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1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji. 
4. Interpelacje i zapytania. 
Jako pierwszy głos zabrał radny S. 

Wieczorkiewicz, który pytał o to, co stało 
się z pieniędzmi, które Starostwo Powiato-
we w Lublinie uzyskało od Gminy Bełży-
ce za kupno starego szpitala. Stwierdził, 
że prawdopodobnie jest zawarta umowa 
między Starostwem a Gminą, że środki te 
zostaną przeznaczone na budowę drogi 
Bełżyce – Borzechów. Pytał, czy jest takie 
porozumienie w tutejszym Urzędzie.

Jako drugi głos zabrał radny M. Pie-
traś, który pytał o to, kiedy rozpocznie się 
tłuczniowanie dróg gminnych.

Radny J. Adamczyk złożył interpe-
lację w sprawie przeznaczenia tłucznia 
na drogę przy ul. Elekcyjnej.

Radny J. Pietraś pytał, czy są już usta-
lenia w sprawie inwestycji drogowych 
ze Starostwem Powiatowym, w sprawie 
budowy drogi Strzeszkowice – Bełżyce

5. Sprawozdanie Burmistrza z najważ-
niejszych rozstrzygnięć podjętych od cza-
su ostatniej sesji.

Burmistrz Bełżyc – R. Góra mówił 
o spotkaniu Związku Gmin Lubelszczy-
zny w Zwierzyńcu, na którym omawia-
ne były zmiany w oświacie oraz zmiany 
kryteriów w sprawie budowy dróg. Mó-
wił także o nowym projekcie programu 
oświatowego „Edukacja naszą szansą” 
współfinansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki 2007 – 2013 dla ZS Nr 1 
i ZS Nr 2 w Bełżycach. Poinformował 
o otrzymanych środkach finansowych 
z WFOŚiGW w Lublinie na utrzymanie 
zieleni i utylizację azbestu dla gminy 
oraz o dofinansowaniu na dożywia-
nie w szkołach i wyposażenie kuchni 
w ZS Nr 1 w Bełżycach. Podał również 
informację na temat terminu uzupeł-
niających wyborów do Rady Miejskiej 
w Bełżycach, zarządzonych na 24 maja 
2009 r.

6. Stan bezpieczeństwa publicznego 
i przeciwpożarowego w gminie. Funkcjo-
nowanie jednostek OSP w terenie.

Szczegółową informację na temat bez-
pieczeństwa publicznego w gminie przed-
stawił Komendant Komisariatu Policji 

Sprawozdanie z XLI sesji Rady Miejskiej w Bełżycach 
z dnia 25 marca 2009 r.

w Bełżycach – J. Rogowski. Informację 
na temat bezpieczeństwa przeciwpożaro-
wego na terenie Gminy Bełżyce zaprezen-
tował dowódca JRG PSP w Bełżycach – Z. 
Kotłowski. Na temat funkcjonowania jed-
nostek OSP w terenie mówił Komendant 
Gminny OSP – S. Bajan.

7. Informacja na temat stanu czystości 
i porządku w mieście i gminie Bełżyce.

Dyrektor ZGKiM w Bełżycach – A. 
Rumiński przedstawił informację na te-
mat stanu czystości i porządku w mieście 
i gminie Bełżyce.

Komisja Zagospodarowania Prze-
strzennego, Mienia Komunalnego i Po-
rządku Publicznego przyjęła powyższą 
informację.

Radni w głosowaniu przyjęli projekt 
uchwały.

8. Ocena realizacji wniosków z zebrań 
wiejskich, Rad Sołeckich i mieszkańców 
Gminy Bełżyce za 2007 r. Komisji Rady 
i stanowisk Rady Miejskiej za 2007 r. 
i 2008 r .

Informację na ten temat przedstawił 
Sekretarz Miasta – A. Kwiatkowski.

Komisja Rozwoju Gospodarczego 
i Finansów, Komisja Zagospodarowania 
Przestrzennego, Mienia Komunalnego 
i Porządku Publicznego, Komisja Rolni-
ctwa Gospodarki Żywnościowej i Ochro-
ny Środowiska, Komisja Oświaty, Zdro-
wia, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu 
i Spraw Socjalnych, Komisja Rewizyj-
na, Komisja Statutowo-Regulaminowa 
i Komisja Mieszkaniowa realizację wnio-
sków za 2008 r. oceniły pozytywnie, zaś 
za 2007 r. oceniły negatywnie. Komisje 
wniosły o przygotowanie niezrealizowa-
nych wniosków i przeniesienie ich na se-
sję w maju br.

Projekt uchwały poddany pod głoso-
wanie został przyjęty przez Radę.

9. Informacja dotycząca podziału so-
łectwa Kol. Chmielnik.

Sekretarz Bełżyc – A. Kwiatkowski 
przedstawił informację na ten temat. Po-
wiedział o przeprowadzonej konsultacji 
z mieszkańcami sołectwa Kol. Chmielnik, 
w czasie której mieszkańcy opowiedzieli 
się za utworzeniem nowego sołectwa.

Radni w głosowaniu przyjęli informa-
cję na temat podziału Kol. Chmielnik.

10. Informacja na temat zabezpiecze-
nia mieszkań socjalnych.

Burmistrz Bełżyc – R. Góra powie-
dział, że w tej sprawie zostały wzięte pod 
uwagę wszystkie możliwe lokale. Na chwi-
lę obecną zaproponował, aby z dwóch 
baraków powstał jeden budynek, który 
zaspokajałby potrzeby mieszkańców. Dla 
15 rodzin tam mieszkających jest to koszt 
około 1 miliona złotych.

Komisja Zagospodarowania Prze-
strzennego, Mienia Komunalnego i Po-
rządku Publicznego złożyła wniosek o roz-
wiązanie tego problemu do końca br.

11. Podjęcie uchwały w sprawie regu-
laminu wynagradzania nauczycieli.

Informację na ten temat przedstawił 
z-ca Burmistrza Bełżyc – M. Olszak.

 Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, 
Kultury Fizycznej, Sportu i Spraw Socjal-
nych oraz Komisja Rozwoju Gospodar-
czego i Finansów przyjęły projekt uchwa-
ły w sprawie regulaminu wynagradzania 
nauczycieli.

Radni w głosowaniu przyjęli projekt 
powyższej uchwały.

12. Podjęcie uchwały w sprawie okre-
ślenia kryteriów i trybu przyznawania 
nagród dla nauczycieli szkół (przedszko-
la), dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Bełżyce.

Informację w sprawie określenia kry-
teriów i trybu przyznawania nagród dla 
nauczycieli szkół (przedszkola) przedsta-
wił z-ca Burmistrza Bełżyc – M. Olszak.

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, 
Kultury Fizycznej, Sportu i Spraw Socjal-
nych oraz Komisja Rozwoju Gospodar-
czego i Finansów pozytywnie zaopinio-
wały projekt uchwały.

Rada Miejska w głosowaniu przyjęła 
projekt uchwały.

13. Podjęcie uchwały w sprawie regu-
laminu przyznawania dodatków miesz-
kaniowych nauczycielom zatrudnionym 
w szkołach na terenie Gminy Bełżyce.

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, 
Kultury Fizycznej, Sportu i Spraw Socjal-
nych oraz Komisja Rozwoju Gospodar-
czego i Finansów pozytywnie zaopinio-
wały projekt uchwały.

Rani w głosowaniu jednogłośnie 
przyjęli projekt uchwały.

14. Podjęcie uchwały w sprawie sprze-
daży nieruchomości gruntowej zabudowa-
nej stanowiącej mienie komunalne w dro-
dze przetargowej (dot. starego szpitala).
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Komisja Rozwoju Gospodarczego i Fi-
nansów oraz Komisja Zagospodarowania 
Przestrzennego, Mienia Komunalnego 
i Porządku Publicznego poparły wniosek 
złożony przez Burmistrza. 

Projekt uchwały poddany pod głoso-
wanie został przyjęty przez Radę.

15. Podjęcie uchwały w sprawie 
współpracy Gminy Bełżyce z Gminą 
Szcziriec.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Fi-
nansów poparła projekt uchwały w spra-
wie współpracy Gminy Bełżyce z Gminą 
Szcziriec na Ukrainie.

Radni w głosowaniu przyjęli projekt 
powyższej uchwały.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na zatwierdzenie projektu 
„Edukacja naszą szansą” współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 
– 2013.

Szczegółową informację na ten temat 
przedstawił z-ca Burmistrza – M. Olszak.

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, 
Kultury Fizycznej, Sportu i Spraw So-
cjalnych jednogłośnie poparła projekt 
uchwały.

Rada Miejska w głosowaniu przyjęła 
projekt uchwały.

17. Podjęcie uchwały w sprawie 
uchwalenia gminnego programu przeciw-
działaniu narkomanii na lata 2009–2010.

Komisja Rozwoju Gospodarczego 
i Finansów poparła projekt gminnego 
programu przeciwdziałaniu narkomanii 
na lata 2009–2010.

Projekt powyższej uchwały poddany 
pod głosowanie został przyjęty przez Radę.

18. Podjęcie uchwały w sprawie utwo-
rzenia obwodu głosowania w Szpitalu 
Powiatowym im. Dr Wojciecha Oczki 
w Bełżycach.

Komisja Statutowo-Regulaminowa 
poparła projekt uchwały.

Radni w głosowaniu przyjęli projekt 
uchwały w sprawie utworzenia obwodu 
głosowania w Szpitalu Powiatowym im. 
Dr Wojciecha Oczki w Bełżycach.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wek-
sla in blanco.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Fi-
nansów oraz Komisja Zagospodarowania 
Przestrzennego, Mienia Komunalnego 
i Porządku Publicznego przyjęły projekt 
uchwały w tej sprawie.

Radni w głosowaniu podjęli uchwałę 
w sprawie weksla in blanco.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zała-
twienia skargi Haliny Młodnickiej.

Treść skargi przedstawił Przewodni-
czący Rady Miejskiej – Z. Król.

Komisja Rewizyjna uznała skargę 
za zasadną w sprawie wydania pozwole-
nia na budowę przyłącza energetyczne-
go na działce, stanowiącej własność H. 
Młodnickiej. Natomiast w sprawie drogi 
dojazdowej uznała za nieuzasadnioną.

Burmistrz Bełżyc – R. Góra powie-
dział, że cała ta sytuacja miała miejsce 
kilka lat temu, kiedy jeszcze nie sprawo-
wał swojej funkcji. Poza tym Burmistrz 
Bełżyc nie wydaje pozwoleń na budowę.

Radni w głosowaniu podjęli uchwałę 
w sprawie skargi H. Młodnickiej.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w budżecie Gminy Bełżyce na 2009 r.

Komisja Rozwoju Gospodarczego 
i Finansów zaakceptowała projekt uchwa-

ły zaproponowany przez Burmistrza.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę 

w tej sprawie.
22. Informacja na temat realizacji za-

dań inwestycyjnych na 2009 r.
Informacja na temat realizacji zadań 

inwestycyjnych na 2009 r. jednogłośnie 
została przyjęta przez Radę.

23. Informacja na temat pozyskiwa-
nia środków zewnętrznych na prowadze-
nie zadań inwestycyjnych.

Informacja na temat pozyskiwania 
środków zewnętrznych na prowadzenie 
zadań inwestycyjnych również uzyskała 
akceptację Rady.

24. Stanowisko Rady Miejskiej 
w Bełżycach w sprawie wyroku wo-
jewódzkiego sądu administracyjnego 
w sprawie regulaminu Rady Miejskiej 
w Bełżycach.

Komisja Statutowo-Regulaminowa 
wniosła o skorzystanie z dalszej drogi od-
woławczej, ponieważ wyrok nie jest pra-
womocny.

Radni w głosowaniu podjęli uchwałę 
w tej sprawie.

25. Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz Bełżyc – R. Góra powie-

dział, że na powyższe interpelacje odpo-
wie na piśmie. Jeśli chodzi o stary szpital 
to odpowiedzi na to pytanie udzieli, gdy 
zakończy się kontrola z NIK. 

W sprawie tłuczniowania dróg prze-
targ został już podpisany. 

Odnośnie uzgodnień ze Starostwem 
Powiatowym w sprawie inwestycji dro-
gowych, to zostały one zaplanowane 
na przyszły rok.

26. Wolne wnioski.
27. Zamknięcie sesji.

1. Liczba wyborców uprawnionych do 
głosowania – 2561,

2. Liczba wyborców, którym wydano 
karty do głosowania (liczba podpisów 
w spisie wyborców) – 245,

3. Liczba oddanych kart do głosowania 
(liczba kart wyjętych z urny) - 245,

4. Liczba głosów nieważnych – 6,
5. Liczba głosów ważnych – 239.

Informacja na temat uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej 
w Bełżycach, przeprowadzonych w dniu 24 maja 2009 r. 

w okręgu wyborczym nr 1 w Bełżycach

Na poszczególnych kandydatów z list 
kandydatów oddano następującą liczbę 
głosów ważnych:
1. Lista nr 1: KWW NASZE OSIEDLE – 

Tomaszewska Lila, liczba głosów waż-
nych – 49,

2. Lista nr 2: KKW TADEUSZA WASI-
LEWSKIEGO – Wasilewski Tadeusz, 
liczba głosów ważnych – 134,

3. Lista nr 3: KWW ALTERNATYWA 
– Lalak Roman, liczba głosów ważnych 
– 56.

Najwięcej ważnie oddanych głosów 
otrzymał i został wybrany radnym Wasi-
lewski Tadeusz z listy nr 2 KKW TADE-
USZA WASILEWSKIEGO.
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W dniu 24 kwietnia 2009 roku w Miej-
skim Domu Kultury w Bełżycach został 
przeprowadzony XXVIII Mały Konkurs 
Recytatorski, którego współorganizato-
rem był Wojewódzki Ośrodek Kultury 
w Lublinie. 

W eliminacjach na szczeblu gminnym 
udział wzięły dzieci ze szkół podstawo-
wych z terenu Gminy Bełżyce. Wszyscy 
uczestnicy przeglądu otrzymali pamiąt-
kowe podziękowanie za udział w konkur-
sie.

Jury w składzie: Mariola Szcze-
pańska, Anna Zielińska, Anna Musiej, 
Agnieszka Maliborska, Marzena Ryn-
kowska, Krystyna Weiss i Magdalena 

XXVIII Mały Konkurs Recytatorski

II Dzień Jagielloński

Laureatki XVIII Małego Konkursu Recytator-
skiego, od lewej stoją – K. Chawrylak,
W. Giza, K. Kołodziej i J. Frydrych

Koncert gwiazdy – na zdjęciu „MR Pollack” 
z Sanoka

Publiczność zgromadzona na skwerze MDK 
w czasie II Dnia Jagiellońskiego

Widelska – dyrektor Miejsko-Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Bełżycach, 
wytypowało do Turnieju Powiatowego 

sześciu laureatów, którzy otrzymali tak-
że dyplomy i książki. 

Do konkursu powiatowego zostali 
wybrani: Wiktoria Giza z kl. IIa Szko-
ły Podstawowej w ZS nr 1 w Bełżycach, 
Joanna Frydrych i Dawid Goliszek 
obydwoje z kl. III Szkoły Podstawowej 
we Wronowie, Katarzyna Chawrylak 
uczennica kl. IIIb Szkoły Podstawowej 
w ZS nr 1 w Bełżycach oraz Wojciech 
Kołodziej z kl. III i Karolina Kołodziej 
z kl. V uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Wierzchowiskach. 

MDCh.

17 maja 2009 roku na skwerze Miej-
skiego Domu Kultury w Bełżycach w 592 
rocznicę nadania praw miejskich Bełży-
com przez Króla Władysława Jagiełłę, od-
był się II Dzień Jagielloński. 

To ważne wydarzenie rozpoczął ze-
spół rockowy „Transfusion” z Borzecho-
wa. Całość spotkania poprowadził Józef 
Kasprzak – dyrektor MDK. W programie 
II Dnia Jagiellońskiego znalazły się m.in. 
występy zespołów tanecznych tańca 
współczesnego z MDK pod kierunkiem 
Emilii Osińskiej-Marczak oraz występ 
grupy Axel, tańczącej taniec towarzyski, 
pod kierunkiem Magdaleny i Grzegorza 
Gronowskich, również z MDK. Dodat-
kową atrakcją II Dnia Jagiellońskiego 

był koncert orkiestry dętej z MDK, pro-
wadzonej przez Kazimierza Kołodzieja 
– instruktora MDK w Bełżycach, występ 
zespołu muzycznego z MDK, pod kie-
runkiem – Krzysztofa Chołaja, występ 
kabaretu „FiFaRafa” oraz Przemysła-
wa Fryca, ucznia ZS im. M. Kopernika 
w Bełżycach. Na koniec spotkania wy-
stąpiła gwiazda z Sanoka – zespół „MR 
Pollack”.

Po raz kolejny została także  przy-
gotowana wystawa fotograficzna, za-
tytułowana „Historia miasta zawarta 
na fotografiach wykonanych w latach 
1917-2007” według projektu i realizacji 
Konrada Kliczki. 

W tym roku miała miejsce również 
degustacja domowych ciast, upieczonych 
przez Mariannę Michalak – mieszkankę 
Bełżyc oraz konkurs wiedzy o Bełżycach, 
którego zwycięzcy otrzymali „królewską 
grę” – szachy.

Jak powiedział dyrektor MDK – Jó-
zef Kasprzak, Dni Jagiellońskie będą 
odbywać się cyklicznie do 2017 roku, 
kiedy to Bełżyce będą świętowały 600-
lecie swojego istnienia. Tym samym 
MDK chce upamiętnić rocznicę nada-
nia Bełżycom praw miejskich, a to wiel-
kie wydarzenie już za 8 lat. Ważne 

jest więc, aby należycie przygotować się 
do wizyty Króla Władysława Jagiełły, 
który dwa lata temu obiecał swoje przy-
bycie do Bełżyc w 600 rocznicę istnie-
nia miasta i spotkanie u Swego Źródła. 

MDCh.

Jeżeli posiadacie Państwo zdjęcia do-
tyczące historii Bełżyc, bardzo prosimy 
o ich udostępnienie. Nasz adres mailowy 
to: belzycemdk@wp.pl lub zgłoszenie się 
osobiście w sekretariacie MDK w Bełży-
cach.
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Towarzystwo im. Henryka Sienkiewi-
cza, Zarząd Główny w Lublinie zaapelo-
wało o wparcie inicjatywy ratowania za-
niedbanej mogiły śp. Stefanii z Cieciszow-
skich Sienkiewiczowej – Matki H. Sien-
kiewicza na cmentarzu w Okrzei. W br. 
mija 135 rocznica Jej śmierci. Inicjatorem 
całej akcji jest prezes Towarzystwa – prof. 
zw. dr hab. Lech Ludorowski. 

Henryk Sienkiewicz zamierzał zbu-
dować grobowiec rodzinny na cmentarzu 
koło Oblęgorka i przenieść tam prochy 

Ratowanie grobu Matki Henryka Sienkiewicza
swojej Matki, zmarłej 1 września 1873 r. 
Zamiary te pokrzyżował jednak wybuch 
I wojny światowej, w czasie której Sien-
kiewicz wyjechał do Szwajcarii, gdzie kie-
rował Generalnym Komitetem Pomocy 
Ofiarom Wojny w Polsce. Tam też zmarł 
dnia 15 listopada 1916 r. Stefania Sien-
kiewiczowa – Matka noblisty pochodziła 
z wielkiego rodu Cieciszowskich herbu 
Roch-Kolumna. Jako Matka sześciorga 
dzieci, poświęciła się ich wychowaniu. 
Nie bez znaczenia w wychowaniu i eduka-
cji dzieci były zainteresowania literackie 
Matki. Jak twierdził H. Sienkiewicz umi-
łowanie literatury odziedziczył po Matce, 
która również pisała. Oprócz niego także 
jedna z czterech jego sióstr, Zofia, zajmo-
wała się pisaniem. „Opowiadania”, które 
stworzyła Matka H. Sienkiewicza zostaną 
wkrótce wydane przez Towarzystwo im. 
Henryka Sienkiewicza. Dochód ze sprze-
daży książki Towarzystwo zamierza prze-
znaczyć na budowę pomnika Autorki. 

Twórcą projektu pomnika i jego 
wykonawcą został mieszkaniec Bełżyc, 

znakomity artysta – rzeźbiarz, Mistrz 
Kamieniarstwa Artystycznego – Witold 
Marcewicz. Projekt W. Marcewicza zo-
stał wybrany w sondażu przeprowadzo-
nym wśród profesorów uczelni wyższych 
oraz uczniów szkół im. H. Sienkiewicza 
w Polsce. Według projektu, grób Matki H. 
Sienkiewicza ma zostać ozdobiony trój-
wymiarową rzeźbą figuralną z monolitu 
(ponad 3,5 m wysokości) o charakterze 
symbolicznym, postacią kobiety-matki 
rodu, która otacza opieką sześcioro swo-
ich dzieci. Na pomniku z czterech stron 
zostaną wykute w kamieniu inskrypcje, 
opisujące Matkę i jej dzieci. Znajdą się 
na nim również informacje na temat 
inicjatorów, ogólnopolskiego komitetu 
oraz twórcy pomnika. Jak powiedział W. 
Marcewicz według wstępnego projektu, 
pomnik ma być wykonany z naturalnych, 
ciepłych kamieni.

Panu Witoldowi gratulujemy tak 
wielkiego wyróżnienia i życzymy sukcesu 
przy tworzeniu tego znakomitego dzieła. 

MDCh.

Na zdjęciu Witold Marcewicz
wśród swoich odznaczeń i nagród

W Bełżycach, tak jak w całym kraju, 
w dniu święta Konstytucji 3 Maja i obcho-
dzonej uroczystości Najświętszej Maryi Pan-
ny Królowej Polski, w Kościele Parafialnym 
miały miejsce uroczystości rocznicowe. 

O godz. 10.30 na ołtarzu polowym roz-
poczęła uroczysta Msza Święta w intencji 
Ojczyzny, którą odprawił ksiądz dr hab. 
Marian Nowak – wykładowca Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego. Natomiast 
homilię wygłosił ksiądz prałat – Czesław 
Przech.

Na mszy obecne były poczty sztan-
darowe, m.in. reprezentacje Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Stowarzyszenia Żołnierzy 
AK-WIN c.c. mjr. Hieronima Dekutow-
skiego ps. „Zapora” w Bełżycach, Urzędu 
Gminy w Bełżycach oraz szkół.  

Po uroczystej mszy świętej poczty sztan-
darowe udały się pod kopiec Tadeusza Koś-
ciuszki w Bełżycach, gdzie złożone zostały 
wiązanki kwiatów i zapalone znicze. 

Konstytucja 3 Maja uchwalona 218 lat 
temu, była i jest niezwykłym dokumentem, 
ponieważ stała się symbolem dążeń naro-
du, dążącego do uzyskania niepodległości.

MDCh.

Obchody Święta Konstytucji

Uroczysta Msza Święta – na zdjęciach 
poczty sztandarowe

O G  Ł O S Z E N I E
Burmistrz Bełżyc działając na pod-

stawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami (tekst jedn. z 2004 r. 
Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) 
informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Bełżycach ul. 
Lubelska 3 wywieszony został wykaz 
nieruchomości stanowiących włas-
ność Gminy Bełżyce przeznaczonych 
do sprzedaży: 
1. Lokal Nr 7 położony w Bełżycach 

przy ul. Bychawskiej 11.
Sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

na rzecz najemcy.
2. Lokal Nr 6 położony w Bełżycach 

przy ul. Bychawskiej 7.
Sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
na rzecz najemcy.

3. Lokal Nr 2 położony w Bełżycach 
przy ul. Żeromskiego 1.
Sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
na rzecz najemcy.

Bełżyce, 28 maja 2009 r.

BURMISTRZ
inż. Ryszard Góra
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19 maja 2009 roku w Wojewódzkim Ośrodku Kultury 
w Lublinie miał miejsce XXVIII Powiatowy Konkurs Recyta-
torski szkół podstawowych w dwóch kategoriach – kl. I-III i kl. 
IV-VI . W konkursie brało udział 26 osób z grupy młodszej i 25 
osób z grupy starszej. 

Reprezentantka Gminy Bełżyce Karolina Kołodziej w elimi-
nacjach powiatowych w kategorii kl. IV-VI, jako jedyna z naszej 
gminy zakwalifikowała się do Turnieju Wojewódzkiego, który 
odbędzie w dniach 9-10 czerwca br. w WOK w Lublinie. 

Karolina Kołodziej jest uczennicą klasy V Szkoły Podstawo-
wej w Wierzchowiskach. W konkursie powiatowym zaprezento-
wała dwa utwory: fragment ballady „Pani Twardowskiej” Ada-
ma Mickiewicza oraz fragment powieści „Tajemniczy ogród” 
Frances Hodgson Burnett.

Karolinie gratulujemy i życzymy powodzenia w Wojewódz-
kim Koncercie Laureatów.

MDCh.

Sukces „naszej” recytatorki

Karolina Kołodziej w eliminacjach na szczeblu gminnym w MDK 
w Bełżycach

Burmistrz Bełżyc i Rada Miejska w Bełżycach zapraszają 
wszystkich mieszkańców do udziału w konkursie pod nazwą: 
„Podnosimy estetykę gminy Bełżyce”.

Podczas konkursu oceniany będzie wygląd posesji wiejskich, 
miejskich oraz balkonów osiedlowych.

Zgłoszenia z własnoręcznym podpisem prosimy składać 
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bełżycach (pokój nr 22, 
II piętro).

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 30 czerwca 
2009 roku.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 
podczas Dożynek Gminnych.

Regulamin konkursu
1. Celem konkursu jest poprawa estetyki i wyglądu miasta 

i gminy Bełżyce.
2. Ocenie będą podlegać posesje wiejskie, miejskie i balkony 

osiedlowe.
3. Organizatorami konkursu są: Burmistrz Bełżyc i Rada 

Miejska w Bełżycach.
4. W konkursie uczestniczyć mogą właściciele lub posiada-

cze zagród wiejskich, będących ich miejscem zamieszka-
nia, właściciele lub posiadacze indywidualnych jednoro-
dzinnych budynków mieszkalnych, mieszkańcy wspólnot 
i spółdzielni mieszkaniowej.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pisemnej de-
klaracji uczestnictwa  w terminie do dnia 30 czerwca 2009 
roku do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Bełżycach  (po-
kój nr 22, II piętro).

6. Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Burmi-
strza Bełżyc.

7. Komisja konkursowa dokona dwóch przeglądów oceny po-
sesji i balkonów.

Konkurs pt.: „Podnosimy estetykę gminy Bełżyce”
8. Pierwszy przegląd informacyjno-instruktarzowy odbędzie 

się w miesiącu lipcu 2009 roku, natomiast drugi przegląd 
podsumowujący w drugiej dekadzie sierpnia 2009 roku.

9. Ogólna ocena poszczególnych obiektów konkursowych 
obejmie wyniki I i II przeglądu.

10. Kolejność miejsc w konkursie ustali Komisja w oparciu 
o punktację dokonaną protokolarnie podczas dwukrotnego 
przeglądu.

11. Komisja może wyróżnić pozostałych uczestników konkur-
su. Sposób wyróżnienia pozostaje w gestii Komisji.

12. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 
podczas Dożynek Gminnych.

13. Oceny posesji wiejskich i miejskich dokona się według na-
stępujących kryteriów:
o ogólne wrażenie,
o dobór i rozmieszczenie roślin,
o pielęgnacja,
o architektura ogrodowa,
o ogrodzenie.

14. Ocena balkonów osiedlowych zostanie dokonana 
w oparciu o  niżej wymienione kryteria:

o dobór roślin (1 – 40 pkt.),
o pielęgnacja (1 – 30 pkt.),
o ogólne wrażenie (1 – 30 pkt.).

Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać wynosi 
100.

Zastępca Burmistrza Bełżyc 
Marcin Olszak
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2 kwietnia 2009 roku minęła czwarta 
rocznica śmierci Papieża Polaka – Jana 
Pawła II.

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła 
II w Bełżycach przeżywał uroczystości 
związane z tą rocznicą. Był to bardzo 
ważny dzień dla uczniów, ponieważ Jan 
Paweł II jest Patronem ich szkoły. 

Pamięci Papieża Polaka
O godz. 9.00 rozpoczęła się uroczy-

stość, na którą przybyli zaproszeni goście. 
Po ich przywitaniu i słowie wstępnym dy-
rektora szkoły – Zbigniewa Dygusia, głos 
zabrał ks. prałat Czesław Przech, który 
poprowadził modlitwę o rychłą beatyfi-
kację Jana Pawła II. 

Część artystyczną pt. „Wspomnienia 
o …” przygotowali uczniowie klasy II c 
pod kierunkiem Moniki Plewik i Eweli-
ny Gajowiak. Miała ona na celu przypo-
mnieć młodość, kapłaństwo, pontyfikat 
i nauczanie Jana Pawła II. Dziennikarze 
telewizyjni zaprosili do studia osoby zna-
ne Ojcu Św. Byli to: kardynał Stanisław 
Dziwisz, studenci, którzy wraz z młodym 
Wojtyłą brali udział w wyprawach gór-
skich i mieszkańcy Wadowic.

Wspomnieniom towarzyszyła pre-
zentacja multimedialna, która przypo-

Wystawa poświęcona pamięci Jana Pawła IICzęść artystyczna w wykonaniu uczniów 
ZS Nr 1 w Bełżycach

mniała osobę Papieża Polaka oraz wysta-
wa pt. „Obrazy i słowa o Janie Pawle II”. 
Zawierała ona wiele pamiątek i fotografii 
ze spotkań z Ojcem Świętym i cieszyła się 
dużym zainteresowaniem.

Ewelina Gajowiak

W dniu 29 kwietnia 2009 roku w go-
dzinach od 9.00 do 14.00 na terenie Gmi-
ny Bełżyce odbyła się akcja pod hasłem 
„Wiosenne sprzątanie świata”, w związku 
z ogólnopolską kampanią ph. „Sprząta-
nie Świata – Polska 2009”  organizowaną 
przez Fundację Nasza Ziemia. 

Głównym organizatorem akcji na te-
renie naszej gminy był Burmistrz Bełżyc 
– Ryszard Góra. Koordynatorami akcji 
z ramienia Urzędu Miejskiego w Bełży-
cach byli Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa – Andrzej Sulenta oraz Pracowni-
ca Referatu GK UM – Renata Leszczyń-
ska.

Urząd Miejski w Bełżycach zapewnił 
wszystkim sprzątającym worki na śmie-
ci oraz rękawice jednorazowe. W czasie 
trwania prac porządkowych Komisariat 
Policji w Bełżycach prowadził nadzór 
w miejscach objętych sprzątaniem, za-
pewniając tym samym bezpieczeństwo 
dzieciom i młodzieży, biorącej udział 
w akcji.

W akcji „Wiosenne sprzątanie świa-
ta” wzięli udział uczniowie wszystkich 
szkół z Gminy Bełżyce – od zespołów 
szkół średnich, poprzez zespoły szkół 
gimnazjalnych i podstawowych, szkoły 
podstawowe, łącznie z przedszkolakami 

z Samorządowego Przedszkola Publicz-
nego w Bełżycach. Zapełnione worki, 
zgromadzone przy głównych drogach 
gminy, zostały zebrane i przetransporto-
wane na składowisko odpadów. Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Bełżycach zebrał 11m3 odpadów, 

Wiosenne sprzątanie świata
Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie 
z siedzibą w Bełżycach – 5m3, zaś Rejon 
Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Bycha-
wie – 6m3.

MDCh.

Uczniowie kl. I a i I d gimnazjum ZS Nr 1 w Bełżycach w trakcie sprzątania świata
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Dzień 8 maja na długo pozostanie 
w pamięci społeczności Szkoły Podsta-
wowej w Babinie, albowiem tego dnia 
w tutejszej szkole zorganizowane były 
liczne uroczystości.

Podsumowane zostały projekty: 
„BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE, NA-
TURA”, za który odpowiedzialna była 
Anna Sadlak oraz DZIEŃ ZIEMI 2009, 
zorganizowany przez Marzenę Plewik. 
Również w tym dniu odbył się Gminny 
Konkurs Ortograficzny „Ortografia na 6” 
zorganizowany przez Annę Musiej.

Projekt „BEZPIECZEŃSTWO, 
ZDROWIE, NATURA”  związany był 
z obchodami 35-lecia istnienia Klu-
bu HDK im. Stanisława Śliwińskiego 
w Bełżycach. Wzięli w nim udział prezesi 
Klubu HDK, przedstawiciele Jednostki 
Ratunkowo-Gaśniczej, Policji i Ratowni-
ctwa Medycznego, oraz licznie zaprosze-
ni goście, m.in. Burmistrz Miasta Bełży-
ce, księża z tutejszej parafii, sołtys Babina, 
drużyna harcerska z Zespołu Szkół nr 1 
z Bełżyc i z Poniatowej.

Ten uroczysty dzień rozpoczął się 
od obejrzenia przedstawienia ekologicz-
nego pt. „RATUJMY ZIEMIĘ” przygoto-
wanego przez E. Czerską i uczniów klasy 
III, o oprawę muzyczną zadbał dyrektor 
szkoły – Janusz Rodak. 

Kolejnym punktem programu było 
nagrodzenie laureatów konkursów 
związanych z obchodami Dnia Ziemi 
2009. Rozstrzygnięty został także kon-
kurs plastyczny organizowany przez 

HDK pt. „Krew darem życia”, w którym 
wyróżnieni zostali: Iga Sadlak i Paulina 
Krzysztoń z Oddziału Przedszkolne-
go, Paweł Walczak  z kl. I, Aleksandra 
Bartoszcze z kl. II oraz Joanna Zioło 

i Monika Wójcik z kl. III. Nagroda-
mi dla laureatów były puchary HDK, 
natomiast uczennica Karolina Pyda z  
Oddziału Przedszkolnego została wy-
różniona przez Prezesa Banku SKOK 
Chmielewskiego z Lublina. Przedsta-
wiciele klubu HDK złożyli również po-
dziękowanie za wieloletnią współpracę 
zespołowi wokalnoinstrumentalnemu 
„Niezapominajki”.

„BEZPIECZEŃSTWO,  ZDROWIE,  NATURA”
Uczniowie oraz zebrani goście mie-

li również okazję obejrzeć pokazy służb 
mundurowych. Jako pierwszy wystąpił 
Oddział Prewencji z Lublina, reprezen-
towany przez mł. asp. Piotra Bareję, asp. 
Wiolettę Wodnicką i asp. Jolantę Wąsow-
ską. Zaprezentowali oni trening psów po-
licyjnych oraz przeprowadzili pogadankę 
na temat bezpieczeństwa.

Następnie przystąpiła do działania 
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza z Bełżyc, 
na czele z mł. bryg. Zbigniewem Kotłow-
skim, która przybyła na ratunek płonące-
go samochodu. Po szybkiej interwencji 
i opanowaniu ognia, strażacy wyważyli 
drzwi i zdjęli dach auta by sprawdzić 
czy w samochodzie nie ma ofiar. 

Ratownicy medyczni z  Grupy Spo-
łecznych Instruktorów Młodzieżowych 
PCK w Lublinie przeprowadzili krótki 
kurs udzielania pierwszej pomocy oso-
bom poszkodowanym w zdarzeniach 
drogowych. W rolę ofiar wypadków wcie-
lili się chętni uczniowie.

Po zakończonych pokazach wszy-
scy uczestnicy i goście zostali zaprosze-
ni na poczęstunek przygotowany przez 
Radę Rodziców, na którym podawane 
były tradycyjne potrawy. 

Na zakończenie powołany został Szkol-
ny Klub Wiewiórka, uczniowie klas I – III 
złożyli uroczystą przysięgę. Założone zo-
stało również Szkolne Koło PCK, w którego 
skład weszli uczniowie klas IV – V.

Marzena Plewik i Anna Sadlak

Kurs udzielania pierwszej pomocy

I jeszcze pamiątkowe zdjęcie – spotkanie harcerzy w SP w Babinie
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Biblioteka Pedagogiczna w Bełżycach 
powstała w 1959 roku z inicjatywy ów-
czesnego inspektora szkolnego J. Czwór-
nóga. Pierwszy wpis do księgi inwenta-
rzowej datowany jest 21 października 
i liczy 475 pozycji.

Nieznane są nazwiska pierwszych bi-
bliotekarzy. Z zachowanych dokumentów 
wiadomo, że w latach 1967–1971 biblio-
teką kierowała Maria Bakalarz, która 
systematycznie wzbogacała zbiory, pro-
wadziła poprawnie księgi inwentarzowe 
i katalog alfabetyczny, aktywnie propago-
wała działalność i zbiory biblioteki wśród 
nauczycieli na konferencjach metodycz-
nych. 

We wrześniu 1971 roku kierownikiem 
biblioteki została Barbara Łukasiewicz 
i pełniła tę funkcję do roku 1976 (z roczną 
przerwą w latach 1973–1974, kiedy pla-
cówką kierowała Zofia Kusiak). Jej zasłu-
gą było utworzenie katalogu rzeczowego 

księgozbioru według Uniwersalnej Kla-
syfikacji Dziesiętnej. B. Łukasiewicz wy-
kazywała dużą dbałość o zbiory – skom-
pletowane roczniki czasopism były opra-
wiane w płócienne okładki, a księgozbiór 
obłożony i dokładnie oznakowany. Pracę 
swoich poprzedniczek kontynuowała 
w latach 1977–1980 Zofia Horbaj. 

Od momentu założenia biblioteka 
funkcjonowała w prywatnym domu przy 
ul. Lubelskiej 68, w którym zajmowała 
jedno pomieszczenie. W roku 1974 zo-
stała przeniesiona do lokalu przy ul. Ry-
nek 25 i tu, mimo trudnych warunków 
(ogrzewanie piecowe, brak kanalizacji), 
działała przez kolejnych 6 lat. 

Ostatnia przeprowadzka filii miała 
miejsce w 1980 roku. Bibliotekę przenie-
siono do budynku Liceum Ogólnokształ-
cącego (obecnie Zespół Szkół im. Miko-
łaja Kopernika) przy ul. Bychawskiej 4, 
gdzie do dziś ma swoją siedzibę. Począt-

kowo otrzymała jeden lokal o powierzch-
ni 37 m2, od 1985 roku zajmuje dwa po-
mieszczenia o łącznym metrażu 50 m2. 

W roku 1980 na czele placówki sta-
nęła Danuta Anasiewicz. Udoskonaliła 
katalog alfabetyczny i rzeczowy, założyła 
kartotekę zagadnieniową, pedagogiczną 
oraz regionalną. W okresie od 1 wrześ-
nia 1986 roku do 31 sierpnia 1988 roku 
biblioteką kierowała Barbara Wójcik, 
a następnie – do roku 2007 – Zdzisława 
Dębska. Od 1990 roku biblioteka pracu-
je w obsadzie dwuosobowej. Po odejściu 
na emeryturę Z. Dębskiej, 1 kwietnia 
2007 roku na stanowisku kierownika filii 
zatrudniona została Agnieszka Piłat.

Pracownicy filii na przestrzeni lat:
1 Maria Bakalarz 
2 Barbara Łukasiewicz 
3 Zofia Kusiak 
4 Zofia Horbaj 
5 Danuta Anasiewicz 
6 Barbara Wójcik
7 Zdzisława Dębska
8 Agnieszka Piłat 

Dzisiaj Biblioteka swoim oddziaływa-
niem obejmuje pięć gmin (Bełżyce, Bo-
rzechów, Chodel, Wojciechów, Niedrzwi-
ca) i jest na tym terenie jedyną biblioteką 
naukową, gromadzącą literaturę z zakresu 
pedagogiki, psychologii, socjologii, filozo-
fii, historii, historii i teorii literatury, języ-
koznawstwa, bibliotekoznawstwa, meto-
dyki nauczania. Obecnie zbiory placówki 
liczą 17360 książek, 990 roczników czaso-
pism i 154 kaset wideo i dvd.

Biblioteka w Bełżycach jest jedną z 8 
filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Lublinie.

Lokalizacja biblioteki – siedziba – 
szkoła ponadgimnazjalna – Zespół Szkół 
w Bełżycach ul. Bychawska 4, jest bardzo 
korzystna dla uczniów i nauczycieli, któ-

PEDAGOGICZNA  BIBLIOTEKA  WOJEWÓDZKA
IM.  K0MISJI  EDUKACJI  NARODOWEJ  W LUBLINIE

FILIA  W  BEŁŻYCACH

www.biblioteka-belzyce.lua.pl      081 517-26-18

Pracownicy biblioteki – A. Piłat (na zdj. z po lewej) i B. Wójcik
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rzy na miejscu mogą korzystać z dostęp-
nych zbiorów.

Zgodnie ze statutem biblioteka sta-
ra się maksymalnie zaspokajać potrzeby 
edukacyjne i informacyjne użytkow-
ników, świadczyć usługi na miarę XXI 
wieku. Stale doskonalony jest warsztat 
informacyjno-bibliograficzny. Biblioteka 
posiada w pełni wykwalifikowaną kadrę, 
sukcesywnie podnoszącą swoje kwalifi-
kacje zawodowe.

Użytkownikami biblioteki są na-
uczyciele wszystkich typów szkół i pla-
cówek oświatowo-wychowawczych (po-
radnia psychologiczno-pedagogiczna, 
przedszkola), pracownicy administracji 
szkolnej, resortu kultur, opieki społecz-
nej, studenci pedagogiki, psychologii, 
socjologii, filozofii, służb społecznych 
oraz wszystkich kierunków nauczy-
cielskich, uczniowie szkół gimnazjal-
nych oraz ponadgimnazjalnych, rodzi-
ce pragnący pogłębić wiedzę z zakresu 
wychowania.  

Biblioteka w sposób szczególny wspie-
ra pracę nauczycieli:
× jako jedyna w rejonie udostęp-

nia czasopisma metodyczne, stanowiące 
źródło aktualnej wiedzy, nowości i inno-
wacji pedagogicznych,
× wspomaga nauczycieli uzupeł-

niających i podnoszących kwalifikacje za-
wodowe sporządza zestawienia bibliogra-
ficzne na zlecony temat (imprezy szkolne, 
klasowe, okolicznościowe, rocznice),
× wspiera rozwój zawodowy na-

uczycieli przez  udostępnianie literatury do-
tyczącej reformy systemu oświaty, awansu 
zawodowego, zmian w prawie oświatowym, 
nowości z dziedziny metodyki nauczania.

Z dużą aktywnością wspomaga pra-
cę nauczycieli bibliotekarzy – doradztwo 
metodyczne:
× opracowanie zbiorów (książek, 

czasopism, zbiorów audiowizualnych) 
w systemach komputerowych MOL, MAK,
× prawidłowa ewidencja zbiorów,
× efektywne wykorzystanie In-

ternetowego Centrum Informacji Multi-
medialnej (scenariusze zajęć, prezentacje 
multimedialne, korzystanie z katalogów 
elektronicznych, encyklopedii multime-
dialnych, wyszukiwarek, biblio-audio vi-
deotek, edukacyjnych stron www),
× prowadzenie kartoteki zagad-

nieniowej,
× poprawna klasyfikacja zbiorów 

zgodnie z najnowszymi przepisami, nor-
mami  
× nowości z dziedziny bibliotekar-

stwa – opracowanie programów wdraża-
nych w bibliotekach – biblioterapia, edu-
kacja  medialna,
× dostarcza zestawienia bibliogra-

ficzne (rocznice literackie, imprezy czy-
telnicze, edukacja czytelnicza i medial-
na).

Biblioteka współpracuje z „Gazetą 
Bełżycką”, na jej łamach publikuje:

× reklamy biblioteki,
× sprawozdania z organizowanych 

imprez bibliotecznych, 
× zestawienia bibliograficzne,
× recenzje wybranych nowości 

książkowych,

Biblioteka prowadzi lekcje z zakresu 
edukacji czytelniczej i medialnej dla ucz-
niów wszystkich typów szkół – szczególnie 

ZAPRASZAMY:

• NAUCZYCIELI 
WSZYSTKICH 

TYPÓW SZKÓŁ 
I PLACÓWEK 

OŚWIATOWYCH

(37 tytułów czasopism  
metodycznych; pedagogicznych, 

scenariusze zajęć, 
literatura z zakresu profilaktyki, 

przeciwdziałania agresji 
i przemocy w szkole, 

lektury na DVD)

• STUDENTÓW

(kierunków nauczycielskich, 
pedagogiki, psychologii, 

socjologii, filozofii, 
służb społecznych)

• UCZNIÓW

(bogaty zbiór materiałów
pomocnych w przygotowaniu

prezentacji maturalnej 
– opracowania lektur; 
artykuły z czasopism, 

lektury szkolne, lektury na DVD)

dla uczniów klas maturalnych wspomagając 
ich działania w przygotowaniu zestawień 
bibliograficznych, prezentacji maturalnej.

W 2005 roku w ramach projektu fi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego zostało utworzone Interne-
towe Centrum Informacji Multimedial-
nej.

Filia posiada cztery stanowiska kom-
puterowe. Czytelnicy korzystają z Inter-
netu, drukarki, skanera.

Od 2002 roku prowadzony jest kom-
puterowy katalog książek w programie 
MAK. W 2007 roku zakończono prace 
nad bazą katalogową czasopism. Obecnie 
opracowanie komputerowe dokumentów 
zwartych wynosi 95%. Katalog jest do-
stępny na stronie naszej Filii. 

Z całą odpowiedzialnością możemy 
stwierdzić, że przez okres 50 lat swojej 
działalności Biblioteka Pedagogiczna 
w Bełżycach wniosła duży wkład w edu-
kację i rozwój mieszkańców miasta i gmi-
ny Bełżyce.

Oprac. Agnieszka Piłat

Rok Z. Herberta w Bibliotece Pedagogicznej w Bełżycach
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Na całym świecie organizowane są spotkania, sympozja, 
konferencje, wystawy, festyny, konkursy poświęcone działa-
niom ekologicznym, krzewieniu kultury ekologicznej oraz ma-
jące na celu uświadomienie zagrożeń związanych z zanieczysz-
czeniem środowiska.

W Szkole Podstawowej w Krzu, Święto Dnia Ziemi odbyło 
się 27 kwietnia 2009 roku i miało na celu krzewienie kultury 
i postawy ekologicznej wśród uczniów. Tego dnia odbyła się 
również uroczysta akademia przygotowana przez nauczycielkę 
Szkoły Podstawowej w Krzu – Beatę Mirosław, w której udział 
wzięli uczniowie klas II-V.

W tym ważnym dniu, wszyscy chociaż przez chwilę pomy-
śleliśmy o naszej planecie i jej przyrodzie. Z wielką nadzieją pa-

Obchody Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Krzu

Weronika Ciechańska uczennica klasy II Szkoły Podstawowej w Babinie 
uczestniczyła w konkursie organizowanym przez Agencję Rynku Rolnego, 
Oddział Terenowy w Lublinie.    

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Wojewoda Lubelski, Marsza-
łek Województwa Lubelskiego i Lubelski Kurator Oświaty. W promocję tej 
akcji, obejmując patronatem medialnym, włączyły się Radio Lublin, Telewizja 
Polska Oddział w Lublinie i Dziennik Wschodni. W konkursie brały udział 
dzieci i młodzież uczęszczająca do placówek oświatowych, które aktywnie 
biorą udział w programie „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecz-
nych w placówkach oświatowych”. 

Prace były oceniane w kategoriach prac plastycznych i literackich 
uwzględniających wiek uczestników. Do ARR OT w Lublinie wpłynęło 
łącznie 4 429 prac, w tym 3 248 prac plastycznych i 827 prac literackich. 
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wyłoniono laureatów. Weronika Cie-
chańska zajęła III miejsce, w kategorii prace plastyczne, w grupie wiekowej 
klasy I – III. Gratulujemy uczennicy i życzymy dalszych sukcesów. 

Hanna Zioło

trzymy na ekologów, być może uda im się odwrócić zło, jakie 
zafundowała nam cywilizacja. Dołączyliśmy do przyjaciół Zie-
mi i wspólnie z nimi walczymy o nasz dom.

Potwierdzeniem tego było „Wiosenne sprzątanie świata” 
w SP w Krzu, które zorganizowane zostało 29 kwietnia 2009 
roku. Było ono osobistym przykładem tego, że my też możemy 
zrobić coś dla naszej planety.

Organizator: Beata Mirosław

Zdjęcia z obchodów Dnia Ziemi oraz z działalności Szkoły 
Podstawowej w Krzu można obejrzeć na stronie internetowej 
www.spkierz.edu.pl. 

„Aby zdrowym być 
– warto mleko pić”

Część artystyczna przygotowana przez uczniów i B. Mirosław 
– nauczycielkę SP w Krzu

Na zdj. uczniowie  kl. V Szkoły Podstawowej w Krzu

Podziękowanie

Panu Ordynatorowi oraz 
całemu Personelowi Oddziału 
Wewnętrznego Szpitala Powia-
towego w Bełżycach wyrazy 
wdzięczności i podziękowania 
za opiekę nad chorym ojcem 
i pomoc w trudnych dla mnie 
chwilach.

Składa wdzięczny syn
Andrzej Szewczyk
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22 kwietnia w Miejskim Domu Kul-
tury w Bełżycach już po raz IV odbył się 
Przegląd Piosenki Przedszkolnej pod ha-
słem „Przyroda w piosence”.

Organizatorem przeglądu było Samo-
rządowe Przedszkole Publiczne w Bełży-
cach, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Lublinie oraz Miejski Dom 
Kultury w Bełżycach. Patronat honorowy 
nad spotkaniem sprawował Burmistrz 
Bełżyc – Ryszard Góra. 

Uroczystego otwarcia przeglądu do-
konała dyrektor przedszkola – Anastazja 
Dorota Minik, która powitała wszystkich 
– uczestników przeglądu oraz zgroma-
dzoną publiczność. 

Całość imprezy koordynowała i po-
prowadziła Urszula Stadnik – doradca 
metodyczny wychowania przedszkolnego 
w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli w Lublinie i nauczycielka Sa-
morządowego Przedszkola Publicznego 
w Bełżycach, natomiast obsługą technicz-
ną zajęła się Urszula Wnuk – nauczyciel 
rytmiki przedszkola w Bełżycach. 

Tak jak w latach poprzednich zacho-
wana została symbolika przeglądu – ptaki 
z rozrzuconą pięciolinią i nutami, które sta-
nowiły scenografię przeglądu a także wid-
niały na dyplomach i podziękowaniach. 

Przegląd składał się z dwóch czę-
ści. W pierwszej części zaprezentowały 
się dzieci w kategorii wiekowej 3-4 lata, 
na którą złożyło się w sumie 13 występów. 
Na sali widowiskowej MDK trzykrotnie 
wystąpiły dzieci z Samorządowego Przed-
szkola Publicznego w Bełżycach. 

Jako pierwsza wystąpiła Iga Kołodziej 
w piosence „Ogrodniczka”. Nauczycie-
le, którzy ją przygotowali do występu 
to – Ewa Paśnik i Anastazja Dorota Minik. 
Weronika Maciejewska zaprezentowała 
piosenkę pt. „Dżungla”, natomiast Oliwia 
Nieoczym piosenkę pt. „List do słońca”. 

IV Przegląd Piosenki Przedszkolnej
Dziewczynki przygotowały Beata Ba-
dowska i Bożena Dziewicka – nauczy-
cielki z przedszkola. Bełżyce reprezento-
wał także Bartosz Rumiński w piosence 
„Stokrotka”, który został przygotowany 
przez Annę Pokładek i Edytę Maliborską. 
Inni uczestnicy przeglądu w tej kategorii 
wiekowej to dzieci z Przedszkola Miej-
skiego nr 6 w Kraśniku, z Samorządowe-
go Przedszkola Publicznego w Piotrowi-
cach, Przedszkola Miejskiego w Poniato-
wej, Klubu Przedszkolaka ze Strzyżewic 
– Rechty, z Przedszkola Samorządowego 
w Chodlu, Przedszkola nr 64 w Lublinie, 
Przedszkola nr 54 w Lublinie, Niepub-
licznego Przedszkola „Kubuś” z Mętowa, 
Przedszkola nr 1 w Bychawie i Przedszko-
la nr 25 w Lublinie. 

Po przeuroczych występach, dzieci 
otrzymały dyplomy i nagrody – niespo-
dzianki za udział w przeglądzie, natomiast 
nauczyciele i placówki – podziękowania. 
Wręczenia nagród i podziękowań dokona-
ła dyrektor przedszkola w Bełżycach oraz 
Renata Luszawa koordynator w Powiato-
wym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 
w Lublinie. Wszyscy uczestnicy i przygo-
towujący ich nauczyciele zostali uwiecz-
nieni na wspólnym pamiątkowym zdjęciu. 
Po czym nastąpił słodki poczęstunek.

W drugiej części przeglądu wystąpiły 
dzieci w kategorii wiekowej 5-6 lat. W tej 
grupie uczestnicy przeglądu reprezento-
wali następujące placówki: Szkołę Podsta-
wową we Wronowie, Przedszkole Miejskie 
nr 6 w Kraśniku, Samorządowe Przedszko-
le Publiczne w Piotrowicach, Przedszkole 
im. A. Żeromskiego w Nałęczowie, Szkołę 
Podstawową w Maciejowie Starym, Przed-
szkole Miejskie w Poniatowej, Publiczną 
Szkołę Podstawową w Żabiej Woli, Szkołę 
Podstawową w Starej Wsi Drugiej, Szkołę 
Podstawową w Tuszowie, Publiczną Szkołę 
Podstawową w Borzechowie, Przedszko-
le Samorządowe w Chodlu, Przedszkole 
nr 64 w Lublinie, Przedszkole nr 54 w Lub-
linie, Przedszkole nr 1 w Bychawie, Szkołę 
Podstawową im. K. Koźmiana w Bychaw-
ce, Szkołę Podstawową im. W. Witosa 
w Motyczu, Szkołę Podstawową w Krzczo-
nowie, Zespół Szkół w Krasieninie, Szkołę 
Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego 
w Zemborzycach Tereszyńskich, Publicz-
ną Szkołę Podstawową w Kiełczewicach 
Górnych, Szkołę Podstawową im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Nasuto-
wie, Zespół Szkół w Mętowie, Publiczną 

Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Rechcie, Samorządowe 
Przedszkole w Turce, Niepubliczne Przed-
szkole „Elemelek” w Wilczopolu, Szkołę 
Podstawową w Chmielniku, Przedszko-
le nr 25 w Lublinie i Klub Przedszkolaka 
w Strzyżewicach – Rechcie. W tej grupie 
wiekowej przedszkolaki z Samorządowego 
Przedszkola Publicznego w Bełżycach wy-
stąpiły czterokrotnie. 

Bełżyce reprezentowały, jako pierwsze 
Alicja Węgiel, Dorota Brześcińska i Anto-
nina Matysek w piosence „Już od progu 
przedszkola” w opracowaniu i nagraniu 
Piotra Kaja. Dziewczynki do występu 
przygotowały nauczycielki przedszkola 
– Elżbieta Bakalarz i Jolanta Karaś. Kolej-
na przedstawicielka naszej Gminy to Julia 
Plewik w piosence „Tęcza”, którą przygoto-
wała Urszula Kijewska. Paulina Tokarczyk 
przygotowana przez Urszulę Lipniewską 

i Urszulę Stadnik  zaprezentowała piosen-
kę pt. „Kolory”, w opracowaniu i nagraniu 
Marii i Sławomira Wiech. Ostatnie repre-
zentantki naszego przedszkola to Amanda 
Sieńko i Alicja Bogusz w piosence „Nasza 
Ziemia”, które przygotowane zostały przez 
Małgorzatę Suchorę. Dyplomy i nagrody 
w tej kategorii wręczał Burmistrz Bełżyc 
– Ryszard Góra. W tej części przeglądu 
uczestnicy, ich nauczyciele oraz Burmistrz 
Bełżyc i dyrektor przedszkola również zo-
stali uwiecznieni na wspólnym zdjęciu.

Całe przedsięwzięcie było także 
współfinansowane przez Wojewódzki 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Lublinie oraz przez Gru-
pę Edukacyjną S.A. MAC. 

MDCh.
Organizatorzy dziękują wszystkim, 

którzy włączyli się w przygotowanie i prze-
bieg IV Przeglądu Piosenki Przedszkolnej.

Burmistrz Bełżyc – R. Góra w trakcie 
wręczania podziękowań i dyplomów

Na zdjęciu dyrektor Samorządowego 
Publicznego Przedszkola w Bełżycach
Anastazja Dorota Minik
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Dnia 8 maja br. w ZS Nr 1 im. J. Pawła II odbyło się przed-
stawienie z okazji 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Obchody rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja w ZS Nr 1

Na zdj. uczniowie kl. IV c ZS Nr 1 w czasie występu

Klasa IV c pod kierunkiem swojej wychowawczyni – Katarzy-
ny Brewczak przygotowała część artystyczną. Natomiast de-
koracją sali zajęła się Maria Bakalarz – wychowawca świetlicy 
szkolnej.

Na akademii obecni byli dyrektor ZS Nr 1– Zbigniew Dyguś 
oraz dyrektor szkoły podstawowej ZS Nr 1 – Lucyna Sobczak. 

Uczniowie kl. IV c w strojach, wykonanych przez rodziców 
przedstawili montaż słowno-muzyczny, prezentujący bajki Ig-
nacego Krasickiego – jednego  z głównych przedstawicieli pol-
skiego Oświecenia. Wśród utworów, które można było usłyszeć 
były m.in. „Czapla, ryby i rak”, „Słoń i pszczoła”, „Szczur i kot”, 
„Kruk i lis”, „Niedźwiedź i liszka”. 

Bajki Ignacego Krasickiego są najtrwalszym pomnikiem li-
terackim Oświecenia,  ponieważ ukazują aktualną obserwację 
nad światem i naturą człowieka. Bajki powstały w nawiązaniu 
do potrzeby zmiany sytuacji politycznej w kraju i poprawy wad 
narodowych obywateli w XVIII w. Uczniowie kl. IV c ZS Nr 1 
zaprezentowali bajki I. Krasickiego, aby przypomnieć i uczcić 
kolejną rocznicę uchwalenia konstytucji.  

MDCh.

W dniu 27 maja 2009 r. z okazji Roku 
Planety Ziemi w Miejsko-Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Bełżycach gościli-
śmy Teatr Edukacji i Profilaktyki „MA-
SKA” z Krakowa. 

Zaprezentowany spektakl nosił ty-
tuł „Pirat Pączuś – Wielkie Porządki” 
i poruszał problemy związane z ekologią. 
Do obejrzenia widowiska zaproszone zo-
stały dzieci z ZS Nr1 w Bełżycach wraz 
z Paniami Dorotą Niewczas, Elżbietą 
Gontarczyk i Anną Ślusarek. Dzieciaki 
w bardzo entuzjastyczny sposób reago-
wały na to, co działo się na scenie i brały 
czynny udział w przedstawieniu.

Magdalena Widelska
Dyrektor Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej
w Bełżycach

Teatr Edukacji i Profilaktyki „MASKA” 
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Bełżycach

Na zdj. spektakl pt. „Pirat Pączuś – Wielkie Porządki” w M-GBP w Bełżycach
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Utrzymanie porządku i czystości 
na terenie Miasta i Gminy Bełżyce okre-
ślają zasady przyjęte Uchwałą Rady Miej-
skiej w Bełżycach Nr LI/404/2006 z dnia 
25 października 2006 r. oraz ustawą o od-
padach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz. U. 
z 2007 r. Nr 39, poz. 251 j.t.).

Usługi w zakresie utrzymania porząd-
ku i czystości dla mieszkańców Gminy 
Bełżyce oraz na zlecenie Urzędu Miej-
skiego świadczy Zakład Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach.

Do dnia 18 marca 2009 r. ZGKiM za-
warł 1554 indywidualnych umów na od-
biór odpadów komunalnych, z czego 937 
na terenie miasta i 617 na terenie wiej-
skim.

Na opróżnianie zbiorników bezod-
pływowych zawartych zostało 130 umów 
na terenie miasta i 178 umów na terenie 
wiejskim.

Na początku 2008 roku z zabudowy 
jednorodzinnej oraz z terenów wiejskich 
w Gminie Bełżyce, zostały wycofane kon-
tenery KP 7 na odpady komunalne nie-
segregowane. Tym samym wprowadzony 
został indywidualny system umów na od-
biór odpadów z pojemników SM – 110. 
Każdy właściciel nieruchomości zobo-
wiązany został do zawarcia umowy z jed-
nostką wywozową na odbiór odpadów 
komunalnych (w Bełżycach jest to ZGK 
i M). Ponadto każdy właściciel został zo-
bowiązany do wyposażenia swoich nieru-
chomości w urządzenia służące do zbie-
rania odpadów komunalnych (zmiesza-
nych i segregowanych) oraz ich utrzyma-
nia w odpowiednim stanie sanitarnym 
i technicznym. W tym celu zastosowane 
zostały pojemniki 120 l. 

Osoby, których nieruchomości nie zo-
stały dotychczas podłączone do sieci ka-
nalizacyjnej, zostały zobowiązane do za-
warcia umowy na opróżnianie zbiornika 
bezodpływowego lub opróżnianie osad-
nika oczyszczalni przydomowej. 

Każdy właściciel nieruchomości po-
siadający umowy na odbiór nieczysto-

Utrzymanie porządku i czystości 
na terenie Gminy Bełżyce

ści jest zaopatrywany w worki bezbar-
wne na odpady segregowane z napisami 
w 3 kolorach (zielony z przeznaczeniem 
na szkło i stłuczkę szklaną; niebieski pa-
pier i makulaturę; żółty na butelki PET 
i tworzywa sztuczne). Worki z odpadami 
komunalnymi segregowanymi odbierane 
są raz na kwartał. Koszt segregacji i zaku-
pu worków na odpady segregowane po-
nosi Urząd Miejski w Bełżycach.

U osób, które nie zawarły umów 
na odbiór odpadów komunalnych zosta-
ną prowadzone kontrole przez pracowni-
ków Urzędu Miejskiego i ZGKiM. Gdy te 
działania okażą się nieskuteczne, zostaną 
nałożone kary grzywny lub aresztu (art. 
70 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-
padach Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 
z późn. zm.).

Miejmy nadzieję, że te wszystkie dzia-
łania podejmowane przez Urząd Miejski 
i ZGKiM w Bełżycach przyczynią się do po-
prawy stanu utrzymania czystości i porząd-
ku w naszej gminie, ponieważ mieszkańcy 
dbając o czystość w swoich posesjach naj-
częściej zaśmiecają lasy, do których wywożą 
już im niepotrzebne rzeczy. Czas więc, aby-
śmy zaczęli dbać o przyrodę, o nasze śro-
dowisko, abyśmy zmienili swoją życiową 
postawę na bardziej ekologiczną.

MDCh.

Na zdjęciu przykład tego jak dbamy o nasze 
lasy

„Klęska – powódź, czy huragan 
– straż pożarna ci pomaga”. Pod tym ha-
słem odbyła XI edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego organizowanego 
przez Komendanta Głównego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Lublinie. 

Celem konkursu była edukacja dzieci 
i młodzieży w zakresie zachowania bez-
pieczeństwa w momencie występowania 
wszelkiego typu zagrożeń.

Konkurs skierowany był do uczniów 
szkół podstawowych oraz uczniów nie-
pełnosprawnych ze szkół z terenu powia-
tu lubelskiego.

W etapie gminnym, przeprowadzo-
nym wśród szkół znajdujących się na te-
renie Gminy Bełżyce, Komisja Konkurso-
wa w składzie: Marcin Olszak – przewod-

„Klęska – powódź, czy huragan 
– straż pożarna ci pomaga”

niczący, Krystyna Pirogowicz, Wojciech 
Baranowski i Agnieszka Bednarczyk 
wyłonili po 5 prac plastycznych z każdej 
grupy wiekowej. 

Nagrodzeni w I grupie wiekowej (od 
6 do 8 lat):
1. Iga Sadlak ze Szkoły Podstawowej 

w Babinie,
2. Paulina Krzysztoń ze Szkoły Podsta-

wowej w Babinie,
3. Karol Parzys uczeń Szkoły Podstawo-

wej w Matczynie,
4. Aleksandra Żydek ze Szkoły Podsta-

wowej w Matczynie,
5. Paweł Czobot ze Szkoły Podstawowej 

w Matczynie.
W II grupie wiekowej zwyciężyli (od 9 
do 12 lat) :

1. Justyna Misztal – uczennica Szkoły 
Podstawowej w Krzu,

2. Piotr Wójcik ze Szkoły Podstawowej 
w Chmielniku,

3. Patrycja Sadlak – uczennica Szkoły 
Podstawowej w Babinie,

4. Sandra Kułak – z ZS Nr 2 w Bełżycach,
5. Wiktoria Stróżak – z ZS Nr 1 w Bełży-

cach.

W drugim etapie na szczeblu powia-
towym Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego, wyróżniona została uczennica 
Szkoły Podstawowej w Babinie – Iga Sad-
lak, która w konkursie zajęła 5 miejsce 
i otrzymała nagrodę rzeczową.

MDCh. 



Nr 5 (��7) Maj 2009

�� GAZETA BEŁŻYCKA

Wakacje to czas zasłużonego odpo-
czynku po dziesięciu miesiącach cięż-
kiej pracy i nauki. Większość młodych 
ludzi, korzystając z uroku tego okresu, 
spędzi czas na spotkaniach z przyjaciół-
mi, podróżach, biwakach, koloniach 
czy obozach. Dzieci nawiążą nowe zna-
jomości, może nawet przyjaźnie... Nie-
zwykle ważne jest jednak to, aby czas 
wakacji został wykorzystany mądrze 
i aby po tych dwóch miesiącach swobo-
dy i beztroski wszyscy wrócili do swo-
ich obowiązków zdrowi i bogatsi tylko 
o pozytywne doświadczenia. 

Rolą dorosłych jest chronienie dzieci 
przed czyhającymi na nie zagrożeniami. 
Ważne jest jednak również, aby młodzi 
ludzie sami uświadomili sobie jakie nie-
bezpieczeństwa mogą ich spotkać, może 
wtedy w chwili zagrożenia łatwiej im bę-
dzie odróżnić dobro od zła, nawet tego 
ukrytego. 

Uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Babinie swoje refleksje na temat 
niebezpieczeństw grożących dzieciom 
i młodzieży w czasie wakacji wyrazili 
w formie poetyckiej.

aem

Wakacyjne przestrogi w poezji zaklęte
Dorota Pietraś  kl. VI  
Ku przestrodze

Drogi, miły mój kolego
Zapamiętaj treść wierszyka tego!
Aby w szczęściu długo żyć,
Nie możemy palić, pić...

Bo alkohol mąci w głowie, 
Każdy lekarz Ci to powie.
Niech się strzegą nikotyny
Wszyscy chłopcy i dziewczyny.

A narkotyk, mój kolego, 
Jest w ogóle do niczego!
Więc gdy będziesz na wakacjach,
Pomyśl lepiej o akacjach.

Patrycja Sadlak  kl. V
Bezpieczeństwo na drodze 
Gdy chcesz przejść na drugą stronę,
najpierw spójrz w prawą stronę,
potem w lewą i znów w prawą,
gdy nic nie jedzie – ruszaj żwawo! 

Są pewne zasady,
których trzeba przestrzegać,
na przykład po ulicy nie wolno biegać,
grać w koszykówkę ani piłkę nożną,

trzeba iść po chodniku
– bo tak robić można!
Przez barierki też nie można skakać,
bo potem będziemy gorzko płakać,
kiedy w szpitalu leżeć będziemy,
przez jadący samochód
nieszczęśliwie potrąceni!
Gdy jedziesz rowerem
włóż na głowę kask 
albo przynajmniej
miej przy sobie odblask!
Obowiązkowa jest też kamizelka,
choć radość u nas z tego niewielka.

Iga Łatwińska  kl. V
Lepiej uważaj

Kiedy jesteś na ulicy, 
Nawet jeśli nikt nie krzyczy
– Ty uważaj!!!
Samochody jadą szybko!
Ty nie jesteś złotą rybką!
Nie przepłyniesz,
Raczej zginiesz!
Kierowca Cię nie zauważy,
A w gipsie nikomu nie jest 
do twarzy!

Dnia 09 maja 2009 roku grupy taneczne – Twister I, Twister II, 
Twister IV i Nejra z Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach pod kie-
runkiem Emilii Osińskiej – Marczak brały udział w X Wojewódzkim 
Festiwalu Współczesnych Form Tanecznych w Puławach. 

Organizatorem festiwalu był Młodzieżowy Dom Kultury w Pu-
ławach, zaś patronat honorowy nad całością sprawował Krzysztof 
Babisz – Lubelski Kurator Oświaty.

Reprezentantka Bełżyckiego Domu Kultury – Justyna Ćwikliń-
ska, tańcząca w grupie Twister II odniosła niewątpliwy sukces, zaj-
mując II miejsce w młodszej kategorii wiekowej (do 13 roku życia).

Justynie gratulujemy wyróżnienia i życzymy kolejnych sukcesów, 
zaś jej instruktorce wielu zdolnych i pracowitych uczniów.

MDCh.

X Wojewódzki Festiwal Współczesnych Form 
Tanecznych

Na zdjęciu Justyna Ćwiklińska – laureatka 
II miejsca w młodszej kategorii wiekowej
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„Pszczelarz, Pszczelarz, 
Ty mnie bardzo onieśmielasz. 
Strasznie trudne z ciebie słowo! 
Jak cię pisać prawidłowo?”

 Janusz Minkiewicz Pszczelarz 
 
Współcześnie wiele dzieci ma duże  

problemy z ortografią. Trudności te nie-
jednokrotnie poświadczone są stosow-
nym zaświadczeniem. Zarówno nauczy-
ciele jak i rodzice pragną, aby ich pocie-
chy pisały bezbłędnie. Sposobów na do-
skonalenie umiejętności poprawnego pi-
sania jest wiele, należą do nich choćby 
rebusy, wierszyki czy gry ortograficzne. 
Najpopularniejszym natomiast sposobem 
na sprawdzenie poprawności stosowania 
przyswojonych reguł i zasad jest dyktan-
do, czyli pisanie ze słuchu dyktowanego 
tekstu.

W nauczaniu tej trudnej sztuki, jaką 
jest umiejętność poprawnego pisania pod 
względem ortograficznym i interpunkcyj-
nym, bardzo ważna jest motywacja. Dla-
tego Anna Musiej – nauczycielka języka 
polskiego w Szkole Podstawowej w Babi-
nie podjęła działania mające na celu za-
chęcenie uczniów do pogłębiania znajo-
mości zasad ortograficznych i już po raz 
drugi zorganizowała i przeprowadziła 
Gminny Konkurs Ortograficzny Orto-
grafia na 6. W zmaganiach, podobnie jak 
w ubiegłym roku, wzięli udział uczniowie 
z wiejskich szkół podstawowych znajdu-
jących się na terenie naszej gminy. Łącz-
nie dyktando (o przyjemnej wiosennej 
tematyce) pisało 38 uczestników, którzy  
8 maja przyjechali do Babina ze szkół 
znajdujących się w Chmielniku, Matczy-
nie, Krzu i Wierzchowiskach.  

Poziom, jaki reprezentowali ucznio-
wie biorący udział w konkursie, był bar-
dzo wysoki. Świadczą o tym bardzo do-
bre wyniki – czworo dzieci uplasowało 
się na miejscu pierwszym, pięć osób za-
jęło miejsce drugie i dwie osoby miejsce 
trzecie. 

Miejsce pierwsze i 100% możliwych 
do zdobycia punktów uzyskały:
Aneta Tarkowska – SP w Matczynie
Agnieszka Chemperek – SP w Chmiel-
niku
Aniela Chemperek – SP w Wierzchowi-
skach
Izabela Winiarska – SP w Krzu

Na miejscu drugim znalazły się osoby, 
które zdobyły po 98 punktów i popełniły 
jeden błąd ortograficzny.  Były to:
Iga Łatwińska – SP w Babinie
Patrycja Basak – SP w Chmielniku
Alicja Borowska – SP w Chmielniku
Agnieszka Jęczeń – SP w Matczynie
Katarzyna Garach – SP w Krzu
97 punktów i miejsce trzecie zdobyli:
Bartłomiej Bancer - SP w Babinie
Dorota Ziółkowska – SP w Wierzchowi-
skach

Kłopotliwa ortografia
Za najbardziej staranne pismo wyróż-

niona została uczennica z Babina – Ur-
szula Taramas.

Wszystkich chętnych uczniów z wiej-
skich szkół podstawowych znajdujących 
się na terenie naszej gminy zaprasza-
my do wzięcia udziału w III Gminnym 
Konkursie Ortograficznym Ortografia 
na 6, który odbędzie się w Szkole Pod-
stawowej w Babinie już za rok. Jest więc 
jeszcze dużo czasu, aby się dobrze przy-
gotować... 

aem
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OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 10 marca 2009 r.

o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 
oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, 
poz. 219, późn. zm.1) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 37, poz. 287) oraz 
informację o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

I.
POSTANOWIENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 marca 2009 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, 
poz. 219, z późn. zm.) stanowi się, co następuje:

§ 1.
Zarządzam wybory posłów do parlamentu Europejskiego.

§ 2.
W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 50 posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 3.
Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 7 czerwca 2009 r.

§ 4.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do posta-
nowienia.

§ 5.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) Lech Kaczyński
KALENDARZ WYBORCZY

dla wyborów posłów 
do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.

Załącznik do postanowienia

Data wykonania 
czynności wyborczych Treść czynności wyborczych

1 2

do dnia 18 kwietnia 2009 r. – zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
– przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europej-

skiego,
– przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu 

komitetu wyborczego wyborców

do dnia 20 kwietnia 2009 r. – powołanie okręgowych komisji wyborczych,
– powołanie rejonowych komisji wyborczych

do dnia 23 kwietnia 2009 r. – dokonanie zmian stałych obwodów głosowania,
– utworzenie obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach kar-

nych i aresztach śledczych

do dnia 28 kwietnia 2009 r.
do godz. 24.00

– zgłaszanie okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w celu zarejestro-
wania

do dnia 8 maja 2009 r. – podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utwo-
rzonych w gminach oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

– przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą, w drodze losowania, jednolitego numeru dla list 
tego samego komitetu wyborczego,  zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym,

– zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych

do dnia 13 maja 2009 r. – przyznanie przez okręgową komisję wyborczą, w drodze losowania, numerów dla list komitetów wy-
borczych, które zarejestrowały listy wyłącznie w danym okręgu wyborczym
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do dnia 17 maja 2009 r. – powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,
– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz 

o siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych za granicą

od dnia 17 maja 2009 r.
do dnia 24 maja 2009 r.

– składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służ-
bę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie 
wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem 
stałego zamieszkania, oraz przez policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura 
Ochrony Rządu, Straży  Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej, pełniących 
służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców w miejscowości, w któ-
rej odbywają służbę

od dnia 23 maja 2009 r.
do dnia 5 czerwca 2009 r.

do godz. 24.00

– rozpowszechnianie na własny koszt przez Telewizję Polską Spółka Akcyjna, Polskie Radio Spółka 
Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej w programach ogólnopolskich i regionalnych audycji wybor-
czych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 24 maja 2009 r. – sporządzenie przez gminy spisu wyborców

do dnia 28 maja 2009 r. – składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wy-
branym obwodzie głosownia na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszka-
nia,

– składanie przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie nieza-
mieszkałych wniosków o dopisanie do spisu wyborców

do dnia 2 czerwca 2009 r. – zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie 
do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,

– zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców 
w obwodach głosowania utworzonych za granicą

w dniu 5 czerwca 2009 r.
o godz. 24.00

– zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 7 czerwca 2009 r.
godz. 8.00 – 22.00

– głosowanie

II.

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH I SIEDZIB OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Okręg wyborczy nr 1 obejmuje obszar województwa pomorskiego. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej – Gdańsk.
Okręg wyborczy nr 2 obejmuje obszar województwa kujawsko – pomorskiego. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej – Byd-
goszcz.
Okręg wyborczy nr 3 obejmuje obszar województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego. Siedziba Okręgowej 
Komisji Wyborczej – Olsztyn.
Okręg wyborczy nr 4 obejmuje obszar części województwa mazowieckiego: m. ST. Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legio-
nowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego. Siedzi-
ba Okręgowej Komisji Wyborczej – Warszawa.
Okręg wyborczy nr 5 obejmuje obszar części województwa mazowieckiego: powiatów – ciechanowskiego, gostyńskiego, mław-
skiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żuromińskiego, żyrardowskiego, białobrzeskiego, 
grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, garwolińskiego, łosickiego, ma-
kowskiego, mińskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, pułtuskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz 
miast na prawach powiatu – Płock, Radom, Ostrołęka i Siedlce. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej – Warszawa.
Okręg wyborczy nr 6 obejmuje obszar województwa łódzkiego. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej – Łódź.
Okręg wyborczy nr 7 obejmuje obszar województwa wielkopolskiego. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej – Poznań.
Okręg wyborczy nr 8 obejmuje obszar województwa lubelskiego. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej – Lublin.
Okręg wyborczy nr 9 obejmuje obszar województwa podkarpackiego. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej – Rzeszów.
Okręg wyborczy nr 10 obejmuje obszar województwa małopolskiego i województwa świętokrzyskiego. Siedziba Okręgowej Ko-
misji Wyborczej – Kraków.
Okręg wyborczy nr 11 obejmuje obszar województwa śląskiego. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej – Katowice.
Okręg wyborczy nr 11 obejmuje obszar województwa dolnośląskiego i województwa opolskiego. Siedziba Okręgowej Komisji 
Wyborczej – Wrocław.
Okręg wyborczy nr 12 obejmuje obszar województwa lubuskiego i województwa zachodniopomorskiego. Siedziba Okręgowej 
Komisji Wyborczej – Gorzów Wielkopolski.

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej

(-)Jan Kacprzak

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766.
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Według definicji podanej w „Wielkiej 
Encyklopedii Zdrowia”, „anorexia nervo-
sa – (jadłowstręt psychiczny) to choroba 
psychosomatyczna, u podłoża której leży 
chorobliwy lęk przed przybraniem na wa-
dze, nawet za cenę wyniszczenia”1. 

Terminu anorexia nervosa użył po raz 
pierwszy angielski lekarz sir William Gull 
w roku 1873, opisując młodą kobietę, cier-
piącą na anoreksję.2

Anoreksja (z łaciny: anorexia nervosa) 
polega na nadmiernym odchudzaniu się, 
wręcz głodzeniu, nawet jeśli nie ma ku temu 

1 „Wielka Encyklopedia Zdrowia”, Tom V, pod 
red. Wojciecha Twardosza, Wydawnictwo „Hory-
zont”, Poznań, 2001

2 S. Abraham, D. L. Jones, „Bulimia i anoreksja. 
Zaburzenia odżywiania”, Wydawnictwo Prószyński 
i S-ka, Warszawa 1997, s. 31

powodów. Występuje zwykle u dziewcząt 
w okresie dojrzewania i u młodych kobiet. 
Podłożem choroby są na ogół konflikty 
emocjonalne i psychologiczne, powstające 
w okresie dojrzewania lub wcześniej. Chore 
często mają niskie poczucie własnej warto-
ści. Przesada w odchudzaniu może być spo-
sobem na zdobycie psychicznej kontroli nad 
swoim życiem. Anorektyczki najczęściej są 
perfekcjonistkami i na każdy zarzut, że coś 
jest z nimi nie tak, reagują zdenerwowaniem, 
zaprzeczają i przyjmują postawę obronną. 
Anoreksja w początkowej fazie jest trudna 
do zdiagnozowania. Czasami nawet lekarze 
jej pierwsze objawy traktują jako kaprysy 
zakompleksionej dziewczyny.3

Zaburzenia odżywiania występują pod 
dwiema postaciami: jadłowstrętu psychicz-

3  „Dziewczyna”, nr 05/2002, s. 68 

nego – zwanego anoreksją (anorexia ner-
vosa), oraz żarłoczności psychicznej zwa-
nej bulimią (bulimia nervosa). Obydwie 
postacie są groźne dla zdrowia a nawet ży-
cia chorej osoby. 

Anoreksja (jadłowstręt psychiczny) 
jest chorobą o podłożu psychicznym. 
Objawia się silną obawą przed utyciem, 
prowadzącą do unikania jedzenia. Osoby 
chore postrzegają siebie jako dużo grub-
sze niż są w rzeczywistości, nierzadko 
czują wstręt do swojego ciała i mają za-
niżone poczucie własnej wartości. Czę-
sto też twierdzą, że są syte, zanim zaczną 
jeść. Jednym z kryteriów rozpoznawczych 
anoreksji jest spadek należnej masy ciała 
o ponad 15%. Jeśli kobieta straci co naj-
mniej 25% swojej idealnej lub pożądanej 
wagi, znaczy to, że może ona chorować 

Anoreksja – choroba cywilizacyjna

1. 03 kwietnia 2009 r. w godz. 5.00-6.00 
rano nieznany sprawca dokonał wła-
mania do skrzynki przed sklepem 
w miejscowości Babin, skąd zabrał 
pieczywo i wyroby wędliniarskie war-
tości ok. 800 zł.

2. 04 kwietnia 2009 r. o godz. 23.15 
w Krężnicy Okrągłej zatrzymano nie-
trzeźwego kierującego pojazdem.

3. W dniu 05 kwietnia 2009 r. ok. godz. 
14.30 w miejscowości Krężnica Okrą-
gła ustalony sprawca kierował po-
jazdem silnikowym pomimo zakazu 
prowadzenia pojazdów mechanicz-
nych orzeczonego przez Sąd Rejono-
wy.

4. W nocy z 09/10 kwietnia 2009 r. 
w Bełżycach przy ul. Wilczyńskiego 
nieznany sprawca dokonał włamania 
i zniszczenia plastikowej skrzynki 
energetycznej od oświetlenia drogo-
wego; szacowane straty to ok. 3500 zł.

5. 13 kwietnia 2009 r. około godz. 20.00 
w miejscowości Cuple ustaleni spraw-
cy dokonali pobicia mężczyzny.

6. 16 kwietnia 2009 r. o godz. 9.20 
w miejscowości Babin zatrzymano 
nietrzeźwego rowerzystę.

7. 16 kwietnia 2009 r. w miejscowości 
Zagórze ustalone osoby dokonały 

Raport policyjny

uszkodzenia mienia poprzez rozebra-
nie płotu; straty to ok. 500 zł.

8. 18 kwietnia 2009 r. o godz. 10.25 
w miejscowości Wronów zatrzymano 
trzech nietrzeźwych rowerzystów.

9. 19 kwietnia 2009 r. w godz. 21.00-
22.00 w Bełżycach przy ul. Pocztowej 
ustaleni sprawcy dokonali pobicia 
nieletniego.

10. W okresie czasu od lutego do 25 
kwietnia 2009 r. w miejscowości Ma-
linowszczyzna nieznany sprawca 
dokonał wyrębu i kradzieży drewna 
z działki leśnej wartości ok. 900 zł.

11. W dniach 24-25 kwietnia 2009 r. 
w Bełżycach przy ul. Fabrycznej 
na parkingu osiedlowym nieznany 
sprawca dokonał kradzieży zewnętrz-
nego lusterka od samochodu marki 
Fiat Grande Punto i zniszczenia po-
włoki lakierniczej; straty ok. 500 zł.

12. W dniu 26 kwietnia 2009 r. w godz. 
16.00-18.00 w Bełżycach przy ul. Ko-
pernika z terenu baru sprawca doko-
nał kradzieży telefonu komórkowego 
marki Nokia 6300 o wartości 569 zł.

13. W dniu 28 kwietnia 2009 r. w Bełży-
cach przy ul. Zamkowej na targo-
wisku miejskim ustaleni sprawcy 
oferowali do sprzedaży wyroby tyto-

niowe bez polskich znaków akcyzy 
skarbowej.

Policja apeluje
1. Policja apeluje do wszystkich użyt-

kowników jednośladowych pojazdów 
silnikowych (skuter, motocykl) o roz-
wagę i przestrzeganie obowiązujących 
przepisów ustawy o ruchu drogowym. 
Brawurowa i bezmyślna jazda może 
doprowadzić do tragicznych w skut-
kach wypadków, których często ofia-
rami stają się piesi, w tym dzieci.

2. Osoby dokonujące zakupów na tere-
nie targowiska miejskiego proszone są 
o zwrócenie uwagi na zabezpieczenie 
przenoszonych w podręcznych toreb-
kach i siatkach pieniędzy oraz doku-
mentów z uwagi na kradzieże.

3. Informujemy, że używanie numeru 
alarmowego 997 w celu wywołania fał-
szywego alarmu lub dla żartu jest za-
grożone sankcją karną.

4. Wszelkie informacje dotyczące zaist-
niałych przestępstw a mogące przy-
czynić się do ustalenia sprawcy należy 
przekazywać do tutejszego Komisaria-
tu Policji pod nr tel. (081) 517 24 07 
lub 997 oraz bezpośrednio dzielni-
cowym, obsługującym rejony Miasta 
i Gminy Bełżyce.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych
Komisariatu Policji w Bełżycach

asp. szt. Krzysztof Jaśkowski
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na anoreksję. Jadłowstręt psychiczny wy-
stępuje u kobiet piętnaście razy częściej 
niż u mężczyzn i zazwyczaj rozpoczyna 
się w okresie dorastania lub u ludzi mło-
dych. Anoreksja dotyka w szczególności 
dziewczęta i kobiety w wieku 10–13 lat 
oraz 16–21 lat. Według różnych badań 
wśród nastolatków dotkniętych anorek-
sją tylko 3% – 20% to chłopcy. Ci ostat-
ni są zwykle znacznie bardziej pasywni 
i apatyczni niż dziewczęta. Choroba roz-
poczyna się u nich w ten sam sposób jak 
u dziewcząt. Charakterystyczne objawy 
kliniczne są identyczne, jak w przypadku 
kobiet. Większość chłopców chorujących 
na anoreksję odczuwa przymus jak ko-
biety; mogą też mieć napady żarłoczności 
(drugi typ anoreksji).

 Chłopcy dotknięci anoreksją przeży-
wają zwykle trudności w relacji z innymi 
ludźmi, mają wyraźnie zawężone zaintere-
sowania, skupiają się przesadnie na swojej 
cielesności. Częstość występowania an-
oreksji nie jest bardzo duża i wynosi od 0,5 
do 3%, jednakże od 3 do 20% zachorowań 
kończy się śmiercią, a ponad 10%, w tych 
przypadkach to samobójstwa. Chorują 
głównie dziewczęta w końcowym okresie 
pokwitania (14–17 lat) o dość typowych 
cechach osobowości. Są one wrażliwe 
i przesadnie ambitne, inteligentne, uparte, 
niezadowolone ze swoich osiągnięć, ego-
centryczne, często rywalizujące z matką 
o względy ojca oraz skrępowane tłumio-
nym lękiem. 

Anoreksję cechuje szybko postępujące 
wyniszczenie organizmu, które pozostawia 
często już nieodwracalne zmiany. Nieleczo-
na zabija w około 10% przypadków. O an-
oreksji mówi się, gdy następuje odmowa 
utrzymania ciężaru ciała powyżej granicy 
wagi minimalnej dla wieku i wzrostu, in-
tensywny lęk przed przybraniem na wadze 
lub otyłością oraz zaburzony obraz własne-
go ciała.

W celu obniżenia masy ciała cho-
rzy stosują różne metody, np. radykalne 
ograniczenie ilości spożywanego pokar-
mu połączone z okresowymi głodówka-
mi, stosowanie środków przeczyszcza-
jących i moczopędnych, prowokowanie 
wymiotów po każdym posiłku oraz duży 
wysiłek fizyczny w celu zużycia kalorii. 
Metody te prowadzą do poważnych za-
kłóceń biochemicznych oraz zaburzeń 
czynności wielu narządów i układów. 
Niektóre z nich mogą być groźne dla 
życia. Powikłania somatyczne ustępują 
w trakcie leczenia lub po osiągnięciu pra-
widłowej masy ciała.

Przyczyną tej choroby jest po pierw-
sze uruchomienie swoistych mechani-
zmów obronnych, mających na celu wy-

wołanie swą chorobą pożądanego zain-
teresowania, przywiązania i sympatii ro-
dziny, a po drugie zaspokojenie własnego 
poczucia winy przez to, że osobiście pod-
daje się karze, odmawia sobie ulubionych 
potraw. Większość cierpiących na an-
oreksję ogranicza ilość spożywanych po-
karmów, eliminując zwłaszcza potrawy 
bogate w tłuszcze i węglowodany. Dą-
żenie do osiągnięcia szczupłej sylwetki 
poprzez rygorystyczne diety jest bardzo 
powszechne i może doprowadzić do wie-
loletniej choroby.

Najczęstsze przyczyny anoreksji to:
– zaburzone postrzeganie obrazu włas-

nego ciała – chorzy nie zdają sobie sprawy 
z tego, jak bardzo są wyniszczeni, nie widzą 
swojej chudości,

– niezadowolenie z figury – prowadzi 
do obsesyjnego myślenia o jedzeniu i stra-
chu przed przybraniem na wadze, co po-
woduje stosowanie diet odchudzających 
zwiększających ryzyko zaburzeń jedzenia, 

– negatywny stosunek do dojrzewa-
nia – dziewczęta cierpiące na anorek-
sję unikają kontaktu z innymi osobami, 
zwłaszcza z chłopcami. Często towarzy-
szy temu poczucie niepewności własnej 
atrakcyjności,

– lęk przed „dorosłością” – część kobiet 
cierpiących z powodu anoreksji boi się doj-
rzałości fizycznej i psychicznej. W wyniku 
unikania jedzenia sylwetka pozostaje po-
dobna do dziecka,

– niska samoocena i brak wiary w sie-
bie – osoby chore są solidne, koncentru-
ją się na nauce, cechuje je duża potrzeba 
sukcesu, ale także niepewność, lęk przed 
niepowodzeniami, nadmierny krytycyzm 
wobec siebie.

Wyróżnia się dwa typy anoreksji. Oso-
by cierpiące na anoreksję pierwszego typu 
ograniczają przyjmowanie pokarmów 
do bardzo niewielkich ilości, stosując rygo-
rystyczne diety, głodówki oraz wyczerpują-
ce ćwiczenia fizyczne. Sporadycznie przeja-
dają się i zażywają środki przeczyszczające. 
Niekiedy wykazują znaczną chęć rywaliza-
cji i często obsesyjnie skupiają się na pra-
cy, co umożliwia im odmowę zaproszeń 
na spotkania towarzyskie, podczas których 
istnieje możliwość jedzenia.

Anorektyczki drugiego typu ograniczają 
ilości przyjmowanego pokarmu, regularnie 
mają okresy przejadania się i okresy stoso-
wania niewłaściwych sposobów redukcji 
wagi, takich jak: prowokowanie wymiotów, 
nadużywanie leków przeczyszczających 
i moczopędnych. Swoim zachowaniem 
przypominają osoby chore na bulimię. Oso-
by te przed zachorowaniem częściej wyka-
zują nadwagę. Postępowanie anorektyczek 
zmierzające do osiągnięcia spadku wagi cia-

ła, może spowodować w organizmie zabu-
rzenia biochemiczne, psychiczne i fizyczne.

Każdy z pacjentów cierpiący na jadło-
wstręt psychiczny to indywidualny przypa-
dek. Osoby te mają specyficzne problemy 
(potrzeby) i znajdują się w różnych sta-
diach choroby. Gdy rozpoczynają leczenie 
potrzebują terapii prowadzonej przez oso-
bę, do której zawsze mogą się zwrócić, któ-
rej mogą zaufać. Całkowite wyleczenie się 
z choroby uzyskuje 40–50% anorektyków. 
30–40% wyzdrowieje na tyle, aby prowadzić 
normalne życie, chociaż niektóre objawy 
zaburzeń odżywiania nadal się utrzymują. 
Pozostałe 15–25% chorujących na jadło-
wstręt psychiczny nadal cierpi na tę cho-
robę, wymagając leczenia, co pewien czas, 
przez wiele lat. Coraz większa świadomość 
społeczna, dotycząca anoreksji, powoduje, 
że ofiary tej choroby zgłaszają się po pomoc 
dosyć wcześnie.

Anoreksja jest bardzo ciężkim za-
burzeniem, dość trudnym do zdiagno-
zowania i do terapii. Najskuteczniejszą 
formą pomocy jest połączenie psycho-
terapii z leczeniem farmakologicznym. 
Najlepiej, jeśli w terapii uczestniczy cała 
rodzina, a nie tylko sama anorektyczka. 
Rodzina zwykle ma wiele problemów 
z tym, by namówić chorą do leczenia. 
Trzeba wykazać się dużym zrozumieniem 
i współczuciem. Anoreksja nie bierze się 
z powietrza. U jej podłoża leżą m.in. 
kłopoty w domu, zbyt duże wymagania 
ze strony rodziców, zaburzenia poczucia 
tożsamości, negatywne myślenie i po-
strzeganie siebie, nadmierny perfekcjo-
nizm. Anorektyczka chce mieć kontrolę 
nad swoim życiem i nie mogąc tego zrobić 
w innych dziedzinach, skupia się na je-
dzeniu i na swoim organizmie. Również 
panujące kanony piękna oraz promowa-
nie bardzo szczupłej sylwetki w mediach 
ma wpływ na nadmierne odchudzanie się 
wśród nastolatek. Dziewczyna najczęściej 
nie ma poczucia choroby fizycznej – tym 
bardziej psychicznej – ma natomiast silną 
motywację do niejedzenia. Mówienie jej, 
że jest za chuda i że źle wygląda nie daje 
żadnych rezultatów. Nawet pokazywanie 
jej tego przed lustrem jest bezcelowe. 
Tylko od bliskiej współpracy pomiędzy 
wszystkimi odpowiedzialnymi za proces 
leczenia lekarzami, psychologami, die-
tetykami, a także od samej anorektyczki 
i jej najbliższych zależy, czy powróci ona 
do zdrowia.

MDCh.
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