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Wieczory nie tylko z poezją ...
Czyt.str. 8

Bociek pojawił się po południu 27 lutego na zabudowaniach gospodarczych pana Marka Maliborskiego 
przy ul. Przemysłowej w Bełżycach. Odpoczywał kilka godzin, po czym około 20.00 głośnym klekotem 
obwieścił odlot, zapewne do własnego gniazda. Kolejne fotogra�e przedstawiają  pierwsze tulipany i 
krokusy, które w swoim ogrodzie sfotografował pan Piotr Kręgiel.

Pierwsze zwiastuny wiosny w naszej gminie

Po raz trzeci w parku miejskim przed Niedzielą Palmową odbył się Kiermasz Wielkanocny. Palmy, baranki, tradycyjne pisanki, 
serwety i ozdoby świąteczne cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród kupujących. Nabywcy sięgali także po nowoczesne kompozycje 
by przyozdobić świąteczny stół. Kiermasz organizownay jest przede wszystkim z myślą o podtrzymywaniu tradycji regionalnych. 

KIERMASZ WIELKANOCNY



Jubileusz XXV - lecia Teatru Nasz 
i spektakl „Moralność pani Dulskiej”

63 rocznica śmierci Zapory i jego podkomendnych

Czytaj str. 10
foto: A.Sudół, J.Kasprzak, A.Winiarska

Czytaj str.7
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XXIV Sesja Rady Miejskiej
Sesję otworzył Przewodniczacy Rady 
Miejskiej Andrzej Chemperek, następnie 
radni przyjęli porządek obrad, zgodnie 
z którym odbywało się posiedzenie.
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Radni przyjęli protokół z XXIII sesji 
Rady Miejskiej.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłaszano.
3. Sprawozdanie Burmistrza z najważ-
niejszych rozstrzygnięć podjętych od 
czasu ostatniej sesji.
Burmistrz Ryszard Góra omówił m.in.:
- posiedzenie Zarządu i Zgromadzenia 
CZG PROEKOB; wydelegowana do prac 
z ramienia Rady Miejskiej radna Danuta 
Golik została wybrana Przewodniczącą 
Zgromadzenia, natomiast  radny Tadeusz 
Wasilewski został Wiceprzewodniczą-
cym Zgromadzenia;
- posiedzenie Rady Budowy CZG PRO-
EKOB i otrzymanie pozwolenia na bu-
dowę Zakładu; najbliższe posiedzenie 
będzie dotyczyło spraw związanych 
z  przyłączem energetycznym i ustale-
niem terminu realizacji tegoż przyłącza;
- dopracowanie przebiegu trasy wodocią-
gu do Zakładu Zagospodarowania Odpa-
dów; 
- Urząd Miejski podobnie jak CZG otrzy-
mał plan gospodarki odpadami do 2019 
roku, w ramach którego miedzy innymi 
ustalone zostały zasady na jakich będzie 
zamykane nasze dotychczasowe wysypi-
sko śmieci z końcem 2012 roku;
- zebrania Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu gminy Bełżyce;
- planowane na marzec br. zebrania wiej-
skie;
- posiedzenie Rady LGD Kraina Wokół 
Lublina;
- wniosek Rady Pedagogicznej i pracow-
ników ZST im. T. Kościuszki o zajęcie 
przez władze miasta stanowiska w spra-
wie połączenia szkoły z ZS im. M. Koper-
nika w Bełżycach;
- stan prac nad inwestycją kanalizacyjną 
przy ul. Kazimierskiej i Żeromskiego – 
zakończona dokumentacja techniczna, 
po uzyskaniu zabezpieczenia finansowe-
go projektu będzie można ogłaszać prze-
targ na realizację zadania;
- na 12 marca wyznaczono ostatnie po-
stępowanie w sprawie sprzedaży „starego 
szpitala”;
4. Informacja na temat poziomu bezro-
bocia na terenie miasta i gminy, sposoby 

aktywizacji bezrobotnych.
Informację na temat bezrobocia przed-
stawił Andrzej Kozak zastępca dyrektora 
PUP w Lublinie i Małgorzata Pietrzak 
kierownik PUP Filia w Bełżycach.
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Kul-
tury Fizycznej, Sportu i Spraw Socjalnych 
przyjęła informację.
Rada Miejska przyjęła informację na te-
mat bezrobocia i sposobów aktywizacji 
bezrobotnych.
5. Informacja na temat aktualności stu-
dium i planów zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy ( ilość wnio-
sków, terminy oczekiwania na zmiany 
oraz perspektywa wprowadzenia zmian).
Informację przedstawił Mieczysław To-
maszewski inspektor Referatu Inwestycji 
i Gospodarki Przestrzennej UM.
W dyskusji na temat planów zagospoda-
rowania przestrzennego zabrali głos rad-
ni: Wiesław Góra i Mariusz Dudkowski 
oraz Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra.
Komisja Zagospodarowania Przestrzen-
nego, Mienia Komunalnego i Porządku 
Publicznego przyjęła informację z wnio-
skiem o przeanalizowanie sprzedaży 
działek i naliczenie opłaty planistycznej 
oraz ujęcie złożonych wniosków w planie 
zagospodarowania przestrzennego.
Rada Miejska przyjęła informację.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży 
lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego 
się przy ul. Bychawskiej 1 na rzecz najem-
cy pani Elżbiety Rumińskiej.
Komisja Zagospodarowania Przestrzen-
nego, Mienia Komunalnego i Porządku 
Publicznego pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Fi-
nansów pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.
Rada Miejska podjęła uchwałę.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielnie bonifikaty od ceny 
ustalonej za lokal mieszkalny.
KZPMKiPP pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.
KRGiF pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.
Rada Miejska podjęła uchwałę o udziele-
niu 60% bonifikaty od sprzedaży lokalu 
mieszkalnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży 
części nieruchomości gruntowej nieza-
budowanej stanowiącej mienie komunale 
gminy.
Sprzedaż dotyczy działki o nr. 620/2 
o powierzchni 232m2  położonej przy ul. 
Lubelskiej na rzecz pana Konrada Jaro-
szyńskiego.
Opinia ZGKiM w Bełżycach: sprzedaż 
nie koliduje z funkcjonowaniem zarówno 
zakładu jak i oczyszczalni ścieków.
KZPMKiPP pozytywnie opiniuje projekt 
uchwały.
KRGiF pozytywnie opiniuje projekt 
uchwały.
Rada Miejska podjęła uchwałę. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie pełno-
mocnictwa radcy prawnego.
Udzielenie pełnomocnictwa radcy praw-
nemu Sławomirowi Bartnikowi do repre-
zentowania Rady Miejskiej przed sądami 
administracyjnymi.
Komisja Statutowo – Regulaminowa po-

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, na-
dziei i miłości. Radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spo-
tkań w gronie rodziny i przyjaciół. Niech zmartwychwstanie Je-
zusa, które jest obietnicą wiecznego życia stanie się prawdziwym 
powodem do zgody oraz dążenia do dobra, a życzenia wielkanoc-

ne przyniosą radość nie tylko w te święta ale i w przyszłości.

Wesołego Alleluja życzy
Burmistrz Bełżyc
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej
pracownicy samorządowi 
i redakcja Gazety Bełżyckiej
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zytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Rada Miejska podjęła uchwałę.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyra-
żenia zgody na przystąpienie do projek-
tu „Wsparcie edukacyjne dla rodziców 
i dzieci z Gminy Bełżyce” nr wniosku 
POKL 09.05.00-06-190/11, współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007 – 2013, Działanie 9.5. Oddolne ini-
cjatywy edukacyjne na obszarach wiej-
skich – konkurs nr 6/POKL/9.5/2011.
Projekt realizowany przez Instytut Ak-
cji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej 

o/  w   Bełżycach, dotyczy podniesienia 
kompetencji 30 rodziców z gminy Bełży-
ce.
KOZKKFSiSS pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.
Rada Miejska podjęła uchwałę. Wyko-
nanie uchwały powierzono dyrektorce 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełży-
cach.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej An-
drzej Chemperek: pismo zastępcy prze-
wodniczącego Sejmiku Woj.Lubelskiego 
Krzysztofa Babisza w sprawie realizacji 

inwestycji drogi 747 oraz pismo z Lubel-
skiej Izby Rolniczej.
Sołtys Krężnicy Okrągłej Stanisław Broda 
wyraził zadowolenie z wykonania chod-
nika na Krężnicy i zgłosił jednocześnie 
sprawę nieprawidłowego odprowadzania 
wody do studzienek z ww. inwestycji.
Burmistrz Ryszard Góra poinformował 
radnych o błędach formalnych w uchwa-
le podjętej na ostatniej sesji RM, a doty-
czącej zmiany uposażenia dla strażaków 
z OSP z terenu naszej gminy.
13. Zamknięcie sesji.

XXV Sesja Rady Miejskiej
Sesję w dn.27 marca 2012 otworzył Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Andrzej 
Chemperek. 
1. Radni przyjęli porządek obrad, zgod-
nie z którym odbywało się posiedzenie. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Radni przyjęli protokół z poprzedniej se-
sji. 
3. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Jerzy Maj pytał o możliwość: 
załatania dwóch ubytków w drodze na 
Podole Środkowe, ustawienia znaków 
przy drodze na Podole Zapiecek ograni-
czające tonaż przejeżdżających samocho-
dów wyłączając maszyny rolnicze miesz-
kańców wsi, ustawienia znaku zakazu 
wjazdu tirów na Podole Dołek, ponieważ 
w okresie jesienno – zimowym ciężkie sa-
mochody zniszczyły wykonaną podsypkę 
na drodze gruntowej oraz możliwość na-
prawienia tejże podsypki, wciągnięcie do 
plan remontu dróg odcinka na łuku drogi 
od Podola Środkowego w kierunku Woj-
ciechowa.
Radna Anna Dąbrowska poprosiła 
o przybliżenie informacji na temat łącze-
nia Zespołu Szkół Technicznych w Bełży-
cach z Zespołem Szkół im. M. Kopernika 
oraz o połączeniu Szpitala Powiatowego 
im. W. Oczki z SP ZOZ Nr1 w Bełżycach.
4. Sprawozdanie Burmistrza z najważ-
niejszych rozstrzygnięć podjętych od 
czasu ostatniej sesji.
Burmistrz Ryszard Góra omówił m.in.:
- sprzedaż „starego szpitala”; nabywca 
pan Antoni Plewik zakupił zabytkowy 
obiekt za 730 tys. zł, w ciągu najbliższych 
2-3 lat budynek zostanie wyremontowa-
ny za kwotę ok. 6 mln zł. Po remoncie 
nabywca planuje otworzyć działalność 
promedyczną;

- gmina odzyskała z Urzędu Marszałkow-
skiego sporną kwotę 1 mln 623 tys. zł na 
budowę kanalizacji Wzgórze – Krężnica 
i modernizację istniejącej oczyszczalni 
ścieków;
- posiedzenie Zarządu i Rady Budowy 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów, 
plac budowy wraz z pozwoleniem na bu-
dowę przekazano firmie, która wygrała 
przetarg;
- posiedzenie w Lokalnej Grupie Działa-
nia Kraina Wokół Lublina: dwa tzw. Małe 
Projekty przeszły pierwszy etap oceny, 
jeden zgłoszony przez Miejski Dom Kul-
tury w Bełżycach i drugi zgłoszony przez 
Urząd Miejski w Bełżycach;
- trwają zebrania wiejskie w naszej gmi-
nie, wypełnienie ustawowych deklaracji 
przez mieszkańców spotyka się z dużym 
zrozumieniem; w czasie zebrań wiejskich 
przekazywane są informacje o nowych 
stawkach podatku od nieruchomości 
w kontekście, że są jednymi z najniższych 
w naszym regionie;
- na sesji Rady Sołtysów, która zostanie 
zwołana po świętach wielkanocnych zo-
staną omówione kwestie funduszu so-
łeckiego oraz tematy poruszane w cza-
sie zebrań wiejskich; po rozstrzygnięciu 
przetargu na tłuczniowanie dróg zostanie 
ustalony harmonogram i zasady tłucz-
niowania w poszczególnych sołectwach.
5. Informacja na temat działalno-
ści ZGKiM w Bełżycach, ocena stanu 
czystości. 
Informacji udzielił Antoni Rumiński dy-
rektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Bełżycach.
Burmistrz Ryszard Góra uzupełnił wypo-
wiedź o informację, że po wejściu w życie 
nowej „ustawy śmieciowej” każdy miesz-

kaniec gminy zostanie obciążony opłatą 
za wywóz śmieci, co z pewnością przy-
czyni się zarówno do zmniejszenia zanie-
czyszczenia powietrza palonymi śmie-
ciami, powstawania dzikich wysypisk jak 
i  podrzucania nieczystości do miejskich 
koszy czy kontenerów.
Dyrektor Rumiński na prośbę radnych 
poinformował o zakresie sprzątania 
ZGKiM na ul. Bednarskiej oraz przy 
zbiorniku wodnym w Bełżycach.
Komisja Zagospodarowania Przestrzen-
nego, Mienia Komunalnego i Porządku 
Publicznego przyjęła informację z dwo-
ma wnioskami:
- pisemne powiadomienie właścicieli 
prywatnych posesji, na których panu-
je nieporządek o jego usunięcie, w razie 
braku reakcji teren uprzątnie jednostka 
na koszt właściciela posesji;
- przedstawienie stosunku kosztów pla-
nowanych do rzeczywistych zimowego 
utrzymania dróg miejskich w tym sezo-
nie;
Rada Miejska przyjęła informację.
6. Informacja na temat bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego na terenie Miasta 
i  Gminy Bełżyce. 
Informację przedstawił Zbigniew Ko-
tłowski dowódca JRG PSP w Bełżycach 
oraz Sławomir Bajan dowódca OSP 
w gminie Bełżyce.  
KZPMKiPP przyjęła informację.
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywno-
ściowej i Ochrony Środowiska przyjęła 
informację.
Rada Miejska przyjęła informację.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmian w miej-
scowym planie zagospodarowania prze-
strzennego gminy Bełżyce.
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Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Bełżycach ul.Przemy-
słowa 52 tel.81 517 22 62 sprzeda w drodze przetargu 
nieograniczonego działkę w wieczystym użytkowaniu 

Nr 170/4 o pow. 0,1990 ha zabudowaną budynkiem ma-
gazynowym o pow. 237 m2 położoną w Krężnicy Okrą-

głej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 97 000 zł.            
( słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych ).

Przetarg odbędzie się 16 kwietnia 2012 roku w siedzibie 
Spółdzielni o godz.10.00.

KZPMKiPP pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
KRGiF pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.
Rada Miejska podjęła uchwałę .
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania 
Honorowego Obywatelstwa Gminy Beł-
życe. 
Kapituła Honorowa rozpatrywała dwa 
wnioski o nadanie Honorowego Obywa-
telstwa Gminy Bełżyce: wniosek Towa-
rzystwa Regionalnego Bełżyc o przyzna-
nie tytułu prof. Jerzemu Boni i wniosek 
Klubu Rezerwy Ligi Obrony Kraju o przy-
znanie tytułu panu Witoldowi Marcewi-
czowi. Na podstawie regulaminu wniosek 
LOK uzyskał akceptację Kapituły Hono-
rowej i został przekazany Radzie Miej-
skiej w formie projektu uchwały.
Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu 
Honorowego Obywatelstwa Gminy Beł-
życe Witoldowi Marcewiczowi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż części nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej stanowiącej 
mienie komunalne gminy.
Sprzedaż dotyczy nieruchomości 
o   pow.46m2 zlokalizowanej przy ul. 
1  Maja na rzecz pana Andrzeja Widel-
skiego w drodze bezprzetargowej.
KZPMKiPP zaakceptowała projekt 
uchwały.
KRGiF zaakceptowała projekt uchwały.
Rada Miejska podjęła uchwałę o wyraże-
niu zgody na sprzedaż nieruchomości. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
Gminy Bełżyce na 2013 rok środków sta-
nowiących fundusz sołecki.
KRGiF pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.
KZPMKiPP pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.
Rada Miejska podjęła uchwałę.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określe-
nia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
udzielania ulg w spłacie należności pie-
niężnych mających charakter cywilno-
prawny, przypadających Gminie Bełżyce 
i jej jednostkom podległym oraz warun-
ki dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną.
KRGiF pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.
Rada Miejska podjęła uchwałę.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w budżecie gminy Bełżyce na 2012 rok.
KRGiF pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.

Rada Miejska podjęła uchwałę o zmia-
nach w budżecie gminy na 2012 rok. 
13. Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz Ryszard Góra poinformował 
radnych, że droga na Podole zostanie 
dołączona do planowanych remontów 
cząstkowych ubytków w jezdniach nato-
miast informację o potrzebie umieszcze-
nia znaków ograniczających tonaż prze-
jeżdżających samochodów przez Podole 
przekaże do Zarządu Dróg Powiatowych, 
który jest zarządcą drogi. 
Połączonym szpitalem w Bełżycach z SP 
ZOZ Nr 1 kieruje dotychczasowy dyrek-
tor ZOZ-u Dariusz Kamiński. Na chwi-
lę obecną konieczne jest uaktualnienie 
kontraktów z NFZ, które miał podpisane 

szpital. Z pewnością połączone jednostki 
będą musiały posiłkować się kredytami 
na bieżącą działalność. Sprawa nadwy-
konań za zabiegi sprzed kilku lat znala-
zła swój finał w sądzie i prawdopodobnie 
szpitalowi uda się odzyskać część pienię-
dzy ze spornych 800 tys. zł.
Rada Powiatu podjęła uchwałę intencyj-
ną ws. połączenia ZST im. Kościuszki 
w  Bełżycach z ZS im. M.Kopernika. Bur-
mistrz zadeklarował, że starosta otrzyma 
zaproszenie na kolejną sesję Rady Miej-
skiej aby przybliżyć radnym kwestię pla-
nowanego połączenia oraz jej przyczyny.   
14. Wolne wnioski. 
15. Zamknięcie sesji.

Celowy Związek Gmin PROEKOB 
wchodzi w etap realizacji budowy Za-
kładu Zagospodarowania Odpadów. 
Na chwilę obecną został rozstrzygnięty 
przetarg i wyłoniona firma, która w sys-
temie dwuletnim tzw. zaprojektuj – wy-
buduj ma wykonać zadanie począwszy 
od projektu do oddania Zakładu pod tzw. 
klucz. – Mamy już pozwolenie na budowę 
i przekazaliśmy plac budowy firmie, która 
wygrała przetarg. W tym momencie sku-
piamy się na przyłączu średniego napięcia. 
– mówi Ryszard Góra Przewodniczący 
Zarządu CZG PROEKOB. Poza spra-
wą dostarczania energii opracowano już 
optymalny przebieg trasy przyłącza wod-
nego, które także jest planowane razem 
z budową Zakładu.

Z końcem roku zamknięte zostanie 
dotychczasowe wysypisko, co mobilizuje 
do terminowego zakończenia prac przy 
powstaniu Zakładu, który docelowo bę-
dzie odbierał i utylizował śmiecie z naszej 
gminy oraz czternastu pozostałych wcho-
dzących w skład CZG.

W CZG powołano także Radę Bu-

Rusza budowa ZZO
dowy, która jest organem bezpośrednio 
zaangażowanym w sprawy powstania 
Zakładu. Przypomnijmy, że naszą gminę 
w związku reprezentuje jeszcze Danuta 
Golik, która jest Przewodniczącą Zgro-
madzenia i Tadeusz Wasilewski Wice-
przewodniczący Zgromadzenia.
    Co oznacza powstanie ZZO dla na-
szej gminy? - Dla mieszkańców: miej-
sca pracy. Dla środowiska: ekologiczne 
gospodarowanie odpadami ponieważ 
Zakład finansowany jest głównie ze środ-
ków unijnych i musi spełniać określone 
wymogi jeśli chodzi o ochronę środowiska 
– zaznacza Góra. Śmiecie wytwarzali-
śmy, wytwarzamy i będziemy wytwarzać, 
zmienia się jednak sposób postępowania 
z odpadami. By jak najdłużej zachować 
środowisko naturalne, należy je nie tyl-
ko odpowiednio składować i utylizować 
czyli niszczyć, ale również powtórnie wy-
korzystywać. Do tego ma służyć znany 
nam już proces segregacji śmieci: osobno 
szkło, papier i plastik.

Tekst:Agnieszka Winiarska
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W czasie XXIV sesji Rady Miejskiej 
poruszany został temat bezrobocia na te-
renie naszej gminy i sposobach aktywiza-
cji osób bezrobotnych. Głos w tej sprawie 
zabrał Andrzej Kozak zastępca dyrektora 
PUP w Lublinie oraz Małgorzata Pietrzak 
kierownik PUP w Lublinie Filii w Bełży-
cach. 

Zgodnie z przekazanymi danymi 
w gminie Bełżyce na koniec grudnia 2012 
roku zarejestrowanych było 792 osoby 
w tym najwięcej w przedziale wiekowym 
25 – 34 lata – 279 osób. Pod względem 
wykształcenia najwięcej zarejestrowa-
nych to osoby po ukończonych liceach 
i szkołach zawodowych. Dużą grupę osób 
bezrobotnych stanowią osoby długotrwa-
le bezrobotne zarejestrowane powyżej 12 
miesięcy - 292 osoby.

 Środki przeznaczone na aktywizację 
zawodową w 2011 roku były mniejsze 
w  porównaniu do lat ubiegłych i wyno-
siły 1 398 495 zł. Pozwoliły one na zak-

tywizowanie 161 osób poprzez: prace 
interwencyjne, roboty publiczne, studia 
podyplomowe, stypendia na kontynu-
owanie nauki, staże, doposażenia, dotacje 
i szkolenia. 

Spośród tych form pracodawcy i oso-
by bezrobotne korzystały najczęściej ze 
staży ( 93 osoby ), jest to forma nabywa-
nia umiejętności na stanowisku pracy bez 
nawiązywania stosunku pracy. Ponadto 
w 2011 roku udzielono 16 dotacji na roz-
poczęcie działalności gospodarczej m.in. 
na roboty budowlane, wykończeniowe 
i remontowe, usługi elektryczne, spawal-
nicze, hydraulikę , instalacje wodno-ka-
nalizacyjne i handel.

Z terenu gminy Bełżyce skierowano 
na różne formy aktywizacji 95 osób bez-
robotnych. 

Jeśli chodzi o oferty pracy to w ubie-
głym roku pozyskano 363 oferty pracy 
najczęściej w następujących zawodach: 
pracownik produkcyjny – 60 ofert, sprze-

Czy wzrasta nam bezrobocie?
dawca – 18, robotnik gospodarczy – 13, 
pracownik biurowy – 10, kierowca sa-
mochodu ciężarowego – 8, elektryk – 6, 
pomoc kuchenna – 6, operator koparko– 
ładowarki – 5.

Na 2012 rok Powiatowy Urząd Pra-
cy w Lublinie Filia w Bełżycach dyspo-
nuje środkami w wysokości 761tys. 800 
zł na realizację m.in.: staży, prac inter-
wencyjnych, robót publicznych, dotacji, 
szkoleń indywidualnych pod potrzeby 
pracodawcy. Jeśli chodzi o aktywizację 
bezrobotnych w innych formach, to Po-
wiatowy Urząd Pracy w Lublinie apliku-
je o pozyskanie środków zewnętrznych. 
Jak obliczył lubelski WUP, w sumie stopa 
bezrobocia w województwie sięgnęła 12,4 
procent, na chwilę obecną nie ma znacz-
nego wzrostu liczby osób bezrobotnych.

Informacji redakcji Gazety Bełżyckiej 
udzieliła Małgorzata Pietrzak kierownik 
PUP w Lublinie Filia w Bełżycach 

Program Operacyjny Kapitał Ludz-
ki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia 
i  kompetencji w regionach, 

„Malucholandia” - projekt realizo-
wany przez gminę Bełżyce w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia 
i   kompetencji w regionach, Działanie 
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie 
nierówności w stopniu upowszechniania 
edukacji przedszkolnej, współfinansowa-
ny przez Unię Europejską w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie 
stopnia upowszechniania edukacji przed-

szkolnej u 190 dzieci w wieku 
przedszkolnym (3-5 lat) w gminie 
Bełżyce oraz zapewnienie wyso-
kiej jakości edukacji przedszkol-
nej na obszarach wiejskich. Pro-
jekt jest realizowany od 01.08.2011 
roku do 30.06.2014 roku. 

W ramach projektu powsta-
ły cztery punkty przedszkolne: 
w  Matczynie w siedzibie Szkoły 
Podstawowej (1 grupa przed-
szkolna),

w Babinie w siedzibie Szkoły Podsta-
wowej (1 grupa przedszkolna), 

w Krzu w siedzibie Szkoły Podstawo-
wej (1 grupa przedszkolna),

w Bełżycach w siedzibie Zespołu 
Szkół Nr 2 (2 grupy przedszkolne). 

Zajęcia w punktach przedszkolnych 
prowadzone są w wymiarze 5 godzin 
dziennie od poniedziałku do piątku. 
W ramach punktów są prowadzone bez-
płatne zajęcia z rytmiki, języka angiel-
skiego, konsultacje logopedyczne oraz 
psychologiczne. Opiekę nad dziećmi pro-
wadzą nauczyciele wychowania przed-
szkolnego. 

W ramach realizacji projektu organi-
zowane są warsztaty edukacyjne dla ro-
dziców oraz spotkania upowszechniające 
edukację przedszkolną.

Kształcimy najmłodszych
Na potrzeby działalności punktów 

została zakupiona wykładzina podłogo-
wa, meble, zabawki oraz pomoce dydak-
tyczne. Na bieżąco prowadzone są także 
zakupy materiałów do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych z dziećmi. 

Obecnie rozpoczyna się nabór dzieci 
do punktów przedszkolnych, będzie on 
trwał przez cały marzec 2012 roku.

Zainteresowanych Rodziców prosimy 
o zgłoszenie się do najbliższego punktu 
przedszkolnego, zapoznanie się z Regu-
laminem Rekrutacyjnym i wypełnienie 
dokumentacji zgłoszeniowej.

Tekst:  Małgorzata Langiewicz koordyna-
tor projektu, foto: arch. UM

Maluchy w czasie wycieczki bawią się pod 
czujnym okiem opiekunów

Zabawa karnawałowo - choinkowa
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Błękitni do boju

Pierwsza drużyna piłkarska w Krzu 
powstała w latach siedemdziesiątych. 
Piłkarze trenowali na boisku znajdują-
cym się na terenie należącym do gminy 
Bełżyce. Po kilku latach drużyna uległa 
samorozwiązaniu ponieważ wielu piłka-
rzy wydoroślało, założyło rodziny i prze-
stało trenować. W 2008 roku z inicjatywy 
Jacka Bielewicza radnego Rady Miejskiej 
w  Bełżycach poprzedniej kadencji i Ar-
tura Bartuzi sołtysa i obecnego radnego 
została utworzona drużyna Błękitni Kierz 
jak również Stowarzyszenie istniejące od 
2008 roku, którego prezesem jest Artur 
Bartuzi. Błękitni Kierz zajmują obecnie 
II miejsce w B klasie. W drużynie trenu-
ją piłkarze nie tylko z Krza, ale również 
z Chmielnika, Zagórza i Lublina. Piłkarze 
są w przedziale wiekowym od szesnaste-
go do trzydziestego piątego roku życia. 
Jak informuje Bartuzi Błękitnych obecnie 
trenuje Konrad Cegiełko z Lublina. 

Sezon na boisku trwa od wiosny do 
jesieni, bo wtedy odbywają się głównie 
rozgrywki. – Nie narzekamy na zaintere-
sowanie. Na mecze przyjeżdża wielu kibi-
ców z okolicznych miejscowości – zauważa 
Bartuzi.

Trenują na boisku o powierzchni oko-
ło 1 hektara, które praktycznie sami przy-
gotowali i zagospodarowali. Wcześniej  
stał tu kierzki dwór, którego pozostało-
ści zostały rozebrane w latach 70 – tych. 
Młodzież i dorośli mieszkańcy wsi wy-
karczowali krzewy, drzewka i samosiejki 
porastające teren. - Z własnych składek 
zakupiliśmy w 2008 roku trawę. Teraz 
równo porośnięta zasłania nawet resztki 

fundamentów budynku. – wymienia Bar-
tuzi. Oczywiście po zagospodarowaniu 
boisko zostało poświęcone. – Jesteśmy 
wdzięczni jako drużyna ks.prałatowi Cze-
sławowi Przechowi, który dokonał konse-
kracji - dodaje. 

Tuż przy murawie stoi kontener go-
spodarczy przekazany przez Centrum 
Kultury Fizycznej i Sportu. W nim moż-
na przebrać się przed meczem bądź prze-
trzymać drobne rzeczy.

W ubiegłorocznym budżecie gminy 
udało się wygospodarować trochę pienię-
dzy, sołectwo dołożyło fundusz i  dzięki 
temu Stowarzyszenie mogło zakupić sa-
mojezdną kosiarkę do trawy. – Jesteśmy 
bardzo zobowiązani burmistrzowi Górze, 
ponieważ zanim dostaliśmy pieniądze 
z  gminnego budżetu musieliśmy radzić 
sobie we własnym zakresie organizując 
pomoc sąsiedzką przy koszeniu trawy – 
relacjonuje Artur Bartuzi. 

Błękitni Kierz grają m.in. z drużyna-
mi z Poniatowej, Józefowa, Dzieżkowic 
czy Opola Lubelskiego. Wszyscy zgodnie 
podziwiają grupę, że są tak świetnie zor-
ganizowani i zaradni. Po ostatnim sezo-
nie jak pisaliśmy wcześniej znaleźli się na 
II miejscu w B klasie.

Boisko i gra w piłkę to nie wszystko 
co dzieje się w Krzu. Kierz to była posia-
dłość, w której mieścił się dwór szlachec-
ki, ogród, sady, gorzelnia czy suszarnia 
owoców. Obok terenu, na którym stał 
budynek dworski leży staw, teraz jest za-
rośnięty. – Myślimy o tym by oczyścić to 
miejsce i zagospodarować. Jest ono na tyle 
ładne, że śmiało mogło by być terenem 

rekreacyjno – wypoczynkowym – planuje 
Bartuzi. Kilkadziesiąt metrów dalej stoi 
budynek remizy, który w tej chwili nadaje 
się jedynie do kapitalnego remontu. Jed-
na jego część pochodzi jeszcze z początku 
XX wieku. Spod obsypanego tynku widać 
kamienie, z których została pobudowa-
na ta pierwsza w naszej gminie remiza 
Straży Ogniowej założonej w 1912 roku. 
Druga część obiektu jest o wiele młodsza, 
choć obecnie nadaje się tak samo do od-
nowienia. - Dołożymy wszelkich starań by 
pozyskać środki na wyremontowanie tej 
nowej części aby urządzić tam świetlicę, 
która służyłaby zarówno dzieciom i mło-
dzieży jak też dorosłym na różne zebrania, 
spotkania.– deklaruje Bartuzi.

Co jeszcze słychać w Krzu? Ten rok 
z pewnością zapisze się inwestycją dro-
gową tzw. „schetynówką” w ramach Na-
rodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Będzie to droga Kierz – Ku-
kawka. Inna sytuacja jest z drogą powia-
tową z Bełżyc do Krza. Jest ona w coraz 
gorszym stanie, na całej długości są już 
dosyć spore ubytki, ale nie zanosi się na 
razie by cokolwiek w tej kwestii miało 
ulec zmianie. 

Ekologia a wywóz nieczystości. – 
Praktycznie większość mieszkańców ma 
już podpisane umowy na wywóz śmieci. 
Oczywiście od reguły jest parę wyjątków, 
natomiast z pewnością sytuacja w tej ma-
terii poprawiła się w porównaniu do lat 
ubiegłych.

Tekst: Agnieszka Winiarska, 
foto: Agnieszka Winiarska, arch. Stowa-
rzyszenia Błękitni Kierz
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Województwo Lubelskie weszło w de-
cydującą fazę wdrażania unijnych pro-
gramów. Stale rośnie liczba instytucji, 
samorządów i przedsiębiorców realizują-
cych projekty  ze środków europejskich. 
Z wielką satysfakcją informuję, że Gmi-
na Bełżyce zajmuje jedno z czołowych 
miejsc w województwie, a pierwsze 
miejsce w Powiecie Lubelskim w wyko-
rzystaniu funduszy unijnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2007-
2013. Miernikiem wskaźników jest sto-
sunek wartości umów własnych w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca.

W naszej gminie  podpisano łącznie 23 
umowy  dofinansowane  w  ramach RPO WL  
na lata 2007-2013. Dwie z nich obejmują 
inwestycje realizowane przez Burmistrza 
Bełżyc. 

Pierwsza, to zakończony już projekt 
pn. „Szkoła na miarę XXI wieku – kom-
pleksowa modernizacja Szkoły Podsta-
wowej w Babinie gm. Bełżyce”. Zgodnie 
z Działaniem 8.2. Infrastruktura szkolna  
i sportowa. Rozliczony końco-
wym wnioskiem o płatność w sierp-
niu 2011 r. Wnioskowana kwota  
to 1 140 752,69 PLN. Całko-
wita kwota wydatków obję-
tych wnioskiem ukształtowała się  
na poziomie 1 836 346,66 PLN. Nato-
miast kwota wydatków kwalifikowal-
nych objętych wnioskiem wynosiła 1 425 
940,87 PLN.  

Druga umowa dotyczy zada-
nia pn. „Poprawa i uregulowanie go-
spodarki wodno - ściekowej w do-
linie rzeki Krężniczanki” w ramach 
Działania 6.1. Ochrona i kształtowanie 
środowiska.  Projekt jest w  trakcie re-
alizacji. Wnioskowane dofinansowa-
nie wynosi: 6 324 55,39 PLN Wartość 
projektu ogółem to 11 552 781,95 PLN,  
w tym wydatki kwalifikowalne: 8 432 
740,52 PLN. W ramach inwestycji prze-
widziano następujące etapy realizacji: 

1.Budowa kanalizacji sanitarnej – 
Bełżyce ul. Kościuszki, Wzgórze, ul. Ko-
pernika, Krężnica Okrągła.

2.Budowa sieci wodociągowej – Beł-
życe ul. Kościuszki, Wzgórze i Koperni-

ka, Krężnica Okrągła.
3.Modernizacja oczyszczalni ścieków 

w Bełżycach.
Zakończenie rzeczowe realizacji pro-

jektu przewidziane jest na początek grud-
nia 2012 r. 

Ponadto na terenie gminy zosta-
nie zrealizowany inwestycja  „Budo-
wy Zakładu Zagospodarowania Od-
padów dla Celowego Związku Gmin 
PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach  
w ramach Działania 6.1. Ochrona 
i  kształtowanie środowiska. Wysokość 
dofinansowania inwestycji wynosi 32 809 

136,79 PLN. Wartość projektu ogółem to  
46 138 750, 56 PLN, w tym wydatki kwa-
lifikowane 44 674 750, 56 PLN.

Pozostałe umowy zostały podpisane 
m. in. przez naszych przedsiębiorców, 
Dom Pomocy Społecznej w Matczynie 
czy Szpital Powiatowy im. W. Oczki.

Po szczegółowe informacje zapra-
szam na stronę internetową Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego: www.rpo.lubelskie.pl 
w  zakładce: Mapa projektów dofinanso-
wanych z RPO WL na lata 2007-2013. 

Gmina będzie czynić dalsze starania 
aby utrzymać efektywność w wykorzy-
stywaniu środków unijnych. Sądzimy, że 
wszystkie inwestycje realizowane przez 
samorząd Gminy Bełżyce przy udziale 
środków zewnętrznych przyczynią się do 
poprawy komfortu życia mieszkańców.

Poniższe tabele przedstawiają zesta-
wianie danych na szczeblu wojewódzkim, 
powiatowym i gminnym:

Tekst: Joanna Rakuś,
foto: Agnieszka Winiarska

Bełżyce liderem w wykorzystaniu środków unijnych

Miejsce 
w 
rankingu

Gminy Powiatu 
Lubelskiego

Liczba 
mieszkańców 

(wg stanu na 
2009 r.)

Wartość umów w 
przeliczeniu  
na jednego 
mieszkańca

1 Gmina Bełżyce 13811 5 468,76 PLN

2 Gmina Konopnica 11615 3 719,34 PLN

3 Gmina Głusk 8289 3 054,20 PLN

4 Gmina Strzyżewice 7 571 2 805,30 PLN 

5 Gmina Jastków 12 857 2 491,02 PLN 

Obszar Liczba 
mieszkańców 

(wg stanu na 2009 
r.)

Wartość umów w 
przeliczeniu  
na jednego 
mieszkańca

Województwo Lubelskie 2157202 2 957,40 PLN

Powiat Lubelski 144383 2 018,95 PLN

Gmina Bełżyce 13811 5 468,76 PL

Wyremontowana szkoła w Babinie zo-
stała dostosowana także do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 
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Święto Żołnierzy Wyklętych

W marcu tego roku Stowarzyszenie 
Żołnierzy AK oraz WiN c.c. mjr. Hiero-
nima Dekutowskiego ps. Zapora obcho-
dziło kolejną 63 rocznicę śmierci patrona 
i jego sześciu podkomendnych: Romana 
Grońskiego ps. „Żbik”, Stanisława Łu-
kasika ps. „Ryś”, Jerzego Miatkowskiego 
ps. „Zawada”, Tadeusza Pelaka ps. „Ju-
nak”, Edmunda Tudruja ps. „Mundek”, 
Arkadiusza Wasilewskiego ps. „Biały”, 
straconych 7 marca 1949 roku na Moko-
towie w  Warszawie. W tym roku minęło 
również siedemdziesiąt lat od przekształ-
cenia Związku Walki Zbrojnej w Armię 
Krajową oraz druga rocznica ustanowie-
nia w   dniu 1 marca święta państwowe-
go poświęconego żołnierzom zbrojnego 
podziemia antykomunistycznego zwa-
nego Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych”. Tym mianem  określani są żołnierze 
podziemia niepodległościowego i anty-
komunistycznego, stawiający opór próbie 
sowietyzacji Polski i podporządkowania 
jej ZSRR w latach 1944 -1963. Jak podają 
źródła ostatni „żołnierz wyklęty” – Józef 
Franczak ps. „Lalek” z oddziału kpt. Zdzi-
sława Brońskiego „Uskoka” – zginął w ob-
ławie w Majdanie Kozice Górne pod Pia-
skami (woj. lubelskie) prawie dwadzieścia 
lat po wojnie – 21 października 1963 r.

Uroczystą sumę odprawili 11 mar-
ca ks. Czesław Przech i ks. Aleksander 
Baca. Wzięli w niej udział m.in.: dr Jan 
Stanisław Ciechanowski – Minister ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
posłowie: Elżbieta Kruk i Jan Łopata, 
przedstawiele Marszałka Województwa 
Lubelskiego, dr Jarosław Poleszak Naczel-
nik Oddziału IPN w Lublinie, mjr Jerzy 
Pasierbiak – prezes Zarządu Głównego 
WiN, Ryszard Góra – Burmistrz Bełżyc, 

Stanisław Wójtowicz – prezes 
Stowarzyszenia Żołnierzy AK – 
WiN oraz liczne poczty sztan-
darowe.

W czasie mszy świętej mi-
nister na wniosek Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Żoł-
nierzy AK oraz WiN im. c.c. 
mjr. Hieronima Dekutowskie-
go ps. Zapora wręczył medale 
Pro Patria za szczególne zasługi 

w kultywowaniu pamięci o 
walce o niepodległość Ojczy-
zny dla Zespołu Szkół Nr 1 
im. Jana Pawła II w Bełżycach 
oraz wyróżnił medalami Pro 

Patria następujące osoby: Mariana Cie-
ślickiego, Henryka Flisa, Marię Gruner, 
Antoniego Hejna, Stanisława Łukasika i 
Antoniego Mitala.

Po nabożeństwie uczestnicy udali się 
pod pomnik Matki Boskiej Partyzanckiej 
i pomnik Czynu Niepodległościowego 
złożyć wieńce i zapalić znicze. Tam mjr 
Wójtowicz powiedział m.in. Stoimy na 
Placu Powstańców Warszawy 1944. Przed 
kamieniem upamiętniającym Powstań-
ców stoi jeden z jego uczestników mjr Zbi-
gniew Gruner. Pomnik przy którym sło-
żyliśmy wieńce został zbudowany w 2005 
roku wspólnym wysiłkiem kombatantów 
oraz społeczeństwa Bełżyc i okolic. Mot-
to napisu wyryte w kamieniu brzmi „Nie 
umiera, kto żyje w pamięci Narodu” jest 
bezwzględnym wektorem, którym powin-
niśmy się kierować w naszym codziennym 
życiu.

Podczas uroczystości kilka słów do 
zebranych skierował również Burmistrz 
Bełżyc Ryszard Góra. Podziękował od-
znaczonym za niezłomność i utrwalanie 
historii szczególnie wśród młodego po-
kolenia. Powiedział m.in., że takie spo-
tkania przywracają pamięć o tych, o któ-
rych historia chciała zapomnieć.

Patrząc na uczestników opisanej uro-
czystości widać, że patriotyzm w czasach 
pokoju nabrał nowego wymiaru i przeja-
wia się za pomocą postawy każdego czło-
wieka czy to nowej polityki. Okazywa-
nie postaw patriotycznych przez młode 
pokolenie pokazuje, że z bycia Polakiem 
można być nie tylko dumnym, ale po 
prostu można się z tego cieszyć.

Tekst: Agnieszka Winiarska,
 foto: arch. ZS Nr 1 w Bełżycach. 

Zespół Szkół im.Jana Pawła II w Bełżycach odzna-
czony medalem Pro Patria za szczególne zasługi 
w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Pomagają producentom 
rolnym

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w se-
minarium poświęconym zrzeszaniu się 
producentów rolnych. Aby zapoznać rol-
ników z terenu Lubelszczyzny ze sposo-
bem tworzenia i rozwojem takich grup 
oraz możliwością pozyskiwania środków 
pomocowych z PROW na lata 2007 - 2013 
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Końskowoli, Krajowy Związek Grup 
Producentów Rolnych – Izba Gospodar-
cza i Spółdzielcza Grupa Producentów 
ATUT w Babinie zorganizowały wspólnie 
konferencję pt. „Tworzenie i funkcjono-
wanie grup producentów rolnych”, która 
odbyła się 15 marca br. w sali Miejskiego 
Domu Kultury w Bełżycach. 

W czasie spotkania poruszano m.in. 
kwestię możliwości wsparcia finansowe-
go dla istniejących i nowo powstałych 
grup producentów rolnych, rozliczania 
grup producentów rolnych z Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa. Na ten temat wypowiadała się dr inż. 
Iwona Korczak z Ministerstwa Rolnictwa 
Departamentu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. O sytuacji działającej od 6 lat Gru-
pie Producentów Atut mówił Andrzej 
Bednarczyk (na zdj.), który zapoznał ze-
branych ze strukturą organizacyjną gru-
py i zachęcał do tworzenia nowych grup 
na bazie własnych doświadczeń. Omówił 
również wprowadzenie towarów do ob-
rotu w tym przygotowanie do sprzedaży 
i ustalenie wspólnych zasad produkcji. 
W trakcie seminarium osoby zaintereso-
wane utworzeniem grupy producentów 
mogły wpisać się na listę chętnych. W tej 
kwestii pomaga Zespół Doradztwa Rol-
niczego w Bełżycach mieszczący się przy 
ul. Fabrycznej 2b.

Honorowy patronat nad seminarium 
objął Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
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12 lutego Poczekalnia muzyczno – li-
teracka w Miejskim Domu Kultury. Tuż 
przed świętem zakochanych, które od kil-
ku lat zagościło na dobre w naszym kraju, 
najpiękniejsze wiersze o miłości czytali: 
Jadwiga Kamińska – Syga, Anna Wój-
towicz, Grzegorz Bednarczyk i ks. Piotr 
Ochal. Autorzy wierszy rzec by można 
z całego świata, bo jak miłość do całego 
świata przynależy tak i na całej kuli ziem-
skiej piszą o niej poeci. Widzowie tym 
razem usłyszeli między innymi Hymn 
o miłości, Miłość od pierwszego, W  ma-
linowym chruśniaku, Miss Ameryka, so-
net Szekspira, wzruszający List Tatiany 

do Oniegina, którego niewielki fragment 
przytaczamy:
Me serce na zdań pierwszych widok 
Uśmiechnęło się serdecznie  
I smutkiem zimnym przeszło. 
Miło mi, że Ty mą osobę skromną  
takim uczuciem obdarzyłaś, 
Ale… no właśnie… 
 
Jam za stary, tyś młoda jeszcze  
I wdzięczna bardzo. 
Ja do ciebie nie pasuję.  
Twe serce figle Ci spłatać zachciało,  
Ach okrutne uczuć miejsce! 
Że mnie kochać rozkazało. 

Ma dusza do Twojej 
nie przystaje,  
moja do Twojej inną 
się zdaje 
I zdaje słusznie. 
Bo Tyś młoda, ładna, 
mądra, 
A ja… wszak odwrot-
ność Twa kompletna!

Oprawę wizual-
no – muzyczną tego 
wieczoru przygotował 
Wojciech Markow-
ski. Co w oprawie? 
Piosenki o miłości 
z czasów, kiedy była 
bardziej romantycz-
na, nieco tajemnicza 
i  zawoalowana, nie 
taka co to „wszyst-

ko podane na tacy”. Głosy Ireny Santor, 
Mieczysława Fogga, Jerzego Połomskiego 
czy Hanki Ordonówny stały się tłem dla 
prezentacji fotografii ze starego albumu. 
Czarno – białe, trochę pożółkłe, nadgry-
zione zębem czasu, ale niosące mnóstwo 
wspomnień. Twarze na zdjęciach i  we-
sołe, choć często poważne, zastygnięte 
w   doniosłej chwili odsłoniętego obiek-
tywu aparatu. Na sali poznaliśmy kilka 
osób z tychże fotografii. Zebrane z archi-
wum rodzinnego Marianny i Waldemara 
Kosiorów, rodziny Markowskich oraz Ja-
dwigi Kamińskiej – Sygi. Całość prezen-
tacji przygotował właśnie Wojciech Mar-
kowski. By przybliżyć Państwu atmosferę 
wieczoru publikujemy na okładce ślubne 
zdjęcie Eleonory i Romana Markow-
skich, Janiny i Jana Kamińskich (cieka-
wostką może być fakt, że brali oni ślub 
w czasie okupacji 25 maja 1942 roku), 
a także Konstancję z Nazarewiczów Szu-
bartowską i  Michała Żyśko. To z ostat-
niego wieczoru poetyckiego. Pozostałe 
fotografie zamieszczone na końcu gazety 
pochodzą ze zbioru Wojciecha Markow-
skiego, a  były prezentowane w domu 
kultury przy okazji autorskich wystaw 
i   wieczorów z poezją. Zawsze ciekawe, 
niepowtarzalne, pozwalające zastanowić 
się nad uciekającym czasem i powiedzieć 
za poetą: „Chwilo trwaj wiecznie! Jesteś 
taka piękna!”. 

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
Foto: Wojciech Markowski 

Walentynkowe spotkanie z poezją

Na zdjęciu: Jadwiga Kamińska-Syga i Wojciech Markowski
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Ośrodek Wsparcia dla Osób z Za-
burzeniami Psychicznymi w Matczynie 
obejmuje dziennym wsparciem tera-
peutycznym 37 osób w wieku od 4   do 
45 lat. Jest jednostką organizacyjną 
Powiatu Lubelskiego realizującą zada-
nia pomocy społecznej z zakresu admi-
nistracji rządowej. Ośrodek świadczy 
usługi specjalistyczne na rzecz miesz-
kańców Powiatu Lubelskiego i powia-
tów ościennych. Placówka współpracuje 
z  Domem Pomocy Społecznej oraz Ze-
społem Szkół Specjalnych w Matczynie; 
Szkołą Podstawową i Gimnazjum w 
Bełżycach; Biblioteką Publiczną i Miej-
skim Domem Kultury z Bełżyc; Parafią 
w Borzechowie; Bankiem Żywności z 
Lublina. Istotnymi czynnikami wspo-
magającymi pracę z niepełnosprawnymi 
uczestnikami zajęć są kwalifikacje, do-
świadczenie oraz umiejętności społeczne 
pracowników Ośrodka. Jakość kontak-
tów z innymi ludźmi; otwartość na po-
trzeby; zrozumienie problemów; intuicja 
zawodowa i  profesjonalizm decydują o 
powodzeniu całościowego procesu tera-
peutycznego. W codziennej pracy istotne 
jest „wychodzenie” poza schemat dnia; 
zapobieganie monotonii i rutynie zawo-
dowej; poszukiwanie nowatorskich roz-
wiązań; inwencja i pomysłowość a także 

szczerość i autentyczność w relacjach 
międzyludzkich. Wnikliwa obserwacja 
zachowań i analiza możliwości rozwojo-
wych podopiecznych pozwalają pracow-
nikom Ośrodka na zindywidualizowanie 
oddziaływań terapeutycznych. W tym 
procesie terapeuci stają się dla uczest-
ników zajęć - partnerami i   doradcami. 
Oferują odpowiednią pomoc, właściwą 
bliskość i rozumną swobodę, stawia-
jąc jednocześnie stosowne wymagania. 
Pozwalają podopiecznym podejmować 
spontaniczną aktywność i dyskretnie 
kontrolują prawidłowość wykonywa-
nych czynności. Umiejętnie udzielają rad 
i wskazówek. Wzmacniają tym samym 
poczucie wartości i użyteczności. Pod-
czas zajęć z psychologiem podopieczni 
Ośrodka opanowują nowe kompeten-
cje i umiejętności ważne w kontaktach 
międzyosobowych i  grupowych. Zajęcia 
kulinarne, stolarskie, gospodarczo-po-
rządkowe, świetlicowe, plastyczne - uczą 

samodzielności w   czynnościach życia 
codziennego. Zajęcia rehabilitacyjne 
natomiast pomagają utrzymać dobrą 
sprawność fizyczną. Pobyt w   Ośrod-
ku Wsparcia w Matczynie gwarantuje 
osobom niepełnosprawnym realizację 
potrzeby przynależności i bezpieczeń-
stwa; kontaktu emocjonalnego; współ-
działania i rywalizacji. W atmosferze 
zaufania i wzajemnego szacunku na-
wiązują przyjaźnie; realizują swoje za-
interesowania i pasje. Oprócz codzien-
nych zajęć terapeutycznych Ośrodek 
umożliwia uczestnictwo w wyjazdach 
poznawczych, wycieczkach rekreacyj-
nych oraz wszystkich propozycjach kul-
turalnych środowiska lokalnego.
 
Tekst i foto: Urszula Zielińska 
Ośrodek Wsparcia 
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 
w Matczynie

Zajęcia terapeutyczne w Matczynie

Rada Powiatu w Lublinie wyraziła 
wstępną zgodę na połączenie szkół w By-
chawie i w Bełżycach. Decyzja zapadła po 
prawie czterogodzinnej dyskusji podczas 
sesji w środę 22 lutego, w której oprócz 
radnych uczestniczyli także dyrektorzy, 
nauczyciele i grupa uczniów. W Bełży-
cach ma być rozwiązany Zespół Szkół 
Technicznych im.Tadeusza Kościuszki, 
który ma być włączony do miejscowego 
Zespołu Szkół im.Mikołaja Kopernika.

Przyjęcie uchwały nie oznacza au-
tomatycznej reorganizacji. Teraz będzie 
ona konsultowana z zainteresowanymi 
radami pedagogicznymi i związkami za-
wodowymi. Po co najmniej miesięcznym 
okresie, rada może wrócić do sprawy 
i  podjąć ostateczne rozstrzygnięcia. Jeśli 
w tym czasie pojawią się inne propozycje 
lub nowe okoliczności, radni mogą zmie-
nić decyzję, albo ją podtrzymać.

Zdaniem starosty lubelskiego Pawła 
Pikuli było to trudne, ale dobre rozstrzy-
gnięcie.
Z Aktualności Powiatu Lubelskiego, 
WWW.powiat.lublin.pl

Po 8 latach od podziału szpital 
w  Bełżycach i SP ZOZ znowu będą 
działać pod jednym szyldem. Do tej 
chwili każda z jednostek działała na 
własny rachunek. Placówki mają zo-
stać połączone już 1 kwietnia jako SP 
ZOZ nr 1. Można spodziewać się zwol-
nień i zmian organizacyjnych. Połą-
czenie SP ZOZ nr 1 z  tym szpitalem 
dałoby około 500 tys. zł oszczędności 
rocznie – ocenia starosta Paweł Pikula.  
Teraz Starostwo Powiatowe w Lublinie 
chce na nowo, ze względów finansowych, 
połączyć obie te placówki. – Na starcie 
przewidziane oszczędności mają wy-
nieść ok. 500–600 tys. zł – wylicza Piku-
la – W dalszej perspektywie ok. 1 mln zł.  
Zmniejszy się liczba pracowników. – 
W  tym momencie nikt pracy jeszcze nie 
stracił. Decyzje kadrowe zapadną w kwiet-
niu – zapowiada Pikula. – Będzie to doty-
czyć 6–8 osób, częściowo z administracji.  
Zdaniem urzędników zmiany nie będą 
praktycznie odczuwalne dla pacjentów. 
– Nocna i świąteczna opieka medyczna 
będzie świadczona w szpitalu. Tam rów-
nież zostaną przeniesione poradnie ze SP 
ZOZ. Będzie też jedna pracownia rentge-
nowska – wylicza starosta lubelski.
Dziennik Wschodni 16.III.2012r.

O czym pisała prasa
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Podziękowanie dla Józefa Kasprzaka - Reżysera Teatru „Nasz”składa Burmistrz Beł-
życ Ryszard Góra:
Z okazji Jubileuszu 25- lecia działalności artystycznej Teatru Nasz, wyrażam uzna-
nie za pracę na rzecz rozwoju bełżyckiej sceny teatralnej. Dzięki pasji, z jaką re-
alizuje Pan swoje pomysły Teatr Nasz bardzo mocno wpisał się w pejżaż Bełżyc 
i konsekwentnie od 25 lat rozbudza w nas potrzebę obcowania ze sztuką, rozwija 
wyobraźnię i wrażliwość...

W podziekowaniu za 25 lat wspania-
łych doznań artystycznych, tworzonych 
z ogromną pasją i zaangażowaniem, 
dostarczających widzowi wielu wzru-
szeń i zachwytów. Za realizowanie szla-
chetnej misji kształtowania w człowieku 
wrażliwości na sztukę...
Rada Miejska w Bełżycach

Jubileusz to czas podsumowania ale 
też czas podziękowań, a przede wszyst-
kim spotkanie po latach ogromnej gru-
py teatralnej bo przez 25 lat uzbierało 
się około dwustu osób i widzów zawsze 
niezawodnych... Szczególnie miłą nie-
spodziankę uczynili Ojcowie Miasta; 
Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra na ręce 
Józefa Kasprzaka złożył list gratulacyjny 
w formie metaloplastycznej, pamiątkowej 
tablicy – wspartej nagrodą Burmistrza 
Bełżyc dla reżysera. Natomiast Przewod-
niczący Rady Miejskiej Andrzej Chem-
perek w asyście wiceprzewodniczących: 
Anny Dąbrowskiej i Tadeusza Wasilew-
skiego na ręce Teatru Nasz złożyli podob-
ne życzenia ze słowami uznania zapisa-
nymi w szklanej statuetce. Nie zabrakło 
też życzeń od Posła na Sejm Jana Łopaty 
- przyjaciela Teatru Nasz, Matki Chrzest-
nej pani Krystyny Chruszczewskiej, całej 
społeczności miasta i oczywiście samych 
teatralników tak licznie obecnych na sali. 
Takie uhonorowanie świadczy o tym, że 
teatr w Bełżycach spełnia ważną funkcję 
w życiu kulturalnym miasta. I funkcja ta 
jest zarówno dostrzegana jak i doceniana. 

Zanim jednak popłynęły życzenia 
i   gratulacje obejrzeliśmy film. Film 
o  dwudziestu pięciu latach w teatrze: 
spektaklach, aktorach, scenach drama-

tycznych. Z łezką w oku niejeden oglą-
dał siebie sprzed kilkunastu lat. I jak to 
w teatrze, sztuka czasem przeplata się 
z  rzeczywistością - ostatni kadr z filmu 
to pierwszy akt na scenie przedstawie-
nia „Scenariusz dla trzech aktorów”. Tym 
razem nie Scheaffer, ale sami aktorzy na-
pisali ten scenariusz: Krzysztof Topyło, 
Tomasz Kalinowski i Szymon Topyło. 
Pożartowali i powspominali wspólnie 
z   widzami. Następnie odsłonięcie sceny 
i   spektakl „Moralność pani Dulskiej”. 
O  sztuce słów kilka. Afisz zapowiadał 
występ aktorów: Figura Barbara, Figu-
ra Ryszard, Gajowiak Zofia, Kamińska 
Aleksandra, Kamińska Magdalena, Ko-
tłowska Krystyna, Minik Tomasz, Topyło 
Aleksandra i Wójtowicz Teresa. Sztuka 
gościła na deskach bełżyckiego teatru 
nie po raz pierwszy, lecz pierwszy raz 
w  wymienionej obsadzie. Brawurowo 
zagrane role śmieszyły, zastanawiały, a je-
śli o wzruszenia chodzi nie zabrakło ich 
zwłaszcza za kulisami po spektaklu. Spo-
tkanie po latach w teatralnym gronie nie 
obyło się bez uścisków, wylewnych powi-
tań i wymiany serdeczności. Jak zgodnie 
stwierdziliśmy tu nie liczyło sie kto kim 
jest bądź kto kim nie jest, ale spotkanie 
po latach z kolegami, przyjaciółmi z cza-
sów szkolnych. Kiedy to w głowie mie-

liśmy wiele marzeń, planów ale i buntu. 
Chcieliśmy zmieniać świat na lepszy, 
bardziej sprawiedliwy, bo wtedy rzeczy-
wistość była dla nas czarna lub biała. Od 
tego zaczynaliśmy. Na tych podstawach 
uczyliśmy się nie tylko ról, ale wraźli-
wości na drugiego człowieka i to zostało 
w nas do dziś, dlatego nadal rozmawiamy 
ze sobą tak jak przed laty. W tym miejscu 
chcę przytoczyć krótką historię o ekspe-
rymencie, jaki pewien profesor przepro-
wadził na studentach. Najpierw włożył 
do dzbana kilka wielkich kamieni, tyle ile 
był w stanie tam pomieścić. Potem spy-
tał czy dzban jest pełny. Kiedy usłyszał 
twierdzącą odpowiedź nasypał jeszcze 
żwiru do dzbana i ponownie zadał takie 
samo pytanie. Tym razem odpowiedź 
była przecząca. Tak dosypał następnie 
piasku, a na koniec dolał wody. Na czym 
polegał eksperyment? Nie dałoby się du-
żych kamieni włożyć na końcu, dlatego 
symbolicznie do dzbanu życia najpierw 
wkładamy nasze najważniejsze sprawy, 
potem coraz mniejsze i w ten sposób wy-
pełniamy go po brzegi. Tego właśnie na-
uczylismy się w  Naszym Teatrze... 

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska,
foto: Wojciech Markowski

25 lat minęło czyli słowo o Jubileuszu Teatru Nasz
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Zaczęło się od Kopernika

Rozmowa z Ireną Kawą - emerytowanym 
pedagogiem, współinicjatorem powsta-
nia Amatorskiego Zespołu Teatralnego 
założonego w MDK w 1987 roku.
- Jest Pani z wykształcenia fizykiem, 
uczyła Pani przedmiotów ścisłych, skąd  
zatem zainteresowanie teatrem, sztuką?
- Tak się składa, że uwielbiam filologię 
a  zwłaszcza teatr. Odkąd pamietam chęt-
nie sięgałam szczególnie do literatury pięk-
nej. W  młodszych latach często czytała mi 
na głos mama. Potem sama dobierałam 
sobie autorów. W czasie kiedy uczyłam 
w  bełżyckim Liceum Ogólnokształcącym 
im. M.Kopernika dyrektor zlecił mi przy-
gotowanie akademii z okazji rocznicy 
urodzin patrona szkoły. Dla mnie osobi-
ście wiersze i piosenki to troszkę za mało, 
pojechałam więc poszperać do biblioteki 
w Lublinie. Tam natknęłam się na sztukę 
o Koperniku, która opowiadała jak doszło 
do powstania słynnej teorii heliocentrycz-
nej i napisania dzieła ”De revolutionibus 
orbium coelestium”. Zagrało w niej kilkoro 
moich uczniów.
- Jaki był odbiór spektaklu?
- Bardzo dobry. Dyrektor Krzyżanek nawet 
zapraszał ósmoklasitów do naszej szkoły 
aby mogli obejrzeć to przedstawienie.
- Co stało się później?
- Było mi szkoda zaprzepaścić zdolności 
młodzieży, która grała, więc poszłam do 
domu kultury i po rozmowie z dyrekto-
rem Wiesławem Pociechą powstał Ama-
torski Zespół Teatralny, którego prowa-
dzenie powierzono Józefowi Kasprzakowi 
- instruktorowi teatralnemu. Natomiast 
ja sprawowałam opiekę pedagogiczną nad 
młodzieżą uczęszczającą na te zajęcia. Za-
nim ukończyli szkołę średnią i rozeszli się 
w świat wystawili z panem Józefem jeszcze 
dwie sztuki: „Skąpca” Moliera i „Moral-
ność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
- Jak wyglądało spotkanie po 25 latach 
z byłymi uczniami?
- Bardzo ciepło i serdecznie. Nie spodzie-
wałam sie takiego powitania. Miło jest 
zobaczyć na jakich ludzi wyrośli i jak 
sobie radzą w życiu. Niektórzy wcale nie 
stracili młodzieńczej werwy, nadal sa bar-
dzo energiczni, ale doświadczenie życio-
we sprawiło, że jak kamienie szlachetne 
potrzebują dobrego szlifu by pięknie wy-
glądać tak i oni nabrali ogłady. Mam sa-
tysfakcję nauczyciela, który dołożył małe 
ziarno do tego kim dzisiaj są. 

Rozmawiała: Agnieszka Winiarska

Teatr Nasz zaprasza na sztukę
 Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność Pani Dulskiej”

 w reżyserii Józefa Kasprzaka 
15 kwietnia 2012 r. o godz.19.15

      Miejski Dom Kultury w Bełżycach

Zaproszenie do teatru

Występują: Figura Barbara, Figura Ryszard, Gajowiak Zofia, Kamińska 
Aleksandra, Kamińska Magdalena, Kotłowska Krystyna, Minik Tomasz, 

Topyło Aleksandra i WójtowiczTeresa

Młodzi na scenie
Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecię-
cych i Młodzieżowych Powiatu Lubel-
skiego.

Jak co roku, w marcu, najmłodsi mają 
swoją ucztę teatralną. Tak było i  teraz; 
30 marca na scenie MDK Bełżyce poja-
wiły się bajkowe postacie - Kopciuszek, 
Czerwony Kapturek czy Kot w Butach. 
Do Bełżyc przyjechały dziecięce i mło-
dzieżowe zespoły teatralne, głównie ze 
szkół ale też i ośrodków kultury. Należy 
zauważyć, że nauczyciele prowadzący 
dane zespoły nie tylko sięgają po gotowe 
scenariusze ale i sami piszą na potrze-
by swoich podopiecznych. To daje do-
bre efekty, bowiem często - gdy zdarzy 
się uzdolniony uczeń, wówczas można 
z  myślą o nim, tworzyć poszczególne 
zdania czy wręcz całe role. W sumie 
podczas przeglądu na scenie wystąpiło 
ponad stu młodych aktorów. Nauczy-
cielom, którzy od lat prowadzą zespoły 
należy szczerze gratulować... i żałować, 
że niektórym zabrakło sił do kontynu-
owania tej pasji.

Tekst: jotka, foto: Agnieszka Winiarska
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Wkrótce po setnych urodzinach zmar-
ła jedna z najstarszych mieszkanek naszej 
gminy Julianna Bernat.

Jubileusz setnej rocznicy urodzin ob-
chodziła dokładnie 24 lutego 1912 roku 
w   Bełżycach. Córka Wiktorii i Pawła 
Woźniaków, jedyna z ośmiorga rodzeń-
stwa dożyła sędziwego wieku i setnych 
urodzin. Jej dom rodzinny mieścił się na 
tzw. Prebendzie, w tej chwili już nie ist-
nieje.  Miała jedynego syna - Władysława, 
natomiast mąż Józef zmarł kilkadziesiąt lat 
temu. Na co dzień pani Julianna zajmo-
wała się pracą w   małym gospodarstwie, 
hodowała: kury, krowę. Pasją życiową jak 
twierdzi jej siostrzenica Krystyna Domżał 
był ogród; uprawa i pielęgnowanie kwia-
tów przynosiły jej zadowolenie, satysfak-
cję i radość. - Z charakteru była niezwykle 
spokojną, pogodną i bardzo żywotną osobą 
– mówi Jan Słotwiński siostrzeniec.- Przez 
szesnaście lat sprawowałem opiekę nad cio-
cią wspólnie z żoną i siostrą Krystyną. Nie-
stety ciocia nie miała żadnej renty i  utrzy-
mywała się z zasiłku przekazywanego 
z OPS-u - mówi.

Od roku ze względu na stan zdrowia 
Jubilatka przebywała w bełżyckim szpitalu 
w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. 

Inicjatywę zorganizowania uroczysto-
ści setnych urodzin podjął właśnie siostrze-
niec Jan Słotwiński z rodziną, wspólnie 
z   dyrektorką Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Bełżycach Anną Chmielewską. Z tej 
okazji otwarty list do Jubilatki wystosował 
premier Donald Tusk, który w  jego imie-
niu odczytał i wręczył Burmistrz Bełżyc 
Ryszard Góra, nie zabrakło także gratula-
cji ze strony Władz Miejskich, które wraz 
z kierowniczką USC Anną Chomicką skła-
dał także Burmistrz Góra. Podziękował 
Jubilatce za postawę życiową podobnie 
jak przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego 

i dyrekcja szpi-
tala, gdzie 
odbywała się 
skromna uro-
czystość. 

Tego dnia 
na piętrze, 
gdzie mieści 
się ZPO pa-
nowała świą-
teczna atmos-
fera. Cały hol 
udekorowany 
został przez 
personel me-

dyczny kolorowymi balonami, na 
stole dzięki Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej pojawił się tort z oko-
licznościowym napisem, były też 
kwiaty i  upominki oraz wspólna 
modlitwa za Jubilatkę, którą po-
prowadził ks. Jarosław Orkiszew-
ski.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska 

Setne urodziny

10 lutego 2012 roku od-
było się losowanie nagród 
loterii promocyjnej pod na-
zwą „Twoje konto z prezen-
tami Druga Edycja”, której 
organizatorami były Banki 
Spółdzielcze i Bank Polskiej 
Spółdzielczości S.A. Do roz-
losowania przygotowane 
zostały między innymi sa-
mochody osobowe marki 
Chevrolet Spark, telewizory 
LCD, komputery osobiste, 

sprzęt AGD i RTV oraz wiele innych nagród uzupełniających. Warunkiem udzia-
łu w konkursie było posiadanie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego 
w Banku Spółdzielczym, na którym są regularne wpływy w wysokości minimum 
500 zł. Jedną z osób, które w tym roku zostały wylosowane jest klientka Banku 
Spółdzielczego w Nałęczowie Filia w Bełżycach Pani Anna Janik. Zwyciężczyni 
otrzymała komputer osobisty o wartości 1583 zł. - Do konkursu zgłosiłam się przez 
internet. O wygranej dowiedziałam sie telefonicznie. Nagrodę odebrałam osobiście 
w bełżyckiej filii banku. Byłam bardzo mile zaskoczona, bo to moja pierwsza wy-
grana. Myślę, że bank podjął świetną inicjatywę by pozyskać sobie klientów i cieszę 
się, że akurat ja zostałam wylosowana i wygrałam laptop - cieszy się pani Anna. 
Gratulujemy! Już dziś zachęcamy do udziału w kolejnej loterii organizowanej 
przez Bank Spółdzielczy w Nałęczowie Filia w Bełżycach. Do rozlosowania jest 10 
cennych nagród o łącznej wartości ponad 4000 zł. Rozstrzygnięcie konkursu od-
będzie się podczas tegorocznych „Dni Bełżyc”. Regulamin uczestnictwa w loterii 
dostępny jest w placówkach Banku Spółdzielczego w Nałęczowie. 

Serdecznie zapraszamy!

Szczęśliwy los padł w Bełżycach
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Wkrótce startuje program „Bezpiecz-
na kobieta”, którego organizatorem jest 
Komisariat Policji w Bełżycach. Taki pro-
gram profilaktyczny jest nowością w na-
szej gminie choć znany jest już z kilku 
edycji w regionie lubelskim. – Dotychczas 
cieszył się dużym zainteresowaniem, dla-
tego zdecydowaliśmy się przenieść go na 
grunt naszej gminy – wyjaśnia nadkomi-
sarz Radosław Łukanowski zastępca ko-
mendanta komisariatu w Bełżycach. Tre-
ning zaplanowany został dwutorowo: po 
pierwsze wprowadzenie teoretyczne na 
temat agresji i rodzajów przemocy, które 
najczęściej dotykają kobiet. Poruszone 
zostaną także tematy dotyczące przemocy 
i agresji w rodzinie. Potem odrobinę pro-
filaktyki kryminalnej, czyli informacje 
i  porady jak uniknąć kradzieży kieszon-
kowej, co to jest „wyrwa” i jak nie stać się 

potencjalną ofiarą np. kieszonkowca. - Na 
ten temat istnieje cała gałąź nauki zwana 

wiktymologią. My postaramy się wyło-
wić i  przekazać najistotniejsze informa-
cje – deklaruje nadkomisarz Łukanow-
ski. Teorię łatwiej przyswoić, gdy będzie 

Bezpieczna kobieta
powiązana z praktycznymi ćwiczeniami 
bo i takich nie zabraknie w czasie kursu. 
Najprostsze formy obrony, podstawowe 
ciosy, chwyty, jak się zachować w czasie 
napadu, co krzyczeć, itp. Dokładny pro-
gram intensywności spotkań dostosowa-
ny zostanie do grupy, która sformuje się 
po tegorocznych wakacjach. 

„Bezpieczna kobieta” to program 
przeznaczony dla kobiet w różnym wie-
ku, a w zasadzie bez ograniczeń wie-
kowych. Rozpocznie się we wrześniu 
i potrwa do połowy grudnia. Zajęcia po-
prowadzą psychologowie i instruktorzy 
policyjni. Spotkania odbędą się w obiek-
tach miejskich, a gdzie i o której godzinie 
dowiemy się z informacji zamieszczo-
nych w ogłoszeniach i na miejskich stro-
nach internetowych. Udział w zajęciach 
będzie bezpłatny.

Do współpracy partnerskiej policja 
zaprosiła Urząd Miejski w Bełżycach 
i Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczy-
zna. – Jesteśmy po wstępnych rozmowach. 
Cieszymy się, że władze miejskie wyra-
ziły chęć współpracy z nami w realizacji 
programu profilaktycznego „Bezpieczna 
kobieta” podobnie jak Stowarzyszenie 
bezpieczna Lubelszczyzna, które posia-
da doświadczenie w prowadzeniu tego 
typu zajęć – mówi nadkomisarz Mariusz 
Opryński komendant tutejszego komisa-
riatu.
- Podobne akcje były organizowane w in-
nych miastach regionu i cieszyły się dużym 
zainteresowaniem pań. Uznaliśmy więc, 
że należy spróbować również w Bełżycach, 
dlatego będziemy wspierać to pożyteczne 
i interesujące przedsięwzięcie. Panie, które 
zdecydują się wziąć udział w akcji będą 
mogły nauczyć się wielu ciekawych rzeczy. 
Po pierwsze zdobyć praktyczne umiejęt-
ności z samoobrony, pozwalające pora-
dzić sobie w sytuacji zagrożenia. Ponadto 
przygotowywane są i będą omawiane wy-
brane zagadnienia z prawa karnego, psy-
chologii czy prewencji kryminalnej. Myślę 
że warto wziąć udział do czego serdecznie 
zachęcam – sumuje zastępca burmistrza  
Marcin Olszak. 

Redakcja Gazety Bełżyckiej również 
zachęca do udziału w programie „Bez-
pieczna kobieta”. Mamy nadzieję spotkać 
się na zajęciach i szczegółowo opisać to, 
co będzie się działo w czasie kursu.

Tekst: Agnieszka WiniarskaKRS 0000213589
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W Holandii gdy sąsiad ma pięćdzie-
siąt krów a drugi ma tylko sto, to ten 
pierwszy modli się Panie Boże daj mi jesz-
cze pięćdziesiąt bym i ja miał sto. W Polsce 
natomiast gdy gospodarz ma pięćdziesiąt 
krów a inny ma sto, to wówczas pierwszy 
modli się, by  drugiemu pięćdziesiąt zde-
chło, a wtedy będą mieli tyle samo.

Kiedyś widziałem taki obrazek: idzie 
kobieta na targ, spotyka sąsiadkę, która 
sprzedaje pomidory, po które ta akurat 
szła. U sąsiadki nie kupiła, a chętnie by to 
zrobiła – wyrażając żal - lecz inne zaku-
py, jak powiadała- ma do uczynienia. Po 
chwili za rogiem, upewniając  się jeszcze 
czy koleżanka nie widzi, kupiła u niezna-
jomej parę kilo i okrężną drogą, by nie 
natknąć się na sąsiadkę, wróciła do domu. 
Takie obrazki widzimy dość często; lepiej 
dać obcemu zarobić niż swojemu. Bo jak-
że to - myślimy małostkowo – to sąsiad 
ma zarobić? Jemu ma być lepiej? A no 
tak! Jeśli sąsiad będzie miał to i nam na 
dłuższą metę będzie lżej; bo sąsiad, jako 
przedsiębiorczy, nie zakopie - jak ten bi-
blijny gnuśnik - swych talentów lecz roz-
winie je; zbuduje sklep, zakład czy stację 
paliw. A tam jeśli nie my to nasi bliscy 
znajdą pracę. 

Wracając do naszego bazaru; idziemy 
po owoce i warzywa do innych - sami 
nie wiedząc co kupiliśmy zachwalamy 
owo innym, byle by odstręczyć od są-
siada. Czasami używamy wręcz swego 
niby autorytetu i czelni jesteśmy rugać 
tych, co poszli kupić nie tu co trzeba, 
poszli rozmawiać nie z tym co trzeba, 
poszli się pośmiać nie tam gdzie trzeba. 
Robi się w tym momencie swego rodza-
ju błotko, które czasami przeradza się 
w bagno, w którym świadomie wcze-
śniej czy później wszyscy mogą potonąć. 
Ostatnio rozmawiałem z jedną z bardziej 
energicznych osób w naszym mieście; 
osoba przedsiębiorcza, energiczna i we-
soła. Podziwiać tylko i zazdrościć. Stop, 
stop, stop! Zdrowo zazdrościć. Bo tak 
sobie myślę, że jakaś – oprócz wyżej opi-
sanych małości – chora zazdrość wpełzła 

do naszej psychiki / to nawet pewne, bo 
to jedna z naszych polskich wad. Stąd te 
nasze modły o pomór krów/. 

Wróćmy do mojego rozmówcy. Oso-
ba, jak wspomniałem przedsiębiorcza 
z     pomysłami i co ważne dająca pracę 
naszym ludziom, ludziom z naszego mia-
sta, naszego środowiska....Co jest powo-
dem twojego smutku, spytałem. Bo żyję 
w... i   zaczynam tego żałować. Okazało 
się, że smutek i rozgoryczenie to zasługa 
/ na szczęście nie wszystkich/ sąsiadów 
i znajomych, którzy z taką lucyperską 
wprawą „robią tej osobie koło pióra”, że 
odechciewa jej się mieszkać tu i praco-
wać. Najpierw demonstracyjnie omijano 
jego usługi, goniąc dalej jak wspomniana 
kumoszka od pomidorów, licząc, że to 
zniechęci ją do pracy. Trwało to jakiś czas 
aż  stało się to niebezpieczne; urucho-
miono szeroko / tu trzeba przyznać, że 
jesteśmy w tym wprawni/ zakrojoną pro-
pagandę – rzucanie błotem – a nuż coś się 
przyklei. Rozprowadzanie wieści, że jego 
usługi i produkty są niskiej wartości, że 
mogą być groźne itd. doprowadziły mo-
jego rozmówcę do smutku i zniechęcenia. 
Tak wielkiego, że jak mówi „przyjdzie do 
tego, że trzeba to wszystko sprzedać i wy-
nieść się stąd”.

Osobiście nie wnikam czy poziom 
usług lub towarów jest na poziomie. Sami 
musimy się przekonać. Od tego są także 
kontrole, których aż nadto i z pewnością 
dzięki swej skrupulatności wykazałyby to 
co złe. Nasza wprawa w pluciu i rzucaniu 
błotem jest tak wielka, że zniechęci sku-
tecznie do kupienia jabłka, bo może być 
z chemią, miodu, bo może być z cukrem 
czy benzyny, bo może być „chrzczona”.
Pytać by można - czy o to nam chodzi? 
O to, by cały czas ludzi oczerniać, znie-
chęcać, by utrudniać sobie życie, by 
spalać się z zazdrości gdy komuś trochę 
się udaje – nie ważne, że ogromną pra-
cą i utratą zdrowia. Czy naprawdę mniej 
w nas będzie poczucia zazdrości jeśli ko-
muś się stanie nieszczęście. Czy dopiero 
wówczas, chociaż trochę, będzie ugaszo-
ny nasz ocean próżności? A swoją dro-
gą obserwując to nasze piekiełko, mam 
wrażenie, że już nie umiemy cieszyć się, 
wspomagać, pomagać sobie wzajemnie, 
a sens życia naszego daje nam niezgoda, 
zazdrość i zawiść… A tu  j e s z c z e  czas 
sypania głów popiołem.
 Tekst: jotka

Piekiełko B

Nowa Stacja Paliw „JOLSTEF” zloka-
lizowana przy ul. Kazimierskiej 35 w Beł-
życach funkcjonuje od 2009 roku. Od 
samego początku jesteśmy stacją zrze-
szoną z PKN ORLEN, od której kupuje-
my wszystkie paliwa ( 95; 98; ON; BIO ). 
Każda dostawa paliwa jest monitorowana 
oraz udokumentowana, potwierdzona 
dodatkowo atestami oraz certyfikatem ja-
kościowym przez PKN ORLEN.

Stacja zapewnia pracę sześciu oso-
bom, mieszkańcom miasta i gminy Beł-
życe. Posiadamy program lojalnościowy 
dla stałych klientów oraz stosujemy upu-
sty cenowe przy zakupie większej ilości 
paliwa.

Jest dla nas rzeczą niezrozumiałą oraz 
krzywdzącą bezpodstawne pomawianie 
nas o prowadzenie sprzedaży paliw nie-
pewnej jakości. Zaprzecza temu choćby 
umowa na sprzedaż paliw dla Kolumny 
Transportu Sanitarnego w Bełżycach, 
nieprzerwanie od trzech lat.

Działając na tutejszym rynku w róż-
nych branżach jesteśmy usługodawcami 
rzetelnymi, uczciwymi i płacącymi do 
gminy Bełżyce wszystkie zobowiązania 
podatkowe. Zawsze popieramy miejsco-
we podmioty oraz klientów z rynku lo-
kalnego.

Dlatego tym bardziej niezrozumia-
łym jest omijanie naszej stacji i prowa-
dzenie negatywnej kampanii wobec nas.

Bądź klientem naszej stacji i wyrób 
sobie własne zdanie.

Tekst: Józef Studzian 

Dość zmowy przeciwko
Stacji Paliw
 JOLSTEF

Biznesplany, wnioski 
o dofinansowanie 

z UP, ARiMR, 
doradztwo

Profesjonalnie. 
tel.500120951
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Okiem mieszkańca

Staw w Krzu tuż przed wiosennymi roz-
topami.

Spotkanie z Ewą Nowak - autorką  ksią-
żek dla dzieci i młodzieży.

Dzień Kobiet w Miejskim Domu Kultury 
przyciągnął liczne mieszkanki miasta, 
które miały okazję podziwiać ręcznie wy-
konane palmy wielkanocne i koronkowe 
serwety.

10 marca 2012 rok wernisaż wysta-
wy Janiny Kochańskiej „Między niebem, 
a piekłem”. To kolejna wystawa w galerii 
MDK prezentująca malarstwo i grafikę. 
Parę słów o autorce. Urodziła się w 1964 
roku w miejscowości Szóstka w powiecie 
radzyńskim. Z wykształcenia jest farma-
ceutką.

Zainteresowania od dzieciństwa róż-
norakie jak mówi niestety stopniowo za-
rzucane, aż wreszcie na długie lata zapo-
mniane.
- Skąd się biorą pasje?
- Myślę, że jeśli są, to są od zawsze tylko 
nie zawsze pozwalamy im dojść do głosu.
- Jak je uwolnić?
- Czasem np. trzeba samotności i braku 
zrozumienia w niektórych elementach 
życia. Szukając odpowiedzi na trudne py-
tania dotyczące konstrukcji życia i świata 
zaglądamy w głąb siebie – prawdopodob-
nie nigdy nie uzyskując jednoznacznych 
odpowiedzi. Za to poznajemy samych 
siebie, przekonujemy się na co nas stać 
w sensie pozytywnym, jak również zaczy-
namy wyraźniej dostrzegać własne ułom-
ności. Wreszcie ( nie bez bólu i jeśli się 
jest uważnym ) można dotrzeć do swojej 
pierwotnej istoty, do siebie takiej czy ta-
kiego, jakim się najbardziej lubimy.
- Dlaczego taki tytuł wystawy?
- Bo natura ludzka jest moim zdaniem 

dwoista: dobra i zła ( kwe-
stia proporcji ), a w życiu 
doświadczamy trochę 
nieba, trochę piekła tro-
chę czegoś pośrodku.
- Dlaczego flamenco 
i dlaczego pojawia się na 
Pani obrazach?
- Uwielbiam ten taniec, 
bo opowiada o emocjach 
najbardziej szczerze – a te 
ma przecież każdy czło-
wiek niezależnie od wieku 
i płci. Jest to taniec ludzi, 
którzy słuchali otaczającej 
natury, ale też wsłuchiwa-
li się we własną naturę.
- Co można znaleźć na 
tej wystawie?
- Np. pochwałę kobieco-
ści, nie tylko fizycznej, 
ale tej wewnętrznej, którą 
widać w uśmiechu, spoj-
rzeniu… Jest tam smut-
na Cyganka, która przy 

świetle księżyca pragnie wyśpiewać swą 
boleść lub może próbuje zaczarować 
nieprzychylną rzeczywistość… Jest mło-
dzieniec, ciskający buntownicze spoj-
rzenie i staruszek zadumany nad prze-
mijaniem. Jest też dziewczę niby anioł 
i piękna „wojowniczka światła”, która 
wymarzony świat ma już u swych stóp… 
Niektóre obrazy powstały pod wpływem 
utworów muzycznych ( Enio Moricone ) 
inne przeczytanych książek ( Paulo Co-
elio), ale główną inspiracją jest SAMO 
ŻYCIE.
- Dlaczego zdecydowała się Pani na wy-
stawę?
- Oczywiście aby się pochwalić, ale nie 
tylko. Rozwijanie pasji przynosi olbrzy-
mią radość. Kiedy się skupiamy na tym 
co mamy, okazuje się, że jest tego więcej 
niż nam się wcześniej wydawało. Chcia-
łam podzielić się tym doświadczeniem 
i   zachęcić do wewnętrznych poszuki-
wań.
- Cenne w obrazach pani Janiny Kochań-
skiej jest to, że emanują z nich silne emo-
cje. Wernisaż niewątpliwie wywarł duże  
wrażenie na odwiedzających ponieważ 
mogli na żywo spotkać sie ze sztuką i z au-
torką, porozmawiać z nią, zapytać o in-
spiracje - mówi Emilia Wiencko - Kozak.

foto: Agnieszka Winiarska

Razem z zimą odpłynęła Marzanna zato-
piona w Krężniczance przez dzieci z koła 
plastycznego. 

Pasje przelane na płótno
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Roziązanie zagadki z ubiegłego wydania Gazety Bełżyckiej prawidłowo podał Tomasz Bogusz. Na fotografii rozpoznał m.in. bu-
dynek szpitala, Zespół Szkół im. M. Kopernika, tzw. warsztaty szkolne, kościół, komisariat policji i straż pożarną. Widoczne były 
również główne ulice miasta: Lubelska, Wilczyńskiego, Kościuszki, a przy niej  cmentarz. Po dokładnym obejrzeniu fotografii dało 
się zlokalizować budynek Urzędu Miejskiego, domu kultury, Zespołu Szkół Nr 1, czy przychodnię. 
Hasłem w krzyżówce było: ZIMOWISKO, które prawidłowo rozwiązał także Tomasz Bogusz. Gratulujemy.
Nowe pytanie brzmi: co widac na fotografii i gdzie znajduje bądź znajdował się ten budynek. Tradycyjnie na prawidłowe odpo-
wiedzi Czytelników czekamy przez miesiąc w redakcji Gazety Bełżyckiej i pod nr. tel. 81 517 22 30. Nazwiska osób, które podadzą 
prawidłowe rozwiązania naszych zagadek opublikujemy w kolejnym wydaniu gazety.

1... Dyngus - inaczej zwany Lanym Poniedziałkiem; 
2.  W   gwarze bełżyckiej słowo oznaczające: dobrze po połu-
dniu do zachodu słońca; 3. Ozdobione woskiem, ugotowane 
jajo, nastepnie barwione na kolorowo; 4. Ciasto pieczone nad 
otwartym ogniem, obracane na rożnie w kształcie wałka lub 

stożka; 5. Uroczyste nabożeństwo w kościele połączone z pro-
cesją obwieszczające nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa; 
6.  Zamarynowana, faszerowana i upieczona cała głowa świń-
ska podawana najczęściej też w całości; 7. Święty Jan z kaplicz-
ki na Skrzyńcu; 8. Drewniane naczynie z desek spiętych me-
talowymi klamrami, kiedyś często używane w gospodarstwie 
domowym.

Krzyżówka z hasłem

Odpowiedz na pytanie
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