państwa z prośbą o udostępnienie
własnej poezji, ciekawych fotografii, prac artystycznych, których
byłaby możliwość zamieszczenia
w tej publikacji.
Na zgłoszenia czekamy w domu
kultury do końca sierpnia br.
W razie pytań prosimy dzwonić
pod nr 81 517 22 30.
Liczymy na Państwa
zaangażowanie.

