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M i e s i ę c z n i k  S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y

Ogólnopolskie Zawody Modeli Aut Zdalnie Sterowanych w Bełżycach

Naród kroczący w ciemnościach 
                  ujrzał światłość wielką…

Do Siego Roku!
redakcja Gazety Bełżyckiej



50 lat HDK PCK w Polsce III Salon Literacko-Muzyczny – prezentacja prac naukowych

Koncert uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej  
im. H. Wieniawskiego w Bełżycach – MDK Bełżyce

Występy w MDK w Bełżycach w ramach akcji  
Pomóż dzieciom przetrwać zimę
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Sprawozdanie  z  XXXV  sesji  Rady  Miejskiej  w  Bełżycach 
z  dnia  26  listopada  2008 r.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzed-

niej sesji.
4. Interpelacje i zapytania.
Jako pierwszy głos zabrał radny Pan 

Jan Adamczyk, który pytał o to czy zo-
stały poczynione kroki w sprawie kana-
lizacji ul. Żeromskiego i ul. Kazimier-
skiej? Mówił o Zastawiu, przez którego 
grunty przebiega rów melioracyjny 
i pytał czy możliwe byłoby udrożnienie 
tego rowu z funduszu ochrony środo-
wiska. Kolejne pytanie dotyczyło ul. 
Wilczyńskiego, gdzie w lutym zakoń-
czono prace a jeszcze nie wpłynął wnio-
sek na temat planu zagospodarowania 
przestrzennego, powiedział, że były 
również apele o ul. Wojska Polskiego. 
Mówił o skrzyżowaniu ul. Elekcyjnej 
i Wilczyńskiego – dojeździe do base-
nu – gdzie droga przebiega po gruncie 
prywatnym a także w trosce o ekologię 
o programie zbiórki odpadów. Cho-
dzi tu o koksownik, w którym pali się 
śmieci, czy możliwe byłoby w następ-
nych programach edukacyjnych objąć 
innych, nie tylko uczniów.

Następnie głos zabrał radny Pan 
Stanisław Pluta, który pytał o dyżury 
aptek, dlaczego nie ma dyżurów w nocy 
i w dni świąteczne. Twierdził, że po-
winien być nakaz, żeby chociaż jedna 
z aptek była otwarta.

Pan radny Stanisław Wieczor-
kiewicz pytał o ul. Wilczyńskiego 
czy będzie kładziona nawierzchnia gór-
na, czy ta ulica jest już odebrana. Prosił 
również o interwencję w Starostwie, 
aby ją poprawić.

Przewodniczący Rady Pan Zbi-
gniew Król pytał o informację w spra-
wie ul. Wilczyńskiego czy ktoś uzyskał 
zgodę na dojazd do basenu po gruncie 
prywatnym, jak wygląda sprawa korzy-
stania z tego terenu.

Pan sołtys z Matczyna mówił o do-
brym początku, jakim jest wybudowa-
nie części drogi w Matczynie i poprosił, 
aby prace te były kontynuowane.

Pan sołtys z Zalesia mówił o remon-
cie drogi Zalesie – Wierzchowiska Dol-
ne – Skrzyniec, pytał jaki koszt poniósł 

Urząd Gminy na wylanie asfaltu na od-
cinku 80 metrów w Skrzyńcu. Zapytał 
również o to czy przewidziany jest dal-
szy etap prac w sprawie wymiany wiat 
przystankowych.

Pan sołtys Bełżyc – R. Figura pytał, 
jakie są dalsze losy uporządkowania 
miejsca pamięci w lesie Krężnickim. 
Następne pytanie skierował do Rady, 
jakie są dalsze losy w sprawie refe-
rendum śmieciowego. Pytał również 
Pana Burmistrza o odpowiedzi na pis-
ma, które do niego skierował – m.in. 
w sprawie zastoin wodnych i oczysz-
czania rowów.

5. Sprawozdanie Burmistrza z naj-
ważniejszych rozstrzygnięć podjętych 
od czasu ostatniej sesji.

Pan Burmistrz Ryszard Góra poin-
formował zebranych o sprawach, które 
wydarzyły się od czasu ostatniej sesji. 
Mówił o tym, że miały miejsce obcho-
dy 95-lecia Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Bełżycach, o sesji nadzwyczajnej, 
która odbyła się w październiku w spra-
wie dróg w Matczynie i Chmielniku. 
Poinformował zebranych o uchwale 
intencyjnej w sprawie drogi do Zalesia, 
o rozliczeniu drogi w Kolonii Babin. 
Powiedział również o nabyciu nieru-
chomości przy zbiorniku wodnym, 
o przekształceniu działek, oraz o tym, 
że są przewidziane inwestycje na ul. 
Polnej (nowa nawierzchnia z kostki) 
oraz na ul. Zagrodowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej do obliczenia podatku 
rolnego na 2009 r.

W punkcie tym głos zabrał Skarbnik 
Pan Piotr Gradowski, który poinformo-
wał, że średnia cena skupu żyta zostanie 
zmniejszona do kwoty 30 zł, co nie spo-
woduje zmian w podatku rolnym.

Komisja Rolnictwa Gospodarki 
Żywnościowej i Ochrony Środowiska, 
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, 
Kultury Fizycznej, Sportu i Spraw So-
cjalnych, Komisja Zagospodarowania 
Przestrzennego, Mienia Komunalnego 
i Porządku Publicznego oraz Komisja 
Rozwoju Gospodarczego i Finansów 
jednogłośnie przyjęły projekt uchwały. 

Radni w głosowaniu podjęli uchwałę 
w tej sprawie. Zatwierdzono projekt 
uchwały, której wykonanie zosta-
ło powierzone Burmistrzowi Bełżyc. 
Uchwała weszła w życie z dniem 
jej podjęcia, tj. 26 listopada 2008 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie 
obniżenia średniej ceny sprzedaży 
drewna przyjmowanej do obliczenia 
podatku leśnego na 2009 r.

Pan Skarbnik powiedział, że śred-
nia cena sprzedaży drewna na tere-
nie gminy w roku 2009 ma wynosić 
150 zł za 1m3. Komisja Rolnictwa 
Gospodarki Żywnościowej i Ochro-
ny Środowiska, Komisja Oświaty, 
Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej, 
Sportu i Spraw Socjalnych, Komisja 
Zagospodarowania Przestrzennego, 
Mienia Komunalnego i Porządku 
Publicznego oraz Komisja Rozwoju 
Gospodarczego i Finansów przyjęły 
projekt uchwały. Radni w głosowaniu 
jednogłośnie przyjęli projekt powyż-
szej uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości obowiązują-
cych na terenie Gminy Bełżyce na rok 
2009.

Komisja Rolnictwa Gospodarki 
Żywnościowej i Ochrony Środowiska, 
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, 
Kultury Fizycznej, Sportu i Spraw So-
cjalnych, Komisja Zagospodarowania 
Przestrzennego, Mienia Komunalnego 
i Porządku Publicznego oraz Komisja 
Rozwoju Gospodarczego i Finansów 
jednogłośnie przyjęły projekt uchwały 
wraz z autopoprawką. Radni w gło-
sowaniu zatwierdzili projekt uchwały 
w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości obowiązu-
jących na terenie Gminy Bełżyce na rok 
2009.

9. Podjęcie uchwały w sprawie 
wprowadzenia zwolnień od podatku 
od nieruchomości na terenie Gminy 
Bełżyce.

Również w tym punkcie Komisja 
Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej 
i Ochrony Środowiska, Komisja Oświa-
ty, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej, 
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Sportu i Spraw Socjalnych, Komisja Za-
gospodarowania Przestrzennego, Mienia 
Komunalnego i Porządku Publicznego 
oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego 
i Finansów jednogłośnie przyjęły projekt 
uchwały. Projekt uchwały poddany pod 
głosowanie został przyjęty przez Radę.

Podjęcie uchwały w sprawie określe-
nia zasad i trybu przeprowadzania kon-
sultacji z mieszkańcami Gminy Bełżyce.

W punkcie tym głos zabrał Pan Sta-
nisław Wieczorkiewicz, Przewodniczą-
cy Komisji Statutowo-Regulaminowej. 
Poinformował zebranych o pozytyw-
nym zaopiniowaniu projektu uchwały 
przez komisję. Radni w głosowaniu 
jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.

10. Podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie boni-
fikaty od opłaty z tytułu przekształce-
nia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości 
gruntowych, stanowiących własność 
Gminy Bełżyce – działka nr 525 poło-
żona przy ul. Słonecznej 59.

Do Urzędu Gminy wpłynął wniosek 
Państwa Ziemińskich odnośnie udzie-
lenia bonifikaty od opłaty z tytułu prze-
kształcenia prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności nieruchomości 
gruntowych. Ponieważ Państwo Ziemiń-
scy spełniają wszystkie przesłanki, Ko-
misja Rozwoju Gospodarczego i Finan-
sów oraz Komisja Zagospodarowania 
Przestrzennego, Mienia Komunalnego 
i Porządku Publicznego wyraziły zgodę. 
W głosowaniu radni jednogłośnie przy-
jęli projekt tej uchwały.

11. Podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia liczby licencji na wykonanie 
transportu drogowego taksówką, prze-
znaczonych do wydania w roku 2009.

Do Urzędu Gminy wpłynął wniosek 
od jednego z mieszkańców gminy w spra-
wie ustalenia liczby licencji na wykonanie 
transportu drogowego taksówką, prze-
znaczonych do wydania w 2009 r. Ustalo-
na liczba na rok 2009 to 10 licencji. Pro-
jekt uchwały poddany pod głosowanie 
został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

12. Pan Burmistrz Ryszard Góra 
wniósł dodatkowy punkt o zaliczeniu 
drogi Zalesie – Wierzchowiska Dolne 
– Kolonia Skrzyniec do kategorii dróg 
gminnych. 

Pan Burmistrz powiedział, że dro-
ga ta ma statut drogi wewnętrznej. Sta-

rostwo Powiatowe w Lublinie wydało 
pozytywną opinię w sprawie zaliczenia 
jej do dróg gminnych i nadania jej nu-
meru.

Komisja Rozwoju Gospodarczego 
i Finansów oraz Komisja Zagospoda-
rowania Przestrzennego, Mienia Ko-
munalnego i Porządku Publicznego 
wyraziły zgodę w tej sprawie. Projekt 
uchwały poddany pod głosowanie zo-
stał przyjęty przez Radę jednogłośnie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w budżecie Gminy Bełżyce 
na 2008 r.

Pan Skarbnik Piotr Gradowski po-
informował zebranych o zmianach 
w budżecie Gminy Bełżyce w 2008 r. 
Były to zmiany pomiędzy paragrafami 
na wniosek dyrektorów i kierowników 
szkół, dotyczące zwiększenia podat-
ku od dróg publicznych i gminnych, 
na bieżące utrzymanie dróg publicz-
nych oraz na zakup usług pozostałych.

Komisja Rozwoju Gospodarczego 
i Finansów punkt 1 i 2 poparła jedno-
głośnie, natomiast punkt 3 i 4 komisja 
zaopiniowała negatywnie. Pan Bur-
mistrz przedstawił zadania dotyczące 
punktów 3 i 4, a są to: środki finanso-
we na oświetlenie uliczne (zapłacenie 
za prąd) oraz utrzymanie dróg (np. od-
śnieżanie). Punkty te nie uzyskały ak-
ceptacji Rady, w związku z czym projekt 
zmian w budżecie nie został rozpatrzo-
ny. W związku z tym projekt uchwały 
poddany pod głosowanie nie został 
przyjęty przez Radę.

14. Informacja na temat realizacji 
zadań inwestycyjnych na 2008 r.

Informacja na temat realizacji zadań 
inwestycyjnych na 2008 r. przedsta-
wiona przez Pana Burmistrza Ryszar-
da Górę została jednogłośnie przyjęta 
przez Radnych.

15. Informacja na temat możliwo-
ści pozyskiwania środków zewnętrz-
nych na prowadzenie zadań inwesty-
cyjnych.

Informacja na temat możliwości 
pozyskiwania środków zewnętrznych 
na prowadzenie zadań inwestycyjnych 
również została przyjęta przez Radę.

16. Odpowiedzi na interpelacje.
Pan Burmistrz w odpowiedzi 

na pytania radnego P. Jana Adamczyka 
o budowę kanalizacji na ul. Żeromskie-
go powiedział, że nie ma zgody właści-
cieli działek i najpierw trzeba uzyskać 

od nich oświadczenia, a dopiero później 
można tworzyć dokumentację. W spra-
wie melioracji rowu to jest spółka, która 
może wykonać te prace, ale najpierw po-
trzebne są środki finansowe. Jeżeli cho-
dzi o drogę dojazdową do basenu to Pan 
Burmistrz powiedział, że jeszcze jako 
dyrektor CKFiS-u w Bełżycach uzyskał 
zgodę na dojazd do basenu. W tej chwi-
li właściciele sąsiedniej działki wnieśli 
sprawę do sądu. Opinia Pana Burmistrza 
w tej sprawie jest negatywna, ponieważ 
na wszystkie zadania zostały wydane po-
zwolenia. Jeżeli chodzi o spalanie śmieci 
to zdaniem Pana Burmistrza nie powin-
no tak być jak jest do tej pory i zostanie 
wysłane pismo do szkół w tej sprawie.

W odpowiedzi na pytanie P. Stani-
sława Pluty Pan Burmistrz stwierdził, 
że nie ma władzy nad aptekami w Bełży-
cach, ponieważ ich właścicielami są oso-
by prywatne. Sprawa przywrócenia dyżu-
rów została zgłoszona do Starostwa Po-
wiatowego w Lublinie. Jeżeli chodzi o ul. 
Wilczyńskiego to odbioru drogi jeszcze 
nie było, natomiast wszystkie sugestie zo-
staną przekazane do Zarządu Dróg. 

W odpowiedzi na pytania P. sołty-
sa z Zalesia w sprawie remontu drogi 
to dla Gminy ważne jest to, co ma zro-
bić firma i za co ma płacone – z tego 
jest rozliczana. W kwestii wiat przystan-
kowych zostaną złożone propozycje, 
natomiast jeśli chodzi o drogi to będzie 
zaplanowana kwota na współfinanso-
wanie dróg powiatowych.  

Jeśli chodzi o pytania P. Ryszarda 
Figury odpowiedzi zostaną wysłane 
na piśmie. Natomiast w sprawie upo-
rządkowania miejsca pamięci w lesie 
Krężnickim to są odpowiednie instytu-
cje, które zajmują się historią i do nich 
należy skierować prośbę.

17. Wolne wnioski.
Pan radny Stanisław Wieczorkie-

wicz zwrócił uwagę na wiatę przystan-
kową na ul. Lubelskiej, gdzie ławka 
jest zajmowana przez osoby spożywają-
ce alkohol. Skierował prośbę do Urzędu 
o interwencję na naszym posterunku 
w tej sprawie. 

Z kolei sołtys Płowizn poprosił o ujęcie 
w planie prac remontowych drogę w Pło-
wiznach. Chodzi tu o 800 metrów drogi, 
na której są doły. Pan Burmistrz Ryszard 
Góra odpowiedział, że jeśli będą środki fi-
nansowe, to prace te zostaną wykonane.

18. Zamknięcie sesji.

cd. sesji
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W dniu 6 grudnia 2008 r. w Miejskim Domu Kultury 
w Bełżycach Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK im. Sta-
nisława Śliwińskiego w Bełżycach oraz „Spomasz” Bełżyce S.A. 
w Bełżycach zorganizowali uroczyste obchody 50-lecia Ruchu 
Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. 

Spotkanie rozpoczęło się od powitania przybyłych gości 
przez P. Dariusza Podkowińskiego – Prezesa Klubu HDK PCK 
im. Stanisława Śliwińskiego w Bełżycach i P. Mariana Piekosia 
– Prezesa Klubu HDK PCK przy „Spomasz” Bełżyce S.A. Spot-
kaniu przyświecały słowa Jana Pawła II, które brzmią: „Najgłęb-
szym prawem, które człowiek odkrywa w sobie, jest prawo do by-
cia z innymi i dla innych”.

 Następnie odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń 
i wyróżnień dla zasłużonych działaczy PCK z Bełżyc i regionu, 
przedstawicieli władz z terenu gminy i okolic oraz honorowych 
dawców krwi, którzy „oddając krew, dają nadzieję” innym. 

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie nagród w kon-
kursie plastycznym pt. „Krew Darem Życia – 50 lat Honorowe-
go Krwiodawstwa PCK w Polsce”. Zwycięzcy – uczniowie szkół 
podstawowych z naszej gminy zostali nagrodzeni pucharami, 
dyplomami i drobnymi podarunkami. Nagrody zostały wręczo-
ne przez przedstawicieli władz i członków klubów HDK PCK.

W czasie obchodów 50-lecia HDK w Polsce miało miejsce 
także wręczenie nagród w turnieju warcabowym szkolnego 
Klubu Wiewiórka i wystąpienia zaproszonych gości.

50  lat  Honorowego  Krwiodawstwa  w  Polsce

Na zdjęciu prace uczniów konkursu plastycznegoBurmistrz Bełżyc – P. Ryszard Góra

Uroczystości zakończyła część artystyczna przygotowana 
przez dziecięcy zespół wokalno-instrumentalny „Niezapomi-
najki” ze Szkoły Podstawowej w Babinie pod kierownictwem 
Dyrektora Szkoły – P. Janusza Rodaka.

Monika Dudek-Chomicka

Z okazji zbliżających się Świąt 
pragniemy złożyć życzenia 

przeżywania Bożego Narodzenia 
w zdrowiu, radości i ciepłej 

rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Nowy Rok

niech będzie czasem pokoju 
oraz realizacji osobistych marzeń 

i planów.
Burmistrz Bełżyc

Rada Miejska 
Pracownicy UM w Bełżycach
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Dnia 29 listopada o godz. 18.30 w 
Miejskim Domu Kultury odbył się nie-
zapomniany koncert piosenek i listów  
J. Brela, jednego z najbardziej uznanych 
artystów na świecie, poety, aktora, pio-
senkarza i kompozytora, najważniejszej 
osobistości Belgii wszech czasów. 

Koncert piosenek i listów J. Brela za-
tytułowany „Brel raz jeszcze” w reżyserii 
Krystyny Jandy został wykonany przez  
P. Janusza Zbiegiela, aktora „Krakowskie-
go Teatru Piosenki Francuskiej”. Spek-
takl: „Brel raz jeszcze” to monodram 
śpiewany w języku francuskim, wsparty 
listami J.Brela do żony, z którego wyłania 
się tragiczny i przejmujący obraz życia 
i twórczości artysty. W czasie koncertu 
wykonywane zostały następujące utwory 
(w języku francuskim): „Matylda”, „Na-
stępny”, „Burżuje”, „Piosenka Jacky’ego”, 
„Moje dzieciństwo, „Staruszkowie, „Am-Na zdjęciu artysta Krakowskiego Teatru 

Piosenki Francuskiej – Janusz Zbiegiel

sterdam”, „Poszukiwanie”, „Starzy ko-
chankowie”, „Nie opuszczaj mnie” a także 
utwór „Przyjdę”, które przeplatały czyta-
ne po polsku listy Brela do żony. Koncert 
zorganizowany został przez Theatre Les 
Artistes w Paryżu, Teatr Piosenki Francu-
skiej w Krakowie z okazji przypadającej 
w tym roku 30-tej rocznicy śmierci kom-
pozytora. 

Janusz Zbiegiel, związany z teatrami 
we Francji, Belgii, z “Internationales The-
ater” we Frankfurcie, oraz z krakowskim 
Teatrem Piosenki Francuskiej, jest lau-
reatem Głównej Nagrody Festiwalu Ak-
torskiego w teatrze “Rampa” w Warsza-
wie za koncert pt. „Brel raz jeszcze”, oraz 
Grand Prix Du Festival Internationale De 
La Chanson Francaise De Colombe we 
Francji.

Monika Dudek-Chomicka

„Nie opuszczaj mnie, ne me quittepas...”.  Koncert piosenek i listów Jacques’a Brela

MDK zaprasza:

Wieczory poetyckie 
Słowo to wielka siła sprawcza. Słowem można podnieść na duchu, można zranić, ożywić lub zabić. Często nie zda-

jemy sobie sprawy, jak, słowem, możemy komuś wielką radość lub krzywdę zrobić.
Z innej strony patrząc, w dobie pośpiechu, komputerów i „esemesów” tracimy owe słowa, wpadając w pułapkę 

skrótów tworząc karykatury słów tak, że nawet mówiąc „dzień dobry” wypowiadamy już tylko „…bry”. A przecież 
mowa i język, to wartości, które wyróżniają nas, jako naród i poprzez wieki, a szczególnie w czasach zaborów, były 
pielęgnowane, by ten naród nie zaginął. Słowa zestawiane w strofy dają przebogate kompozycje myśli, uczuć, odczuć, 
wrażeń – doznań estetycznych, zawartych w wierszach. A w kulturze polskiej właśnie poezja zajmuje miejsce szcze-
gólne, nie do przecenienia.

I właśnie chcąc zwrócić uwagę na te bogactwa i pragnąc zatrzymać proces ubożenia naszego języka, Miejski Dom 
Kultury w Bełżycach, do swojego programu działania dodaje od nowego roku, cykl comiesięcznych spotkań z poe-
zją.

Dnia 6 stycznia 2009 roku o godz. 18.30 zapraszamy na I Wieczór z Poezją. 
Podczas tego spotkania, Boże Narodzenie i zima będą tematem prezentowanych utworów. A jako, że to czas kolędy, 

więc na ten wieczór poprosiliśmy orkiestrę dętą z Opola Lubelskiego. Orkiestra ta ma w swoim repertuarze dużo daw-
nych, często zapomnianych kolęd, które tego wieczoru także będą prezentowane. A przecież pozapominaliśmy już te 
dawne, dziadkowe kolędy, a i tych nowszych znamy często tylko pierwsze zwrotki. Zaś brzmienia kolęd w wykonaniu 
orkiestry dętej także nie często słyszymy. Warto więc chyba tego wieczoru, Wieczoru Trzech Króli, poświęcić trochę 
czasu na tego rodzaju strawę. A jako się rzekło będzie to pierwszy tego rodzaju wieczór, to szykują się następne.

 Czas i tematyka kolejnych naszych wieczorów przedstawia się następująco: luty – „Dla zakochanych”, marzec 
– „Jestem baba”, kwiecień – „Strofy pasyjne”, maj – „Dla Ciebie Mamo”, czerwiec – „Sobótka”, wrzesień – „Wojenko, 
wojenko”, październik – „ Janowi Pawłowi II ”, listopad – „Dla tych, co odeszli”.

Gorąco zapraszamy.
J. K.
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Zwykła kromka chleba
ma wspaniały smak,
Co dzień jej potrzeba,
a niektórym brak.

Podziel się z kolegą,
co mniej od Ciebie ma.
Pierwszy wyjdź do niego...

Z. Stawecki

Już po raz szesnasty ruszyła akcja na terenie Lubelszczy-
zny pod hasłem „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” zorga-
nizowana przez Główny Społeczny Komitet Organizacyjny 
– Radia Lublin i TVP Lublin pod patronatem TVP Info oraz 
Polskiego Radia Euro.

Z tej okazji Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach zor-
ganizował program imprez kulturalnych w Miejskim Domu 
Kultury w Bełżycach dnia 30 listopada 2008 roku.

W programie wystąpił zespół taneczny tańca towarzy-
skiego „Axel” działający przy MDK w Bełżycach, powadzo-
ny przez P. Emilię Osińską-Marczak. Następnie pokaz włas-
nych umiejętności dały przeurocze dzieci z Samorządowego 
Przedszkola Publicznego w Bełżycach, zatytułowany „Taniec 
i piosenka”. Kolejnym punktem programu była inscenizacja 
przygotowana przez uczniów kl. III ze Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Bełżycach pt. „Grosikowa wędrówka” oraz występ 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wierzchowiskach pt. „Ki-
szenie kapusty”. 

Następnie wystąpiły zespoły tańca współczesnego 
z Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach, pod kierunkiem 
P. E. Osińskiej-Marczak. A później zaśpiewał „Chór męski” 
z Gimnazjum Nr 1 w Bełżycach. 

Jako ostatnia wystąpiła grupa młodzieży z Zagórza w tań-
cu Break Dance pt. „Poza kontrolą – crew”, która zaprezento-
wała taniec na wysokim poziomie, godny uczestników kolej-
nej edycji „You can dance”.

Monika Dudek-Chomicka

Pomóż  dzieciom  przetrwać  zimę
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Monika Dudek-Chomicka: Jesteśmy 
w połowie kadencji obecnej Rady. Jak 
Pan ocenia pracę Rady, patrząc na mi-
nione 2 lata?

Zbigniew Król: Aby odpowiedzieć 
na to pytanie najpierw należy przypo-
mnieć mieszkańcom sytuację, w jakiej 
znajdowała się nasza gmina 2 lata temu, 
jak funkcjonowały podległe Burmi-
strzowi jednostki pomocnicze, jak były 
wydatkowane środki finansowe będące 
w dyspozycji gminy, jak dbano o ma-
jątek gminy, jak wyglądały nasze drogi 
i co było priorytetem dla Burmistrza 
i poprzedniej Rady.

Wszyscy pamiętamy, że porówna-
nie naszej gminy z gminami sąsiedni-
mi wypadało bardzo mizernie. Rozwój 
sąsiednich gmin był widoczny w każdej 
dziedzinie i wzbudzał zazdrość i złość 
wśród naszych mieszkańców, że u nich 
można a u nas niestety nie. W gminach 
o podobnych budżetach (ok. 25 mln. 
zł) zatrudnienie było i jest o ok. 10 osób 
mniejsze, obsługa petentów odwiedza-
jących urząd dużo bardziej przyjazna, 
konkretna a wszelkie sprawy załatwia-
ne są bez zbędnej zwłoki.

Środki przeznaczane na funkcjono-
wanie urzędu dużo mniejsze niż w na-
szej gminie.

Przyszłość Bełżyc to przede wszystkim stworzenie 
dogodnych warunków dla przedsiębiorców

Z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Bełżycach Panem Zbigniewem Królem 
rozmawia Monika Dudek-Chomicka

Przodowaliśmy natomiast w bar-
dzo małej ilości środków przeznacza-
nych na inwestycje. Byliśmy i jesteśmy 
na szarym końcu w pozyskiwaniu środ-
ków zewnętrznych na dofinansowanie 
inwestycji gminnych. Zadania inwesty-
cyjne w owym okresie to wykonywanie 
zbędnych dokumentacji, które nie mia-
ły szans na realizację. Większość prze-
targów organizowanych w poprzednich 
latach rozstrzygnięto z naruszeniem 
prawa, o czym świadczą protokoły 
kontroli przeprowadzanych przez róż-
ne instytucje kontrolne. Bezmyślnie 
wydatkowane środki budżetowe bez 
uprzednich analiz i potrzeb, nagminne 
naruszanie dyscypliny finansów pub-
licznych stwierdzone przez kontrolu-
jących, zatrudnianie na różnych stano-
wiskach znajomych z pomijaniem pro-
cedur konkursowych, to tylko niektóre 
mankamenty poprzednich rządzących 
w gminie. Nie boję się stwierdzić, że lata 
2002-2007 to dla naszej gminy lata bez-
powrotnie stracone.

Aby rozpocząć naprawianie tej sy-
tuacji i zacząć przywracać normalność 
należało zmienić wiele przepisów za-
wartych między innymi w Statucie 
Gminy, Regulaminie Rady Miejskiej, 
określić kierunki działania burmistrza, 

opracować procedurę uchwalania bu-
dżetu, zmienić statuty gminnych jed-
nostek organizacyjnych, opracować 
budżet gminy uwzględniający potrzeby 
mieszkańców i możliwości finansowe 
gminy, ograniczając trwonienie pub-
licznych środków finansowych.

Ta sytuacja postawiła Radę przed 
ogromem pracy, aby sprostać obowiąz-
kowi jaki spoczywa na Radzie Gminy, 
jej Komisjach i poszczególnych rad-
nych.

Minione dwa lata obecnej kaden-
cji Rady Miejskiej to okres bardzo 
intensywnej pracy Rady, Komisji sta-
łych Rady i poszczególnych radnych. 
W okresie tym odbyło się 37 sesji Rady 
Miejskiej poprzedzonych posiedzenia-
mi branżowych Komisji.

Najtrudniejszy był początek kaden-
cji Rady (koniec 2006 i początek 2007 
roku).

Wypełniając obowiązki jakie na-
kłada na Radę ustawa o samorządzie 
gminnym przystąpiliśmy do prac zwią-
zanych ze zmianami przepisów, które 
uniemożliwiały naprawianie istnie-
jącej sytuacji, jednocześnie pracując 
nad uchwalaniem budżetu. Ogrom 
pracy, jaką wykonały Komisje stałe 
Rady przyniosły efekt w postaci pod-
jętej jeszcze w 2006 roku uchwały bu-
dżetowej na 2007 rok, w której znala-
zły się znaczne środki na prowadzenie 
różnych inwestycji na terenie nasze-
go miasta i gminy. Ta dość duża ilość 
środków finansowych na zadania inwe-
stycyjne 2007 roku widocznie przerosła 
możliwości poprzedniego burmistrza. 
Nie wykonał inwestycji na kwotę po-
nad 1 400 000 zł a na koniec roku złożył 
rezygnację z pełnionej funkcji.

Rok 2008 to opracowane kolejne 
regulacje prawne i obowiązki dla Bur-
mistrza, jako organu wykonawczego, 
realny budżet, przestrzeganie dyscypli-
ny finansowej i na efekty nie trzeba było 
czekać zbyt długo.

Widać już realizowane inwestycje 
na terenie całej gminy, zmienia się wy-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach – P. Zbigniew Król
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gląd naszego miasta i to, co przez 5 lat 
było niemożliwe staje się faktem.

Te widoczne efekty wielka ciężka 
praca obecnej Rady, której mam za-
szczyt być przewodniczącym. Więk-
szość radnych to ludzie bardzo sumien-
ni, rzetelni, prawdomówni z ogrom-
nym doświadczeniem życiowym, dla 
których nasza gmina i dobro ich miesz-
kańców to nadrzędny cel. Nie szczędzą 
czasu, aby normalność jak najszybciej 
wróciła do gminy. Praca z większością 
radnych obecnej kadencji jest kon-
struktywna a efekty są już widoczne 
i za to jako przewodniczący serdecznie 
Im dziękuję.

Czym Pana zdaniem radni się wy-
kazali, co udało się im zrealizować? 
Jak układa się współpraca między 
nimi?

Odpowiadając na pytanie Pani 
redaktor stwierdzam, że większość 
radnych wykazała się dużą dojrzałoś-
cią społeczną. Jestem pełen uznania 
za ich postawę przy realizacji zadań, 
które sobie postawiliśmy i że nie ule-
gli próbom werbowania ich na stronę 
tych, którzy marnotrawili gminny ma-
jątek i pieniądze. Mam nadzieję, że sta-
ry układ, który jest opozycją w obecnej 
Radzie nie ma szans powrotu do daw-
nych metod i praktyk, w których kłam-
stwo i wprowadzanie w błąd społeczeń-
stwa było codziennością. Współpracę 
między radnymi odzwierciedlają głoso-
wania podczas podejmowania uchwał, 
w których radni z poprzedniej kadencji 
będący w mniejszości, negują wszystkie 
działania zmierzające do poprawy nie-
udolnych poczynań z poprzednich lat.  

Jakie ma Pan plany jako przewod-
niczący Rady, co chciałby Pan osiąg-
nąć?

Moje plany to jeszcze sprawniejsze 
wykonywanie obowiązków należą-
cych do przewodniczącego w kiero-
waniu pracami Rady Miejskiej. Stałe 
czuwanie nad jakością materiałów 
przygotowywanych pod obrady Sesji, 
bo dotychczas często były niekom-
pletne, nieprawdziwe, wprowadzające 
Radę w błąd, dostarczane po upływie 
obowiązującego terminu a nawet nie-
zgodne z obowiązującym prawem. 
Moim nadrzędnym celem jest jaw-
na i przejrzysta działalność urzędu 
i wszystkich jednostek, które są finan-
sowane z budżetu gminy, przestrze-

ganie dyscypliny finansowej przez 
wszystkich bez wyjątku kierowników 
i dyrektorów tych jednostek. Chcę, aby 
Urząd Miejski stał się przyjaznym dla 
społeczeństwa i zaczął spełniać wzglę-
dem niego rolę służebną a Biuletyn In-
formacji Publicznej zawierał wszystkie 
informacje, do których zobowiązu-
ją Urząd ustawy. Oczekuję również, 
że kierownictwo Urzędu Miejskiego 
dokona konkretnych zmian w struktu-
rach organizacyjnych Urzędu i podle-
głych mu zakładów co pozwoli obni-
żyć koszty ich funkcjonowania.

Zdaję sobie sprawę, że zrealizowanie 
moich planów i celów będzie wymaga-
ło ciężkiej i mozolnej pracy, wytrwało-
ści i konsekwencji, lecz mam nadzieję, 
że z pomocą rozsądnych radnych uda 
mi się to osiągnąć.

Jak widziałby Pan przyszłość 
Bełżyc – miasta i gminy? Jakie zada-
nia należałoby zrealizować, aby po-
prawić życie mieszkańców?

Przyszłość Bełżyc to przede wszyst-
kim stworzenie dogodnych warunków 
dla przedsiębiorców, którzy zechcieliby 
zainwestować swoje pieniądze na tere-
nie naszej gminy. 

Od kilkudziesięciu lat miasto i gmi-
na nie ma wyznaczonych terenów bu-
dowlanych na różnego rodzaju budow-
nictwo. Chcę jak najszybciej zmienić 
istniejącą sytuację a to pozwoli rozwi-
jać się naszemu miastu. Widzę wielkie 
możliwości w poprawie wyglądu i este-
tyki naszego miasta. Konieczny jest roz-
wój infrastruktury drogowej, nie mamy 
wodociągów i kanalizacji. 

Mam nadzieję, że wreszcie i do na-
szej gminy napłyną większe środki unij-
ne, których jak dotychczas nie umiemy 
pozyskać. 

Jest wiele inwestycji na terenie 
naszej gminy np. drogi – co dalej 
z ich dokończeniem, jakie jest Pana 
zdanie w tej sprawie?

Pani pytanie napawa mnie optymi-
zmem. Zauważyła Pani, że w ostatnich 
miesiącach realizowanych jest wiele in-
westycji drogowych na terenie miasta 
i gminy a niektóre zostały już zakoń-
czone. To jest właśnie przykład i dowód 
działalności Rady Miejskiej i większoś-
ciowej grupy radnych, którym prze-
wodniczę. Właśnie ta grupa radnych 
opluwana przez kilku zawistnych ludzi, 
którzy jeszcze nie pogodzili się z tym, 

że nie mogą już decydować o sprawach 
gminy nazywa nas niszczycielami, ko-
munistami i innymi szkodnikami na ła-
mach niektórych pism i w internecie. 
A wracając do pytania odpowiadam: 
nie po to rozpoczęliśmy te inwestycje 
by ich nie dokończyć. Zapewniam Pa-
nią i wszystkich mieszkańców naszej 
gminy, że wszystkie te inwestycje będą 
kontynuowane, według kolejności jaką 
ustali Rada Miejska w uchwale budże-
towej, uwzględniając najpilniejsze po-
trzeby.  

Jak Rada odnosi się do wniosków 
radnych i mieszkańców?

Muszę przyznać, że nie jestem 
w pełni zadowolony ze sposobu rozpa-
trywania składanych wniosków przez 
adresatów, do których są kierowane. 
Na jednej z grudniowych sesji Rady 
Miejskiej planujemy dokonać analizy 
składanych wniosków i ocenić ich rea-
lizację. Należy stwierdzić, że niektórzy 
pracownicy urzędu i kierownicy za-
kładów nie mają nawyku poważnego 
ich traktowania, niektórzy uważają, 
że wniosek radnego narusza ich god-
ność osobistą i niezależność. Część 
usiłuje zasłaniać się tajemnicą służ-
bową lub ochroną danych osobowych, 
a niektórzy, dają nawet odpowiedzi 
na piśmie w terminie, ale wymijająco 
nie na temat, który poruszał wnio-
skodawca. Ten lekceważący stosunek 
do składanych wniosków dotyczy za-
równo mieszkańców, poszczególnych 
radnych, Komisji stałych Rady, lecz 
również wniosków Rady Miejskiej 
przyjętych przez głosowanie. Rada 
Miejska jako organ uchwałodaw-
czy i kontrolny zamierza skrupulat-
nie przeanalizować składane wnioski 
i rozliczyć ze sposobu ich załatwienia 
adresatów. Mam nadzieję, że i z tym 
problemem i niedopuszczalną dotych-
czasową praktyką sobie poradzimy.

Z okazji zbliżających się Świąt 
i nadchodzącego Nowego Roku wszyst-
kim mieszkańcom miasta i gminy 
Bełżyce składam najserdeczniejsze ży-
czenia szczęśliwych i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej po-
myślności i sukcesów w nadchodzącym 
roku wraz z podziękowaniami za do-
tychczasową współpracę.
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W dniu 5 grudnia 2008 r. do Ze-
społu Szkół nr 2 zawitał… Święty 
Mikołaj. Nie rubaszny krasnal z białą 
brodą przebrany w czerwone szaty, 
ale prawdziwy Święty Mikołaj – bi-
skup! Towarzyszyły mu dwa aniołki. 

Spotkanie  ze  Świętym  Mikołajem 

Spotkanie ze Świętym Mikołajem, 
zarówno w szkole jak i w szpitalu, 
zorganizował Samorząd Uczniowski 
Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwi-
gi. Przez udział w tej akcji, ucznio-
wie uświadomili sobie jak ogromną 
radość daje obdarowywanie innych. 
I oby takie postawy – bezinteresow-
nej miłości bliźniego – towarzyszyły 
nam przez cały rok!

Izabela Rosińska 

Święty Mikołaj został przyjęty 
z ogromną radością. Czekały na niego 
dzieci, młodzież, a także grono peda-
gogiczne. Święty, obdarował uczniów 
i nauczycieli słodyczami i prezenta-
mi. A ponieważ wszyscy byli grzecz-
ni – nikt nie dostał rózgi. Uczniowie, 
w zamian za prezenty recytowali 
wierszyki i śpiewali piosenki. 

Następnie, ten zapracowany 
Święty, udał się do miejscowego 
szpitala. Odwiedził Oddział Dzie-
cięcy, gdzie wręczył chorym dzie-
ciom maskotki. Na świetlicy zosta-
wił mnóstwo zabawek, by mogły 
z nich korzystać inne chore dzieci. 
Wychodząc ze szpitala spotykał do-
rosłych pacjentów. Wszyscy radoś-
nie uśmiechali się do niego. Świę-
ty Mikołaj nie pozostał obojętny. 
Ich także obdarował słodyczami. 

Mija kolejny rok i skłania do refleksji. 
Jaki był? Początek 2008 roku przyniósł 
mieszkańcom Bełżyc nadzieję, że wraz 
ze zmianą Burmistrza nastąpią zmiany 
na lepiej i dla nas wszystkich. I chyba 
coś drgnęło. Ruszają powoli inwestycje 
w mieście a i w dziedzinie kultury zaczy-
na coś się dziać. Nie wszystko jest zgodne 
z oczekiwaniami i obietnicami wybor-
czymi, ale zaczynamy marsz ku lepsze-
mu. Jest nadzieja, ze podzielone dotąd 
społeczeństwo naszego miasta zacznie 
konsolidować się i aktywnie uczestniczyć 
w jego życiu. Nic tak nie jednoczy jak 
wspólna troska o nasze codzienne spra-
wy oraz wspólny udział – nie tylko w za-
bawie. Dlatego też władze naszej gminy 
powinny schylić jeszcze niżej głowy żeby 
zobaczyć zniszczone (nie tak dawno kła-
dzione) chodniki, przyjrzeć się też tzw. 
„polnym” ulicom o nawierzchni „zmien-
nej” – zależnej od pory roku. Ludzie cho-
dzili już po Księżycu, a my w Centrum 
miasta Bełżyce, toniemy w błocie.

Zwracam się z Apelem do mieszkań-
ców Bełżyc! Nie wstydźmy się aktywnie 
uczestniczyć w życiu naszego miasta, 

Kilka  słów  na  zakończenie  roku

łączmy nasze siły w działaniach na jego 
rzecz. Nie stójmy obojętnie wobec zła, 
przejawów wandalizmu i prób podzie-
lenia nas. Bierzmy też gromadnie udział 
w imprezach kulturalnych, bo przecież 
to dla nas są one organizowane.

Władza naszego miasta niech wsłucha 
się w potrzeby, troski i ludzkie żądania, 
bo to one , te codzienne sprawy są treś-
cią życia a ich pomyślne rozwiązywanie 
podstawą dobrobytu i szczęścia każdego 
mieszkańca.

Wyrazy szczególnej wdzięczności 
należą się Radzie Sołeckiej w składzie: 
Stanisław Rumiński, Zbigniew Malik, 
Marek Dobrowolski, Cezary Kotłowski, 
Józef Maliborski za pomoc w pracy soł-
tysa oraz aktywny udział we wszystkich 
organizowanych przeze mnie przedsię-
wzięciach.

Składam serdeczne podziękowania 
wszystkim mieszkańcom Bełżyc, kolegom 
i koleżankom oraz przyjaciołom za udział 
i pomoc w uroczystościach dożynko-
wych. Szczególne podziękowania należą 
się kolegom: Bogdanowi Gontarczykowi 
i Zbigniewowi Chomickiemu. 

Niech zbliżające się Święta Boże-
go Narodzenia obdarzą nas wszystkich 
zdrowiem, pogodą ducha i wrażliwością, 
a nadchodzący Nowy 2009 Rok przynie-
sie spełnienie marzeń i oczekiwań, wie-
le zmian na lepsze, a każdej rodzinie da 
możliwość realizacji tych wielkich i ma-
łych zamierzeń.

Z wyrazami szacunku
Sołtys Sołectwa Bełżyce Centrum

– Ryszard Figura
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Spoglądając w kalendarz, na pierw-
szy rzut oka wydaje się, że 21 listopa-
da to zwyczajny dzień. Lecz właśnie 21 
listopada obchodzony jest Światowy 
Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Po-
mysł Światowego Dnia Życzliwości i Po-
zdrowień narodził się w Stanach Zjed-
noczonych już w 1973 roku pod nazwą 
World Hello Day.  

W Zespole Szkół nr 2, w tym dniu, 
również obchodziliśmy Dzień Życzliwo-
ści. Ściany szkolnych korytarzy zostały 
przyozdobione kolorowymi plakatami, 
które zachęcały do tego, aby być życz-
liwym dla innych. Uczniowie, ubrani 
na zielono, rozdawali każdemu serdeczne 
uśmiechy oraz starali się być mili i wese-
li. Nauczyciele tego dnia nie odpytywali 

Dzień  Życzliwości  w  Zespole  Szkół  nr  2

uczniów. Na szkolnym korytarzu pojawi-
ło się Drzewko Życzliwości, na którym 
można było umieścić pozdrowienia i ży-
czenia dla przyjaciół i znajomych. W kla-
sach ogłoszono konkurs na „Najżyczliw-
szego Ucznia”, zaś nauczyciele wybierali 
„Najżyczliwszą klasę”.

Obchody tego dnia uświetnił uroczy-
sty apel, na którym nagrodzono „Najżycz-
liwszych uczniów” oraz „Najżyczliwsze 
klasy”. Pokazano także prezentację mul-
timedialną na temat życzliwości. Miłym 
podsumowaniem apelu był występ szkol-
nego zespołu tanecznego “Replay”. Przy-
gotowaniem „Dnia Życzliwości” zajął się 
Samorząd Uczniowski, którego opieku-
nem jest pani mgr Izabela Rosińska oraz 
Klub Młodego Pedagoga, prowadzony 
przez panią mgr Jolantę Harasim-Król.

Tytuł „Najżyczliwszego Ucznia” 
w szkole podstawowej otrzymali:

„0” – Karolina Moryc,
kl. I – Anna Porębska,
kl. II – Małgorzata Szmit,
kl. III – Damian Baliński,
kl. IV –Weronika Kopa,
kl. V a – Agata Piłat,

kl. V b – Edyta Adamczyk,
kl. VI – Jagoda Pietras.  
Tytuł „Najżyczliwszej klasy” zdobyła 

kl. V a. Gratulujemy!!!

„Najżyczliwsi Uczniowie” w gimna-
zjum:

kl. I a – Arkadiusz Dybalski,
kl. I b – Krystian Bogusz,
kl. I c – Katarzyna Wójtowicz,
kl. II a – Anna Sztuka,
kl. II b – Dawid Wyrostek,
kl. III a – Bernadetta Czubacka,
kl. III b –  Milena Pietras.

Tytuł „Najżyczliwszej klasy” zdoby-
ła kl. II a. Gratulujemy!!!

Tak naprawdę każdy dzień powinien 
być pełen życzliwości, uśmiechu i wza-
jemnej sympatii, a nie tylko jeden kalen-
darzowy. Uprzejmość jest zawsze na miej-
scu. Pamiętajmy, że „życzliwe spojrzenie 
i uśmiech więcej nieraz znaczą, niż udany 
dialog”. I oby tak było!

Maryla Michalak i Jolanta Wojtaszko 
Uczennice Gimnazjum nr 2 

im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

,,Tyle marzeń jest na świecie
czy się spełnią? 
Trzeba wierzyć …”

Ewa Davos

Przed nami kolejna zima i choć cieszy 
jednych to dla wielu jest to czas wyjątko-
wo trudny. Przeprowadzana od lat przez 
Radio Lublin S.A. i Telewizję Polską 
S.A. akcja ,,Pomóż dzieciom przetrwać 
zimę” wspiera najbardziej potrzebujące 
rodziny. Dzieciom z naszego przedszko-
la nie jest obojętny los ich rówieśników, 
dlatego od kilku lat włączamy się czynnie 
w tę akcję. Na terenie placówki działa za-
mknięty sztab. Nasze dzieci ofiarowują 
swoim kolegom liczne dary w postaci sło-
dyczy i innych artykułów spożywczych. 
Dzieci z oddziału IV zaprezentowały 

WIELKIE  MAŁE  SERCA

program artystyczny pod kierunkiem 
nauczycielek Elżbiety Bakalarz i Jolanty 
Karaś na scenie Miejskiego Domu Kultu-
ry w ich wykonaniu zauważyliśmy: taniec 
,,Gwiazda”, piosenkę ,,Kolory wszystko 
ma” oraz układ ruchowy do muzyki J. J. 
Straussa ,,Pizzicato Polka”. Mali artyści 
rozgrzali serce wszystkim tym, którzy ot-
worzyli je na potrzeby innych. 

W placówce akcja trwała do połowy 
grudnia. Zgromadzone dary przekazali-
śmy do sztabu głównego, który mieścił się 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełży-
cach. Akcja łączy we wspólnym działaniu 
wielu wspaniałych ludzi o wielkim sercu, 
którzy wyszli naprzeciw społecznej po-
trzebie solidarności z najsłabszymi.

Nauczyciele Samorządowego 
Przedszkola Publicznego w Bełżycach

Tańczące przedszkolaki
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W dniu 7 grudnia 2008 roku 
w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II 
w Bełżycach odbył się III Salon Litera-
cko-Muzyczny. Organizatorem spot-
kania było Towarzystwo Regionalne 
Bełżyc, Burmistrz Bełżyc oraz Parafia 
rzymsko-katolicka p.w. Nawrócenia św. 
Pawła w Bełżycach. 

Spotkanie rozpoczęła Pani Maria 
Gruner – Prezes Towarzystwa Regional-
nego Bełżyc, która powitała wszystkich 
zebranych gości, dziękując za przybycie. 
Natomiast uroczystego otwarcia salonu 
dokonał Pan Ryszard Góra – Burmistrz 
Bełżyc. Słowo wstępne zatytułowane 
„Ojczyzna duża i mała”, wygłosił Pan 
Stanisław Michalkiewicz – prawnik, 
sędzia, eseista i publicysta Najwyższe-
go Czasu. Kolejnym punktem imprezy 
była jakże ciekawa prezentacja prac 
naukowych, absolwentów lubelskich 
uczelni, tematycznie związanych z mia-
stem Bełżyce – „Bełżyce w latach 1871-
1915”, „Miasto, zamek, dwór. Przemiany 
w krajobrazie Bełżyc”, „Bełżyce – dzieje 
i zabytki miejscowości” oraz „Historia 
aptekarstwa w Bełżycach”.

Po wystąpieniach dyplomantów 
miała miejsce prezentacja muzyczna 
uczniów ze Społecznej Szkoły Mu-
zycznej im. Henryka Wieniawskiego 
w Bełżycach, w której zabrzmiały utwo-
ry polskie i zagraniczne.

Ostatnim punktem uroczystości 
zamykającej III Salon Literacko-Mu-
zyczny był przepiękny koncert „Lu-
belskiego Tria Stroikowego”, muzyków 
Filharmonii Lubelskiej im. H. Wie-
niawskiego. Słowo wstępne, wprowa-
dzenie do koncertu wygłosił ks. Prałat 
Czesław Przech. „Lubelskie Trio Stroi-
kowe” zostało trzykrotnie uhonorowa-

III  Salon  Literacko-Muzyczny

O g ł o s z e n i e

Burmistrz Bełżyc ogłasza  ustny 
przetarg nieograniczony na najem 
lokalu użytkowego znajdującego się 
w budynku położonym przy ul. Fa-
brycznej 2b w Bełżycach:

 Lokal  o pow. 140 m2 składający 
się z 4 pomieszczeń, zlokalizowany 
jest na parterze budynku,

– Lokal wyposażony jest w insta-
lację elektryczną, wodociągowo-ka-
nalizacyjną i centralne ogrzewanie.

– Stawka wyjściowa do przetargu 
miesięcznego czynszu najmu wyno-
si 3,00 zł netto za m2 i nie obejmuje 
opłat eksploatacyjnych.

– Przetarg odbędzie się w dniu 
05 stycznia 2009 roku w Urzędzie 
Miejskim  w Bełżycach, pokój nr 12  
o godz. 1000,

– Przeznaczenie lokalu – usługi 
o charakterze nie uciążliwym oraz 
usługi administracyjne,

– Warunkiem uczestnictwa w prze-
targach jest wpłacenie wadium w wy-
sokości 500 zł w kasie Urzędu Miej-
skiego najpóźniej na 30 minut  przed  
ustaloną godziną przetargu.

– Koszty przystosowania po-
mieszczeń do prowadzonej działal-
ności obciążają najemcę. 

Wadium wpłacone przez osobę, 
która wygra przetarg zaliczone zosta-
nie na poczet czynszu, a w przypad-
ku uchylenia się przez tę osobę od  
zawarcia umowy, wadium przepada 
na rzecz Urzędu Miejskiego.

Burmistrz zastrzega sobie prawo 
unieważnienia przetargu bez poda-
nia przyczyny.

Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Bełżycach (Andrzej Sulenta pokój 
nr 11, telefon 516-27-39). 

Bełżyce,  9 grudnia 2008 roku
BURMISTRZ

 inż. Ryszard Góra 

Pani Maria Gruner – Prezes Towarzystawa 
Regionalnego Bełżyc

P. Ryszard Góra – Burmistrz Bełżyc

Uczniowie Społecznej Szkoły Muzycznej 
im. H. Wieniawskiegow Bełżycach

P. Stanisław Michalkiewicz – publicysta

ne dyplomem Ministra Kultury i Sztuki 
za wybitne zasługi w upowszechnianiu 
kultury muzycznej, zaś członkowie ze-
społu dostali odznaczenia „Zasłużony 
Działacz Kultury”. 

Monika Dudek-Chomicka
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14 listopada 2008 r. w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach 
odbył się koncert muzyki polskiej z okazji 90-tej rocznicy odzy-
skania niepodległości. Organizatorem koncertu była Społeczna 
Szkoła Muzyczna im. Henryka Wieniawskiego w Bełżycach. 
Wieczór wypełniła muzyka kompozytorów polskich, znanych 
i tych mniej znanych – m.in. F. Chopina, M. Kleofasa Ogińskie-
go i F. Rybickiego oraz polska muzyka ludowa. 

Uroczystość rozpoczęła Pani Monika Tokarczyk, dyrektor 
szkoły, która powitała wszystkich gości: rodziców, nauczycieli 
i uczniów szkoły. Na koncercie wystąpił zespół gitarowy pro-
wadzony przez P. Adama Kołtysia, pianiści prowadzeni przez 
P. Jerzego Bonia i P. Zuzannę Boń – klasa fortepianu oraz chór 
szkolny, składający się z absolwentów i uczniów szkoły, pod kie-
rownictwem Pani Moniki Tokarczyk.

Na koniec spotkania P. dyrektor M. Tokarczyk podziękowa-
ła wszystkim za poświęcony czas i wspólnie spędzony wieczór 
a także zaprosiła zebranych na noworoczny koncert kolęd.

Monika Dudek-Chomicka

Koncert  z  okazji  odzyskania  niepodległości
„Kocham  Cię  Polsko”.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej zaprosiło 
nas na uroczystość 18-lecia działalności Towarzystwa oraz 
promocję książki pt. „Siedziby ziemiańskie w krajobrazie 
ziemi garbowskiej” pod redakcją P. Haliny Stępniak. Spot-
kanie odbyło się 6 grudnia 2008 roku w Restauracji „Podo-
lanka” w Garbowie. W programie imprezy był wykład Pani 
mgr P. B. Stanek – Lebiody nt. „Pamiątki minionej epoki 
– pałace, dwory, dworki – nie wszystko minęło”, koncert 
muzyczny „Wizyta w lesieckim dworze” u pp. J. i J. Stań-
czaków” i promocja książki „Siedziby ziemiańskie w krajo-
brazie ziemi garbowskiej”. Promocji towarzyszyła wystawa 
obrazów olejnych, wystawa „Dwory ziemiańskie w obiekty-
wie Stanisława M. Stępniaka” oraz wystawa haftu.

Zaprosili  nas…

Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa wraz z Zespo-
łem Szkół im. Władysława Reymonta w Wólce Gościera-
dowskiej oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lub-
linie zaprosiło nas na konferencję pt. „Najstarsze dzieje 
Gościeradowa” dnia 8 grudnia 2008 roku. Na spotkaniu 
zostały wygłoszone trzy referaty na temat: „Potrzeba tra-
dycji dzisiaj”, „Okolice Gościeradowa w świecie archeolo-
gii” a także „Źródła pisane o Gościeradowie” wygłoszone 
przez profesorów lubelskich uczelni i dyrektora Muzeum 
Regionalnego w Kraśniku.
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W dniach 15–16 listopada 2008 r. 
na hali sportowej bełżyckiego CKFiS-u 
odbyły się Ogólnopolskie Zawody Mode-
li Aut Zdalnie Sterowanych i jednocześ-
nie II eliminacje do Mistrzostw Polski 
2009r. pod patronatem Wojewody Lubel-
skiego – Pani G. Tokarskiej. Organizato-
rem zawodów była Liga Obrony Kraju, 
oddział lubelski – Biuro Lubelskiego Za-
rządu Wojewódzkiego LOK w Lublinie. 
Nad całością imprezy czuwała P. Anna 
Malinowska – Dyrektor Biura ZW LOK 
w Lublinie.

Dnia 16 listopada 2008 roku został 
rozegrany bieg finałowy o Puchar Lu-
belszczyzny. Ponadto zostały rozdane 
puchary w poszczególnych klasach zawo-
dów, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe 
i wręczone przez członków Komitetu Ho-
norowego oraz organizatora.

Skład Komitetu Honorowego to:
Przewodniczący: Wojewoda Lubelski 

– Pani Genowefa Tokarska,
Członkowie: Poseł na Sejm RP – P. 

Jan Łopata, Poseł na Sejm RP – P. Edward 
Wojtas, Starosta Lubelski – P. Paweł Piku-
la, Burmistrz Miasta Bełżyce – P. Ryszard 
Góra, Dyrektor Zarządu Dróg Powia-
towych w Bełżycach – P. Janusz Watras, 
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Bełży-
cach – P. Zbigniew Dyguś, Komendant 
Policji w Bełżycach – podinsp. P. Jarosław 
Rogowski oraz Prezes Lubelskiej Organi-
zacji Wojewódzkiej LOK im. gen. T. Koś-
ciuszki – P. Stanisław Dąbrowski.

W zawodach uczestniczyło 80 zawod-
ników z całego kraju w różnych katego-
riach wiekowych: młodzik, junior, senior, 
którzy rywalizowali w następujących kla-
sach modeli samochodowych:

E – 10 TC Modified,
E – 10 TC Spec,
E – 10 TC 540,
E – 12,
E – 10 TC Kadet.

Zawodnicy posługiwali się modelami 
samochodowymi zdalnie sterowanymi, 
które są kopią rzeczywistych samocho-
dów wyścigowych i rozgrywają biegi 
– wyścigi na wyznaczonym przez orga-
nizatora torze wyścigowym, oznaczonym 
liniami i bandami.

Na linii mety znajdowały się (pod 
wykładziną) urządzenia liczące czas za-
wodnika do jednej tysięcznej sekundy. 
Wyniki były automatycznie przekazywa-
ne do komputera sędziów i natychmiast 
drukowane.

Każdy zawodnik zanim wziął udział 
w Mistrzostwach Polski Modeli Aut Zdal-
nie Sterowanych najpierw musiał wziąć 
udział w 6 eliminacjach, które kwalifikują 
lub nie do udziału w Mistrzostwach Polski.

Zarówno Mistrzostwa Polski jak i eli-
minacje odbywają się corocznie w różnych 
miejscowościach kraju. W Lublinie w 2006 
roku przeprowadzono Mistrzostwa Polski, 
zaś w 2007 r. – IV eliminacje do MP.

Ciekawym elementem zawodów było 
to, że zawodnicy sami serwisują samo-
chody – zmieniają koła, używają specjal-
nych smarów w celu lepszej przyczep-
ności modeli, wymieniają i ładują aku-
mulatorki itp. Każdy samochód przed 
dopuszczeniem go do startu jest ważony 
przez sędziego technicznego, ponieważ 
musi spełniać określone w przepisach 
normy.

Wśród zawodników biorących udział 
w zawodach w Bełżycach byli wielokrot-
ni mistrzowie Polski, Europy i świata 
w poszczególnych kategoriach wieko-
wych i klasach modeli aut.

Zawody były dotowane przez Wo-
jewodę Lubelskiego, w związku z czym 
odbyły się trzy biegi finałowe o puchar 
Marszałka Wojewódzkiego Lubelskiego 
w klasie:

E – 10 TC Spec,
E – 10 TC 540,

E – 10 TC Modified, natomiast naj-
lepsi zawodnicy z każdej klasy rozegrali 
najważniejszy bieg finałowy o Puchar Lu-
belszczyzny.

Zwycięzcy zawodów w poszczególnych 
kategoriach (trzy pierwsze miejsca):

Klasa E – 10 TC Kadet:
1. Chałas Maciej – Warszawa,
2. Jeżak Jan – Radom,
3. Romańczuk Daniel – Warszawa.

Klasa E – 10 TC 540:
1. Jakubowski Paweł – Lubawa,
2. Jeżak Jan – Radom,
3. Zuchowski Dawid – Lublin.

Klasa E – 12:
1. Kowalczyk Łukasz – Warszawa,
2. Omelańczuk Norbert – Jabłonna,
3. Zeljaś Rafał – Tarnów.

Klasa E – 10 TC Spec:
1. Tokarz Tomasz – Nowy Sącz,
2. Pyrka Leszek – Warszawa,
3. Szymiec Szymon – Katowice.

Klasa E – 10 TC Modified:
1. Żelazo Paweł – Lublin,
2. Kowalczyk Łukasz – Warszawa,
3. Raczyński Patryk – Warszawa.

W biegu finałowym o Puchar Woje-
wody Lubelskiego – P. G. Tokarskiej zwy-
ciężył Paweł Żelazo z Lublina.

Rozegrane zostały również 3 biegi fi-
nałowe o Puchar Marszałka Województwa 
Lubelskiego w następujących kategoriach:

– w kategorii E – 10 TC 540 zwyciężył 
Paweł Jakubowski z Lubawy,

– w kategorii E – 10 TC Spec wygrał 
Tomasz Tokarz z Nowego Sącza,

– z kolei w kategorii E – 10 TC Mo-
dified wygrał Paweł Żelazo z Lublina.

Monika Dudek-Chomicka

Ogólnopolskie Zawody Modeli Aut Zdalnie Sterowanych 
o Puchar Lubelszczyzny

Na zdjęciu Paweł Żelazo z Lublina 
– zwycięzca biegu finałowego
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IV Liga Lubelska – drużyna seniorów
Trener: Tomasz Kamiński

Wyniki meczy:
BKS Unia – CHKS Chełmianka  2:2
Wisła Puławy – BKS Unia   5:1
BKS Unia – Huragan Międzyrzec Podlaski 2:0
BKS Unia – Start Krasnystaw  1:3
BKS Unia – POM Iskra Piotrowice  3:0
Sokół Adamów – BKS Unia   0:1
BKS Unia – Orion Niedrzwica  2:1
Włodawianka – BKS Unia   2:2
BKS Unia – Lublinianka   0:2
BKS Unia – Sparta Rejowiec   1:0
Opolanin – BKS Unia   2:0
BKS Unia – Oleander Sól   0:1
Lewart Lubartów – BKS Unia  2:3
BKS Unia – Janowianka   2:0
Podlasie Biała Podlaska – BKS Unia  1:1

Tabela po rundzie jesiennej:
Ilość  gier   Punkty  Bramki
Wisła Puławy   15 39  52-13
MKS Podlasie Biała Podlaski  15 31  26-6
KS Zarmet Oleander Sól  15 28  17-12
GLKS POM Piotrowice  15 26  32-22
Chełmianka Chełm  15 24  20-21
BKS Unia Bełżyce   15 24  21-21
MKS Janowianka   15 21  19-17
MGKS Start Krasnystaw  15 21  23-24
MKS Opolanin Opole Lubelskie 15 19  17-17
MKS Lewart Lubartów  15 19  18-22
Lublinianka SSA Lublin  15 18  18-21
GKS Orion Niedrzwica  15 16  13-13
KS Sparta Rejowiec  15 16  11-17
MKS Włodawianka  15 14  13-26
MKS Huragan Międzyrzec  15 7  11-34
LKS Sokół Adamów  15 5  6-41

II Liga Wojewódzka Juniorów Starszych
Trener: Marcin Zieliński

Wyniki meczy:
Sygnał Lublin – BKS Unia   1:1
BKS Unia – Janowianka   1:1
Błękit Cyców – BKS Unia   0:0
BKS Unia – Orion Niedrzwica  2:0
Viktoria Kukowa/Chmielek – BKS Unia 2:1
BKS Unia – Sparta Rejowiec   3:1
Sokół Adamów – BKS Unia   1:2
BKS Unia – Włodawianka   4:0
Olender Sól – BKS Unia   0:2
BKS Unia – BKS Lublin   3:3
Huragan Międzyrzec – BKS Unia  2:0
CHKS Chełmianka – BKS Unia  3:0
BKS Unia – Hetman Zamość  2:1

Tabela po rundzie jesiennej:
Ilość gier   Punkty  Bramki
CHKS Chełmianka Chełm 13 30  51-12
Viktoria Kukowa/Chmielek 13 30  34-17
KS Zart Met Olender Sól 13 26  27-12
BKS Lublin  13 26  33-20
BKS Unia Bełżyce  13 22  21-15

MKS Janowianka  13  20 17-18
KS Sparta Rejowiec 13  18 19-29
MKS Huragan Międzyrzec 13  17 19-20
KKS Sygnał Lublin  13  15 22-28
GKS Orion Niedrzwica 13  13 21-28
KS Hetman Zamość 13  13 16-30
LKS Sokół Adamów 13  10 13-26
LKS Błękit Cyców  13  10 9-33
MKS Włodawianka 13  9 17-31

Lubelska Liga Trampkarzy Starszych – grupa Południe
Trener: Andrzej Zieliński

Wyniki meczy:
BKS Unia – Sygnał Chodel   1:1
BKS Unia – Orion Niedrzwica  1:1
Wisła Annopol – BKS Unia   3:0
BKS Unia – Piaskowia   10:0
GKS Niemce – BKS Unia   1:4
BKS Unia – POM Iskra   6:1
Stal Poniatowa – BKS Unia   3:0

Tabela po rundzie jesiennej:
Ilość gier   Punkty  Bramki
MKS Stal Poniatowa 7 19  25-4
MKS Sygnał Chodel 7 15  21-6
MLKS Wisła Annopol 7 12  21-12
BKS Unia Bełżyce  7 11  22-10
LKS Piaskowia Piaski 7 8  23-22
GLKS POM Iskra Piotrowic 7 6  11-27
GKS Orion Niedrzwica 7 5  10-16
GKS Niemce  7 1  12-48

Lubelska Liga Młodzików Starszych – grupa III
Trener: Michał Dyguś

Wyniki meczy:
BKS Unia – Orion Niedrzwica  3:0
Opolanin Opole Lubelskie – BKS Unia 0:0
BKS Unia – Żyrzyniak Żyrzyn  3:1
KS Polesie Kock – BKS Unia   0:1
BKS Unia – LKS Tajfun Ostrów Lubelski 3:0

Tabela po rundzie jesiennej:
Ilość gier   Punkty  Bramki
BKS Unia Bełżyce 5 13  10:1
LKS Tajfun Ostrów Lubelski 5 12  9:3
MKS Opolanin Opole Lubelski 5 9  8:4
GLKS Żyrzyniak Żyrzyn 5 6  12:11
KS Polesie Kock 5 3  6:9
GKS Orion Niedrzwica 5 0  1:18

„Orlik starszy”, rocznik 1998 i młodsi
Trener: Jarosław Górka

Zarząd klubu BKS Unia Bełżyce powołał w miesiącu sierpniu 
bieżącego roku grupę „Orlika starszego”, którego instruktorem zo-
stał P. Jarosław Górka. Drużyna ta rozegrała trzy turnieje organizo-
wane przez Lubelski Związek Piłki Nożnej.

Wyniki turniejów:
13.09.2008 Wilków – 5 miejsce
27.09.2008 Piotrowice – 2 miejsce
25.10.2008 Bełżyce  – 2 miejsce

Wyniki  meczy
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Po dwóch miesiącach tolerowa-
nia stuków, dźwięków wiertarki oraz 
drobnych awarii prądu, cierpliwość 
społeczności szkolnej – ZS im. M. 
Kopernika – została wynagrodzona. 
Zmieniła się bryła budynku szkolne-
go, a przede wszystkim zmieniły się 
warunki komunikacji i pracy.

W nowej części szkoły znajduje się 
nowa klatka schodowa, szatnie dla ucz-
niów oraz piękna sala konferencyjna, 
pełniąca funkcję m.in. pokoju nauczy-
cielskiego.

Ukończenie i otwarcie tej inwestycji 
świętowaliśmy we wtorek 18 listopada. 

Nareszcie  jest! 

„Uczeń na wsi – pomoc 
w zdobywaniu wykształcenia 

przez osoby niepełnosprawne za-
mieszkujące gminy wiejskie 

oraz gminy miejsko-wiejskie.”

Jest to program finansowany 
ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, którego adresatami są osoby 
niepełnosprawne posiadające ważne 
orzeczenie o niepełnosprawności lub 
orzeczenie o stopniu niepełnospraw-
ności pobierające naukę w szkole 
podstawowej, gimnazjum lub szkole 
ponadgimnazjalnej, które zamieszkują 
na wsi.

Burmistrz Bełżyc p. Ryszard Góra 
nawiązał współpracę z lubelskim od-
działem PEFRON, dzięki temu Gmi-
na Bełżyce przystąpiła do realizacji 
tego programu na naszym terenie. 

Wokół tego przedsięwzięcia skupionych 
było bardzo wiele osób, wszyscy otrzy-
mali zaproszenia na uroczystą galę. Swo-
ją obecnością zaszczycili nas: Starosta 
Powiatu – Pan Paweł Pikula, burmistrz 
Bełżyc – Pan Ryszard Góra wraz z zastęp-
cą, przedstawiciele kuratorium i oczywi-
ście Ks. Prałat – Czesław Przech.

Po uroczystym przecięciu wstęgi, 
goście przeszli nową klatka schodową 
do sali konferencyjnej, gdzie odby-
ła się kolejna część – podziękowania 
oraz... wręczenie prezentów i poczę-
stunek.

Pani Dyrektor ZS – Elżbieta Kaszli-
kowska – podkreśliła, że cała inwestycja 
została podjęta w duchu odpowiedzial-
ności i dla dobra wspólnego. Mottem 
przemówienia stały się słowa mówiące 
o budowaniu dla przyszłości. Fakt ten 
nie ulega polemice, kolejne pokolenia 
uczniów i nauczycieli z pewnością będą 
wdzięczne za podjęty trud. Przemówie-
niu towarzyszyła – przygotowana przez 
uczniów klasy pierwszej – prezentacja 
multimedialna, obrazującą przemiany 
budynku szkolnego.

W miłej, uroczystej atmosferze 
goście, dyrekcja i nauczyciele spożyli 
posiłek i... zaczęto planować następne 
przedsięwzięcia.

Tekst i zdjęcia:
Joanna Wójtowicz-Mróz

Program  pilotażowy

Z pomocy w formie dofinansowania 
kosztów nauki skorzysta 35 uczniów 
niepełnosprawnych na łączną kwo-
tę ponad 30 tys. zł. W tym: pobie-
rający naukę w szkole podstawowej 
20 uczniów, w gimnazjum 5 uczniów, 
w szkołach ponadgimnazjalnych – 10 
uczniów. Otrzymują oni wsparcie fi-
nansowe w przypadku ucznia szkoły 
podstawowej i gimnazjum – do 2 000 
zł, ucznia szkoły ponadgimnazjal-
nej do 3 000 zł lub w przypadku, gdy 
ponosi opłatę za naukę (czesne) do  
4 000 zł w ciągu jednego roku szkolne-
go. Przyznane dofinansowanie może 
obejmować następujące koszty: zakup 
przedmiotów ułatwiających lub umoż-
liwiających naukę, uczestnictwo w za-
jęciach mających na celu podniesienie 
sprawności fizycznej lub psychicznej 
(w tym wakacyjne obozy rehabilitacyj-
ne), koszty związane z dostępem do In-

ternetu (instalacja i abonament), kursy 
doszkalające w zakresie programu na-
uczania oraz kursy językowe, wyjazdy 
organizowane w ramach zajęć szkol-
nych, opłaty za naukę (czesne), zakwa-
terowanie, dojazdy do szkoły.

Jest to bardzo cenna inicjatywa, 
która przyczyni się do poprawy jakości 
życia osób niepełnosprawnych poprzez 
zwiększenie dostępu do edukacji. Czę-
sto trudna sytuacja materialna rodziny 
nie pozwala na udział w dodatkowych 
zajęciach czy zakup sprzętów, które są 
niezbędne do stymulowania rozwoju 
psychofizycznego dziecka niepełno-
sprawnego. Realizatorem programu 
„Uczeń na wsi” jest Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bełżycach.

OPS Bełżyce
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Zbliżający się okres zimowy powodu-
je, że zaplanowane do wykonania na rok 
bieżący i rozpoczęte inwestycje gminne 
należy kończyć.

W okresie ostatnich dwóch miesię-
cy wykonano, odebrano od wykonawcy           
i przekazano do eksploatacji kolejne za-
dania a mianowicie:

1. Droga gminna Babin – Kol. Ba-
bin.

Droga o nawierzchni asfaltowej w ist-
niejących granicach o dł. 1800 mb, war-
tość wykonanych robót – 358 564,343 zł, 
zadanie jest przewidziane do dofinanso-
wania w kwocie 100 000 zł z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych.

2. Droga gminna w m. Podole II 
(tzw. Choiny).

Odcinek drogi asfaltowej o dł. 360 mb 
w istniejących granicach,  wartość zada-
nia 61 692,35 zł.

3. Droga  gminna w m. Wronów 
(od drogi powiatowej Wronów – Dą-
browa Wron.  kierunku „starej” wsi).

Dwa odcinki drogi gminnej wraz 
ze zjazdami z drogi powiatowej o łącznej  
długości 300 mb, wartość robót 62 014,06 
zł. 

4. Droga gminna w m. Kierz.
Odcinek drogi asfaltowej o dł. 300 

mb, wartość robót 57 029,85 zł.
5. Droga gminna w m. Babin (przy 

szkole).
Odcinek drogi asfaltowej o dł. 280 

mb., wartość robót 57 218,76 zł.
6. Droga gminna w m. Wierzchowi-

ska Stare (od drogi powiatowej Wierz-
chowiska – Skrzyniec w kierunku remi-
zy OSP).

Odcinek drogi asfaltowej o dł. 220 
mb, wartość robót 75 882,54 zł.

7. Drogi gminne ul. Sportowa – ul. 
Kwiatowa w Bełżycach.

Łączna długość ulic o nawierzchni 
asfaltowej i zmiennej szerokości o dł. 385 
mb, wartość robót wraz z regulacją stu-
dzienek wod.-kan. 103 383,91 zł.

Wykonawcą w/w zadań było Przed-
siębiorstwo Drogowo-Mostowe z Kraśni-
ka wybrane w przeprowadzonym postę-
powaniu przetargowym.

W/w Przedsiębiorstwo wykonało 
również nawierzchnię asfaltową w po-
zostałej części ul. Szkolnej w Bełżycach. 
Z uwagi na to, że część ulicy nie została 

„Finisz”  inwestycji  gminnych

wykonana w istniejącej (wyznaczonej 
przez uprawnionego geodetę) granicy 
drogi lecz na gruncie prywatnym robo-
ty nie zostały odebrane od wykonawcy 
i nie uregulowano należności za wyko-
nanie. 

Kolejnymi zadaniami z branży drogo-
wej jakie wykonano w ostatnich dniach 
były budowy kolejnych dróg gminnych. 
Wykonawcą tych zadań było Przedsię-
biorstwo Drogowe i Oczyszczania z Kraś-
nika wybrane w postępowaniu przetargo-
wym. Roboty zostały zakończone i ode-
brane. 

Wykonano odcinki dróg gminnych 
o nawierzchni asfaltowej w następują-
cych miejscowościach:

1. Droga gminna w m. Matczyn (od 
drogi wojewódzkiej Lublin-Bełżyce  
w kierunku „starej” wsi);

– dł. 320 mb, wartość robót ok. 60 000 
zł

2. Droga gminna Wierzchowiska 
Górne – Konstantynówka

– dł. 510 mb. , wartość ok. 100 000 zł
3. Droga gminna Skrzyniec – Za-

lesie
– dł. 710 mb, wartość ok. 113 000 zł
4. Droga Chmielnik – Stoczki
– dł.  350 mb , wartość ok. 75 000 zł

W rozstrzygniętych postępowaniach 
przetargowych w  trakcie odbioru są na-
stępujące roboty drogowe:

1. Ul. Polna – ul. Przeskok.
W ulicach tych wykonana została  

kanalizacja energetyczna i telefoniczna, 
oraz roboty drogowe tj. roboty ziemne, 
ustawiono krawężniki oraz wykonano 
podbudowę i nawierzchnię z kostki bru-
kowej.

Wykonawcą zadania była firma 
„EKO-DROGPOL” z Urzędowa za kwotę  
441 775,31 zł.

2. Ul. Spokojna. 
Rozstrzygnięto postępowanie przetar-

gowe i wykonano kanalizację energetycz-
ną i telefoniczną. Wykonawcą zadania 
była firma TELMA z Tarnobrzega, która 
złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Wartość robót 52 435,37 zł.
Roboty drogowe przewidziane są 

do wykonania w roku przyszłym.
3. Ul. Zagrodowa.
Prace zostały rozpoczęte na począt-

ku miesiąca listopada. Wykonawcą jest  

PDM Kraśnik za kwotę 330 392,35 zł, ter-
min wykonania 15.12. br.

Zakres wykonywanych robót: roboty 
ziemne, ustawienie krawężników, pod-
budowa z piasku stabilizowanego cemen-
tem, podbudowa tłuczniowa.

Nawierzchnia asfaltowa jest przewi-
dziana do wykonania w roku następnym 
lub w bieżącym, pod warunkiem dokona-
nia zmian w budżecie gminy i zabezpie-
czenia środków na ten cel.

W zakresie utrzymania dróg gmin-
nych zrealizowano II etap tłuczniowania 
dróg gminnych. Został zakupiony i do-
wieziony tłuczeń na najbardziej uszko-
dzone gminne drogi gruntowe, wg wska-
zań radnych i sołtysów z poszczególnych  
miejscowości. Wykonawcą robót była fir-
ma ADAMS-TRANS z Makowa za kwotę 
50 000 zł.

Dodatkowo na doraźne potrzeby zo-
stał dowieziony tłuczeń do miejscowości 
Kol. Jaroszewice i Konstantynówka.

Nadmienić trzeba, że jest to „kropla 
w morzu” w stosunku do faktycznych po-
trzeb.

W m-cu październiku zostały dodat-
kowo zakupione i zamontowane dwie 
wiaty przystankowe w m. Chmielnik 
i Kolonia Chmielnik. 

W m-cu październiku Zarząd Dróg 
Powiatowych wykonał nawierzchnię 
asfaltową w ul. Wilczyńskiego wraz z par-
kingiem (w rejonie „starego” Spomaszu) 
przeznaczonym na samochody osobowe.

Budowa chodnika jest współfinanso-
wana z budżetu gminy.

Na drodze wojewódzkiej 747 Lublin 
– Opole Lub.  w m. Krężnica Okr. wyko-
nano prace związane z wymianą krawęż-
ników i chodnika z płytek betonowych 
na chodnik z kostki brukowej. Wartość 
prac ok. 100 000 zł.

Roboty zakończono i odebrano. 

Opracował: Stanisław Wójcik
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Urzędu Miejskiego
Bełżyce, 2008-12-10
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„Dawne kolędowanie”
Gruba pokrywa śniegu i trzaskający mróz pod nogami to pa-

miętne noce, kiedy szło się po sąsiadów a potem na pasterkę. 
Czasem zawieja lub zamieć przystrajały tę noc swoją obecnością 
nawet kilka dni. Nie odstraszało to chęci uczestniczenia w Wigilii 
i przyjścia na pasterkę. Ale przed tym nosy dzieciaków przymarza-
ły do okiennej szyby, aby pierwszemu dane było zobaczyć pierw-
szą gwiazdkę, jeżeli była pogoda. Jeśli było pochmurzone szliśmy 
na wyczucie po sąsiadów. „Niech będzie pochwalony Jezus Chry-
stus”. W tę wielką noc w imię narodzonego Jezusa zapraszamy 
na „Wilju” ilu w domu „stajało” – tak witało się sąsiadów.  Ci zaś 
odpowiadali – „Bóg zapłać”. I tak całą grupą wracamy do domu, 
aby zasiąść do wieczerzy. Stół nakryto białym obrusem, pod któ-
rym obowiązkowo znajdowało się siano. Do mieszkania przy-
niesiono snop zboża a na podłogę słomy. Ileż było radości, kiedy 
zaczęto łamać się opłatkiem. Luda było co niemiara, rodziny były 
duże. Najstarsza osoba, przeważnie gospodarz brał opłatek, jeże-
li zabrakło gospodarza czyniła to gospodyni. Opłatek połamany 
był na równe części przewidzianych uczestników i jeden więcej 
dla przybyłego podróżnika. Kiedy pobrano opłatek z białego tale-
rzyka rozpoczęły się życzeniami. Życzenia zaczynano od najstar-
szych osób aż do maluchów, które jak kociaki prześlizgały się mię-
dzy starszymi, czekając na swoją kolej. „Na szczęście na zdrowie, 
na to Boże Narodzenie, abyśmy byli zdrowi, szczęśliwi i weseli 
jak w Niebie Anieli, i abyśmy doczekali następnej „Wilii” Szczęść 
Boże! Maluchy czasem się pomyliły lub dostawały jakiejś tremy, 
ale zadowoleniu nie było końca. Potem wspólna kolęda najczęś-
ciej „Wśród nocnej ciszy”. Głos rozbrzmiewał nie tylko w miesz-
kaniu, zdawało się, że słychać na całej wsi. A przede wszystkim 
słuchają niebiosa – jak to mówiła babcia. Potem barszcz czerwony 
z uszkami, kluski z makiem, kasza gryczana (na pieniądze), groch 
(na zdrowie), raczuchy. Potraw musiało być dwanaście, bo tylu 
było Apostołów, tak przekazywał mi dziadek sąsiad, któremu 
bezgranicznie wierzyłem. Śledzie podawano i podaje się do dziś, 
aby przed narodzeniem Jezusa umartwić się i nie zapominać 
o poście. Nie pamiętam, aby na stole pojawił się alkohol, jedynie 
kompot z suszu, z którego ukradkiem maluchy wybierały jabłka, 
gruszki czy śliwki. Teraz tłumaczą, że śledź lubi pływać – i mimo 
próśb księży – a na pasterce lepiej idzie śpiewanie, ludzie śpiewają 
pierwszą zwrotkę kolędy a „nadziani” kończą drugą lub trzecią. 
Czy nie warto się nad tym zastanowić? Po wieczerzy śpiewanie 
kolęd, aż do pasterki. Potem wszyscy szli na pasterkę do drewnia-
nego kościółka. Zajeżdżały sanie z dalszej miejscowości, dzwonki 
u sań roznosiły się echem po całej okolicy. Bogatsi gospodarze 
zakładali koniom na szyję „Janczary”. Te zagłuszały małe dzwonki 
i echo miało głos daleko. Świątynia napełniała się ludźmi, czasem 
jak mówi przysłowie nie było gdzie wcisnąć palca. Każdy krył się 
przed mrozem. Przed samym rozpoczęciem pasterki przychodził 
dziedzic z rodziną, która zjeżdżała na święto. Dziedzic z żoną zaj-
mowali miejsce w loży, która była nad zakrystią a rodzina siadała 
w ławkach obok ołtarza. Organista informował „Bóg się rodzi” 
a ludzie ile kto miał w piersi sił śpiewali aż się zdawało, że świąty-
nia się chwieje. Dzisiaj część śpiewa, część słucha a część drzemie. 
Po pasterce gospodarz brał kolorowy opłatek i zanosił zwierzę-
tom gospodarskim. Dziadek – sąsiad opowiadał mi, że w tą jedy-
ną noc zwierzęta mówią ludzkim głosem. Młodzi idąc z pasterki 
jak również około kościoła palili zimne ognie, trzymali w rękach 
lub rzucali w górę, kto wysoko rzucał, ten pierwszy miał zmienić 
stan kawalerski a dziewczęta panieński. Podobnie było w Boże 
Narodzenie, tylko wieczorem zaczęto chodzić po kolędzie. W na-

szym regionie mniej, natomiast im większa wieś, tam młodsi ko-
lędowali śpiewem przez wieś z gwiazdą, szopką lub herodami. 
Było wesoło przy wspólnej zabawie i świętowaniu święta Bożego 
Narodzenia. Jedną z pastorałek ułożoną przez lud wiejski pragnę 
na ten czas napisać.

W tej kolędzie…
W tej kolędzie, kto dziś będzie
Każdy się ucieszy,
A kto co ma podarować
Niechaj prędko spieszy.
Dać dary z tej miary
Dla Pana Małego, by nabyć po śmierci
Zbawienia wiecznego.
Kuba stary przyniósł dary
Masła na talerzu,
Sobek parę gołąbeczków
Takich jeszcze w pierzu.
Wziął Tomek gomółek
I jajeczko gęsie,
A Bartek nie miał co wziąć
Dobre chęci niesie.
Walek sprawił tłuste raki
Nierychło z wieczora,
Napełniwszy dwie kobiele
Biegł z nimi przez pola.
Aż tu strach napotkał
Walka nieboraka,
Stanęły dwa wilki
Niedaleko krzaka.
Gdy obaczył owe gady,
Podskoczył wysoko
Wielkim strachem przerażony,
Wybił sobie oko.
Uciekał przez krzaki,
Podarł se chodaki
A wilcy mu targali
Z kobieliny raki.
Szymek wziął kozę na powróz,
Prowadzi do Pana
Śpiewa sobie, wykrzykuje
„Danasz, moja dana”.
Koza się zbrykała,
Powróz mu urwała,
Skoczywszy do lasu
Jak głupia bieżała.
On spostrzegłszy się za kozą
Biegł za nią przez krzaki,
Koza skacze jak szalona
Spłoszyły ja ptaki.
Uchwycił za ogon,
Trzyma ją, co mocy
A koza fiknęła
Podbiła mu oczy.
Strach kudłaty, chłop bogaty
Wziął czerwony złoty,
Nie chciał się nikomu kłaniać
Biegł prędko do szopy.
Uderzył Jurka w brzuch,
Aż mu kiszki wzruszył
A Jurek go za łeb, kudły mu obsmuszył.
Głupi Wojtek nie wziął portek,
Mówi lecaj będzie
Po kolędzie sperki zbierać
Gdzie, które nabędzie.
Biegł Wojtek bez portek,
Po śniegu, po grudzie
Śmieją się, cieszą się,
Cha! cha! cha! ludzie.
W tej kolędzie, kto dziś będzie…

Tadeusz Sieńko
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