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Egzemplarz bezpłatny

Burmistrz Bełżyc
Miejski Dom Kultury w Bełżycach
Towarzystwo Przyjaciół Teatru w Bełżycach
Szkoła Podstawowa w Wierzchowiskach
zapraszają:

X – Jubileuszowy Festiwal Wsi Polskiej
Spotkanie Na Styku Trzech Ziem
Wierzchowiska – Gmina Bełżyce
14 września 2014 roku
▪

Godzina 11.00 - Msza święta w kościele p.w. M.B. Ostrobramskiej w Wierzchowiskach.

▪

Plac przy Szkole Podstawowej w Wierzchowiskach
Godzina 10.30 – 12.30 – Konkurs nalewek i bułeczek drożdżowych przyjmowanie produktów.
Godzina 12.30 - Jubileusz X- lecia Zespołu Śpiewaczego z Wierzchowisk.
śpiewne życzenia zespołów śpiewaczych z Wąwolnicy, Wojcieszyna, Niedrzwicy, Strzeszkowic
oraz „Jarzębinek” z MDK Bełżyce.
Godzina 14.00 – „X lat Festiwalu Wsi Polskiej” - prezentacja wystawy fotograficznej.
Godzina 14.15 – „ Kiszenie kapusty” – występ teatru dziecięcego Sz. P. w Wierzchowiskach.
Godzina14.45 – Podnosimy estetykę Gminy Bełżyce rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród.
Godzina 15.00 - Nalewki i bułeczki drożdżowe – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
Godzina 15.15- „X lat Festiwalu Wsi Polskiej”- konkurs wiedzy dla publiczności, z nagrodami.

▪

Godzina 15.30 – Zabawa Ludowa
Kapela ludowa MDK Bełżyce, Kapela „Stryje” z Milejowa (cz. I)
Kapela „Dia Bu Bu” z Łodzi ( cz. I) Kapela „Stryje” z Milejowa (cz.II)
Kapela Podwórkowa „Apasze” z Opola Lub. (cz I) Kapela „Dia Bu Bu” z Łodzi (cz. II)
Kapela Podwórkowa „Apasze” z Opola Lub. (cz II)
Godzina 19.00 Zakończenie.

▪

Ponadto w programie: wystawa prac rękodzieła artystycznego Marii Spryszak, Teresy Jędrej
i Ireny Jośko oraz loteria fantowa, stoiska kulinarne, promocyjno - wystawiennicze i handlowe,
przejażdżki bryczką i atrakcje dla dzieci.
▪
Organizatorzy dziękują Starostwu Powiatu Lubelskiego za wsparcie finansowe imprezy
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Rada Miejska uchwaliła
▪ Uchwała Nr LVII/350/2014 Rady
Miejskiej w Bełżycach z dnia 02 lipca
2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolu oraz
innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę
Bełżyce.
Zapewnia się bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w przedszkolu oraz
innych formach wychowania przedszkolnego, dla którego organem prowadzącym
jest Gmina Bełżyce, w wymiarze 5 godzin
dziennie w godzinach 8.00 - 13.00 oraz
13.00 - 18.00 dla dzieci rozpoczynających zajęcia w drugiej zmianie. Ustala
się odpłatność rodziców (opiekunów
prawnych) za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 1 zł za
każdą rozpoczętą godzinę zajęć w czasie
przekraczającym wymiar bezpłatnego
nauczania wychowania i opieki, o którym
wyżej mowa.
▪ Uchwała Nr LVII/351/2014 Rady
Miejskiej w Bełżycach z dnia 02 lipca

2014 r. W sprawie sprzedaży części
nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne
gminy.
Wyraża się zgodę na sprzedaż na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bełżyce, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
jako działka Nr 584/1 o pow. 0,0089 ha,
położona w Bełżycach przy ulicy Lubelskiej, obręb geodezyjny 4 Bełżyce Centrum, oraz zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu w związku z jej
przeznaczeniem na cel publiczny - budowę infrastruktury technicznej.
▪ Uchwała Nr LVII/352/2014 Rady
Miejskiej w Bełżycach z dnia 02 lipca
2014 roku. W sprawie sprzedaży części
nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne
gminy.
Wyraża się zgodę na sprzedaż na
rzecz PGE Dystrybucja S.A. części nie-
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ruchomości gruntowej niezabudowanej,
stanowiącej własność Gminy Bełżyce,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 377/2 o pow.
0,0093 ha, położona w Bełżycach przy
ulicy Łącznej, obręb geodezyjny 4 Bełżyce Centrum, oraz zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu w związku
z jej przeznaczeniem na cel publiczny budowę infrastruktury technicznej.
▪ Uchwała Nr LVII/353/2014 Rady
Miejskiej w Bełżycach z dnia 02 lipca
2014 r. W sprawie sprzedaży części
nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne
gminy.
Wyraża się zgodę na sprzedaż części
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bełżyce, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka Nr 858/2 o pow.
0,1694 ha, położonej w Bełżycach przy
ulicy Wojska Polskiego, obręb geodezyjny
1 Bełżyce Rolne.
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Dożynki Parafialno-Gminne 2014
Dożynki to jeden z najpiękniejszych staropolskich obrzędów od wieków zakorzeniony w naszej kulturze i tradycji, świadczący
o naszej tożsamości narodowej. Dożynki to
bardzo ważne dla rolników oraz wszystkich mieszkańców terenów wiejskich
ludowe święto połączone z obrzędami
dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac
polowych. Jest to też świetna okazja do zaprezentowania pięknie wykonanych z płodów ziemi wieńców oraz lokalnych tradycji
związanych głównie ze żniwami.
Mimo, że lato w tym roku jest wyjątkowo
deszczowe, co za tym idzie mało sprzyjające
rolnikom, tradycji stało się zadość i 24 sierpnia odbyły się Parafialno - gminne dożynki.
Na uroczystej Mszy św. odprawionej
w kościele parafialnym pod wezwaniem Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach, której przewodniczył proboszcz ks. Janusz Zań rolnicy,
władze miasta na czele z burmistrzem Ryszardem Górą, oraz wszyscy wierni dziękowali
Bogu za plony.
Starostowie dożynek: Jolanta Kowalczyk
z Wierzchowisk i Jerzy Maj z Podola w imieniu społeczności złożyli na ołtarzu symboliczny bochen chleba upieczony z tegorocznej
mąki. Przedstawmy krótko sylwetki tegorocznych starostów. Jolanta Kowalczyk na co
dzień pracuje w Placówce Terenowej KRUS w

Bełżycach i wraz z mężem Januszem prowadzi
gospodarstwo rolne o powierzchni 11.77 ha
w Wierzchowiskach Górnych o profilu ogólnym (dominuje uprawa zbóż, ziemniaków
i malin). Gospodarstwo pani Joli systematycznie się rozwija, powiększając wielkość rolniczej przestrzeni produkcyjnej i budynków
przeznaczonych do produkcji rolnej, jest też
stale doposażane w sprzęt rolniczy. Państwo
Kowalczykowie mają córeczkę Lenę.
Natomiast Jerzy Maj, wspólnie z żoną Elżbietą i córką Anną, prowadzi gospodarstwo
rolne o powierzchni ponad 10 ha w Podolu
(wiodący kierunek to uprawa zbóż i rzepaku).
Pan Jerzy jest radnym Rady Miejskiej w Bełżycach i Wiceprezesem Zarządu M-G PSL
w Bełżycach oraz członkiem Zarządu OSP
w Podolu. Gospodarstwo Jerzego Maja jest
utrzymane w dobrej kondycji i korzysta ze
środków unijnych na modernizację. Pan Jerzy
pracę w gospodarstwie rolnym łączy z zatrudnieniem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.
Wracając do święta plonów. Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy biorący w nim
udział mogli skosztować chlebków poświęconych w czasie mszy, którymi z ogromnych
koszy częstowali starości dożynek.
Następnie przed budynkiem oratorium
ustawiły się delegacje z wieńcami, spośród
których komisja konkursowa wybrała dwa

najładniejsze. Zaznaczmy, że jury miało trudną decyzję ponieważ wszystkie wieńce były
niezwykle piękne i pracochłonne.
Do konkursu zgłosiło się siedem delegacji z Krężnica Okrągłej, Wierzchowisk, Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet "Stokrotka",
Chmielnik Kolonii, Wojcieszyna i Wronowa
oraz państwo Kazimiera i Stanisław Nagnajewiczowie. Wszystkie prace zostały zakwalifikowane do jednej z dwu kategorii: wieniec
tradycyjny lub wieniec nowoczesny. Laury za
najładniejszy wieniec tradycyjny przypadły
miejscowości Wronów, z kolei najpiękniejszy
wieniec nowoczesny uwiły panie z Chmielnik
Kolonii. Oba wieńce mają reprezentować naszą gminę w konkursie na Dożynkach Powiatowych w Radawcu.
Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra podziękował rolnikom za ich trud i pracę - Obchodzimy dzisiaj święto plonów naszej ziemi, czyli
Dożynki. Jest to jeden z najpiękniejszych dni
w roku dla każdego rolnika. To radość, odpoczynek po ciężkiej pracy. W okazałych i misternie wykonanych wieńcach dożynkowych kryje
się nie tylko zadowolenie z pomyślnie zakończonych żniw, wdzięczność za zbiory, ale przede
wszystkim mozolna praca i codzienna troska
oraz głębokie przywiązanie do narodowej tradycji. - podsumował.
Tekst: Agnieszka Winiarska

Otwarcie placu zabaw

10 sierpnia wikary naszej parafii, ksiądz
Mariusz Grzelak poświęcił odnowiony plac
zabaw dla dzieci w bełżyckim parku miejskim.
Uroczyście otwierał obiekt Burmistrz
Bełżyc Ryszard Góra wraz z przedstawicielami firmy Intermarche: Kamilą Stępniewską
i Zbigniewem Stępniewskim prezesem Zarządu firmy. - Nasze dzieci mogą teraz miło i bezpiecznie spędzać czas. Cieszymy się, że nasza
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miejscowość wzbogaciła się
o kolejną inwestycję współfinansowaną wspólnie z firmą Intermarche, która tak
szczodrze nas wspomogła.
Wiem, że zarówno rodzice
jak i mieszkańcy miasta
doceniają wartość i będą
dbać o ten obiekt - mówił
burmistrz.
Oczywiście na oficjalnym otwarciu nie zabrakło
głównych zainteresowanych czyli dzieci, które
będą na co dzień korzystać
z placu. - Podoba mi się huśtawka i ślizgawka - mówi jedna z dziewczynek.
Najmłodsze pociechy z kolei chętnie
bawiły się w piaskownicy.
Podczas otwarcia główny sponsor
zadbał także o dobrą zabawę z clownami oraz o słodki poczęstunek dla dzieci.
Tekst: Agnieszka Winiarska
foto Konrad Kliczka

Od 10 lat pomagają niepełnosprawnym dzieciom
W lipcu 2014 roku Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym
„Oligus” w Matczynie obchodziło 10 rocznicę założenia. Oficjalnego świętowania
nie było, ale jest to niewątpliwie okazja by
przybliżyć naszym Czytelnikom działalność tej organizacji.
Założyli by wspierać
Stowarzyszenie działa od 28 lipca 2004
roku. Zostało założone z inicjatywy nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu
Pomocy Społecznej w Matczynie. Od 2009
roku jest jak wiele innych organizacją pożytku publicznego. - Skupiamy ludzi aktywnych
i otwartych na potrzeby niepełnosprawnych.
Naszym celem jest wspieranie podopiecznych
i ich rodzin – wyjaśnia Aneta Frąk – Tuziemska prezes Stowarzyszenia „Oligus”. Podopiecznymi „Oligusa” jest około stu uczniów
ZSS z terenu gminy Bełżyce oraz Opola Lubelskiego, Konopnicy i Wojciechowa. Większość jednak na co dzień mieszka w Domu
Pomocy Społecznej w Matczynie i uczęszcza
tam do szkoły. Zarówno szkoła jak i Stowarzyszenie liczy 28 nauczycieli i zarazem członków
organizacji, a siedziba mieści się w budynku
szkoły.
Z pomocą plastyki i teatru
Stowarzyszenie działa przede wszystkim
na rzecz osób niepełnosprawnych. - Celem
jest integracja z osobami pełnosprawnymi, prowadzenie działalności edukacyjnej, udzielanie
wsparcia zarówno samym niepełnosprawnym
jak ich rodzinom – wymienia Tuziemska. Będąc organizacją pozarządową założyciele piszą projekty do różnych fundacji i pozyskują
stamtąd środki. Praktycznie co roku realizują
przynajmniej jeden projekt. Między innymi
z pozyskanych funduszy zakupili nagłośnienie, oświetlenie sceniczne, laptopy, aparat
fotograficzny a także materiały plastyczne,

dekoracyjne, dydaktyczne oraz artykuły spożywcze. Dzięki projektom organizują również
wyjazdy, wycieczki m.in. odwiedzili Zamość,
zwiedzali Magiczne ogrody w Janowcu, jeżdżą też na pobliskie kąpieliska jak np. Zalew
Zemborzycki.- Z podopiecznymi odwiedzamy chętnie inne ośrodki dla osób niepełnosprawnych jak choćby w Kiełczewicach, gdzie
Matczyński DPS ma swój oddział i szkołę, czy
placówkę w Załuczu – wymienia Aneta Frąk
– Tuziemska.
Największy projekt jaki udało się zrealizować dotychczas "Oligusowi" miał miejsce
w 2005 roku i nosił tytuł „I Ty możesz zostać
artystą”. Trwał sześć miesięcy i skierowany był
do ponad 60 beneficjentów. – Było to dla nas
nie lada wyzwanie, ale zarazem potrzebne doświadczenie na przyszłość w pisaniu i realizacji
kolejnych projektów – wspomina Tuziemska.
Zadanie finansowała Polsko – Amerykańska
Fundacja Wolności w Warszawie. Wszystko
co robimy, robimy z myślą o naszych niepełnosprawnych uczniach.- Wszyscy bardzo
czekają na kolejne projekty, dopytują nas kiedy będą następne. Po prostu lubią brać udział
w nowych działaniach. W Stowarzyszeniu
skupiamy się głównie na plastyczno – teatralno – artystyczno - muzycznych zadaniach.
Włączamy do tego technologie informacyjno– komunikacyjne, które są bardzo korzystne
i działają stymulująco na naszych uczniów –
wyjaśnia pani prezes.
Co nieco o szkole
Do Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w
Matczynie przyjmowani są uczniowie z orzeczeniem niepełnosprawności intelektualnej.
W zależności od poziomu upośledzenia mogą
uczęszczać nawet do 25 roku życia. W szkole
jest oddział przedszkolny, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła przysposabiająca
do pracy. – Mamy także wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do momentu ukończenia
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przedszkola – dodaje Tuziemska.
W ciągu roku szkolnego Stowarzyszenie
„Oligus” wspólnie ze szkołą organizuje święto szkoły (w październiku), potem andrzejki. Jest też integracyjny konkurs plastyczny
dotyczący twórczości Andersena, a w karnawale oczywiście bal przebierańców. W czasie
świąt wielkanocnych i bożonarodzeniowych
podopieczni wraz z pedagogami organizują
kiermasze świąteczne, w czasie których sprzedają kartki i inne gadżety, a zebrane fundusze
przeznaczają na działalność Stowarzyszenia.
Dodajmy, że wszyscy członkowie pracują społecznie, a wiele osób które są beneficjentami
projektów zostają później wolontariuszami
i pomagają w pracy organizacji.
1% podatku
- Staramy się ciągle pozyskiwać fundusze
na działalność Stowarzyszenia, dlatego od kilu
lat, od kiedy istnieje możliwość odpisu 1% podatku, prosimy, by jak najwięcej osób przekazywało go na nasze cele. – mówi Tuziemska.
W taki sposób w 2009 roku "Oligus" zebrał
1400 zł., a już trzy lata później 12 656,72 zł.
– Myślę, że to dzięki temu, iż jesteśmy coraz
lepiej znani i rozpoznawalni na terenie naszej
gminy. Korzystając z okazji za pośrednictwem
Gazety Bełżyckiej chciałabym podziękować naszym darczyńcom 1% podatku, jak i tym, którzy wspierają nas darami rzeczowymi za życzliwość i zrozumienie. Nie chcę by zabrzmiało
to patetycznie, ale naprawdę uśmiech dziecka
niepełnosprawnego jest dla nas prawdziwą satysfakcją. – kończy rozmowę Aneta Frąk - Tuziemska.
Obecnie w skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: prezes Aneta Frąk – Tuziemska, w-ce prezes Nina Trojanowska, skarbnik
Barbara Grzegorczyk i członkowie: Elżbieta
Saczuk i Agnieszka Borowiec.
Tekst: Agnieszka Winiarska,
foto: arch. Stowarzyszenia "Oligus"
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Sezon na działkach

Poświęcony sztandar Koła Pszczelarzy
Po 41 latach działalności Koło Pszczelarzy
w Bełżycach wzbogaciło się o sztandar organizacji, który został nadany i poświęcony 17 sierpnia tego roku.
Przypomnijmy, że Koło Pszczelarzy działa
od 1973 roku. Początkowo należało do niego około 20 osób. W tej chwili organizacja
zrzesza 65 członków i posiada w sumie 1924
pszczele rodziny. Obecnie funkcję prezesa
pełni od 2012 roku Witold Brewczak. natomiast od początku istnienia Koła jego sekretarzem jest Stanisław Żuchnik.
Prezes Brewczak od 2013 roku rozpoczął
działania w kierunku ufundowania sztandaru. – Na wiosnę 2013 roku podjęliśmy uchwałę,
a już jesienią zatwierdziliśmy wzór i teść napisów na sztandarze. – mówi Brewczak. Organizacja działa społecznie, dlatego członkowie
musieli zebrać fundusze by zakupić sztandar.
W sumie zgłosiło się 62 fundatorów i 4 sponsorów. – Gdziekolwiek zwracałem się o pomoc
zawsze byłem bardzo życzliwie traktowany i w
tym miejscu bardzo serdecznie za to dziękuję. –
mówi zadowolony Brewczak.
W ceremonii poświęcenia sztandaru
wzięli udział zaproszeni goście: Starosta Lubelski Paweł Pikula, Burmistrz Bełżyc Ryszard
Góra, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Chemperek, V-ce Prezydent Polskiego
Związku Pszczelarskiego Mirosław Worobik,
Prezes WZP Stanisław Różyński i V-ce Prezes
WZP Kazimierz Pawłowski. Przybyli także
przedstawiciele kół pszczelarskich z Kraśnika, Lublina, Chodla, Wilkołazu i Trzydnika
Dużego. Sztandar uroczyście poświęcił w ko-
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ściele parafialnym w Bełżycach
kapelan Wojewódzkiego Związku
Pszczelarzy w Lublinie Ks. Kan.
Zbigniew Kuzia.- Autorem napisów na sztandarze i komentarza
do jego poświęcenia był opiekun
duchowy i zarazem członek Koła
Pszczelarzy w Bełżycach Ks. Kan.
Marian Bartnik. – informuje
Brewczak. Hasło na sztandarze
brzmi: „Na chwałę Boga w służbie
ludziom i przyrodzie” - Od Boga
otrzymaliśmy przyrodę, która jest
podstawą naszej pszczelarskiej pracy. Poświęcając Bogu sztandar, chcemy pracować na Jego chwałę. Sztandar ma nam przypominać, że służąc ludziom i przyrodzie, mamy
służyć samemu Bogu, który jest ostatecznym
celem naszego życia. – mówił ksiądz Bartnik.
Na poświęconej chorągwi znajduje się wizerunek Maryi, Królowej pszczelarzy, podobnie
jak na ornacie, który członkowie Koła złożyli
w darze ołtarza podczas nabożeństwa.
Na oficjalnej części, która miała miejsce
po Mszy św. w ZS Nr 1 w Bełżycach Prezes
WZP Stanisław Różyński wraz z V-ce Prezesem Kazimierzem Pawłowskim przekazali poświęcony sztandar władzom bełżyckiego Koła.
Z kolei V-ce Prezydent PZP Worobik wręczył
odznaczenia związkowe zasłużonym członkom Koła, a burmistrz Ryszard Góra dyplomy
dla najbardziej zasłużonych pszczelarzy: Stanisława Żuchnika, Edwarda Pruszkowskiego,
Grzegorza Dubilisa i Witolda Brewczaka. List
gratulacyjny i słowa uznania dla całej organi-

ny jest czyn społeczny, który każdy
z właścicieli poszczególnych działek
powinien odpracować.
Obydwa ogrody mają swojego
gospodarza, który np. kosi drogę biegnącą wzdłuż działek, ma też klucze
do bramy, gdyby któryś z działkowiczów chciał wjechać samochodem na
działkę, bo na co dzień wjeżdżać tam
nie można. – Dzięki temu, że auta nie
O bełżyckich ogródkach,
wjeżdżają ładnie rośnie nam trawnik
o tym kiedy powstały i jak funkna drodze, nie ma kolein i spalin sacjonują opowiada nam Kazimiemochodowych – tłumaczy pani prezes.
ra Siewruk i Salomea Wapińska.
Oczywiście jeśli jest taka konieczność
– Na działce spędzam praktyczwjazd jest udostępniony: gdy remonnie całe lato – twierdzi Kazimietowane są domki, lub gdy przywożą
ra Siewruk prezes Rodzinnych
obornik. O ład i porządek w I ogroOgrodów Działkowych "Plon"
dzie dba Bogusław Masierak – Przy
w Bełżycach.
Pierwszym prezesem Ro- Kazimiera Siewruk i Salomea Wapińska uważają, że działki nie tylko nieocenionej pomocy Stefana Pietrasa
dzinnych Ogrodów Działko- pozwalają cieszyć się smakiem zdrowej żywności, ale także służą do - dodaje pani Siewruk. Natomiast na
II ogrodzie gospodarzy Henryk Flis.
odpoczynku, a zarazem pożytecznego spędzania czasu.
wych był Bronisaw Bernat,
Działkowcy sami troszczą się o
kolejnym Roch Sofiński. Pani
wspólne
dobro jakim są ogrody. –
Kazimiera jest prezesem orgaWymieniliśmy
siatkę ogrodzeniową
nizacji od 1993 roku, zastępuje
na działkach przy ulicy Lubelskiej, poją Roman Stępniak. Za finanse
prawiliśmy też ogrodzenie na drugim
odpowiada Helena Kocot, a seogrodzie. Zakupiliśmy kilka kosiarek
kretarzem organizacji jest Barbado trawy, taczki, wiaderka, drabiny
ra Pietras. Z kolei pani Salomea
oraz toalety. Pogłębiliśmy również
Wapińska od trzydziestu lat pełni
studnię. Wszystko ze składek członfunkcję skarbnika, założyła też w
kowskich. Pilnujemy by opłaty wpły1995 roku kronikę ogródków i
wały regularnie i dzięki temu możemy
skrzętnie ją prowadzi. – Uzupełpodejmować drobne inwestycje - poniłam, na podstawie posiadanych
twierdzają obie panie.
dokumentów, wszystkie wydarzeNiebagatelną inwestycją był zania jakie miały miejsce od mokup tzw. kontenera, który stanął na
mentu założenia naszych ogrodów
pierwszym ogrodzie. Tam obecnie
– dumnie zaznacza. Kronika promieści się tzw. dom działkowca.- Jewadzona przez panią Salomeę jest
sienią ubiegłego roku zorganizowaliniezwykle cenna. Opisuje bowiem
śmy Dzień Działkowca. Zwykle na
nie tylko fakty z "życia działek",
Czarno - biała fotografia nie oddaje piękna i malowniczości
taką okazję wypożyczaliśmy namiot,
ale też niektóre ważne wydarzekwitnących ogrodów
ale teraz mamy kontener i już nie ma
nia jakie mają miejsce w kraju, co
takiej potrzeby. - wyjaśnia pani Kazipozwala po latach dostrzegać ich
miera.
Biuro
Rodzinnych Ogródków Działkontekst społeczny.
kowych mieści się w wieżowcu Spomaszu.
Zacznijmy od początku, czyli od moObecnie wolnych działek na Rodzinmentu powstania działek. Pierwszy ogród
nych
Ogrodach Działkowych nie ma, jest
działkowy usytuowany jest przy ulicy Lutylko kilka niezbyt często użytkowanych.
belskiej. Został wyznaczony w 1966 roku.
O to by stan rzeczy przywracać do porządDrugi ogród powstał osiemnaście lat późku dbają sąsiedzi oraz władze ogródków.
niej, przy szosie na Wojciechów. Przy ulicy
- Rozmawiamy z właścicielami, delikatnie
Lubelskiej jest 41 dwuarowych działek, nazwracamy uwagę by działka nie leżała odłotomiast przy drodze wojciechowskiej 27, ale
giem i nie zarastała chwastami. Zwykle to
za to większych bo trzyarowych. Zawiłości
przynosi skutek. Najczęściej takie chwilowe
prawne związane z własnością ogródków
zaniedbania są wynikiem zdarzeń losowych
wyjaśnia pani Kazimiera: - Ziemia należy do
jakie dotykają właścicieli. Jest to ludzkie
gminy, natomiast wszystkie nasadzenia i roi nieuniknione, a w miarę możliwości staśliny są własnością konkretnego użytkownika
ramy się sobie pomagać. - tłumaczy pani
działki. - Jeśli chodzi o koszty użytkowania
prezes.
działki to gmina zwalnia z podatku, ale płaTekst i foto: Agnieszka Winiarska
cimy składki członkowskie, ewentualnie elektryczność, która jest na ogrodach przy ulicy
Lubelskiej. – dodaje pani Salomea.
Pierwsza strona kroniki Rodzinnych Ogrodów Działkowych
By tereny wspólne na ogro"PLON" w Bełżycach
dach pięknie wyglądały ustaloOgródki działkowe to zielona
enklawa na mapie miasta. Tam
znajdują spokój, wytchnienie
od spraw dnia codziennego
i młodzi i starsi, ci którzy pracują i ci którzy są już na emeryturze. To zwłaszcza dla nich jest
bardzo ważna część życia.

zacji skierował Przewodniczący RM Andrzej
Chemperek. Imprezę uświetniła Parafialna
Orkiestra Dęta z Szastarki oraz Zespół Pieśni
i Tańca „Apis”.
Na zakończenie relacji z poświęcenia
sztandaru Brewczak przypomina o tym, jak
istotna jest w świecie rola pszczół oraz, że
pszczoła to symbol pracowitości, a rodzina pszczela to najlepiej działający organizm.
- Ochrona środowiska naturalnego i zdrowia ludzi należy obecnie do najważniejszych
problemów i powinna być w centrum uwagi
i działań. Pszczoły jako czynnik plonotwórczy,
a pośrednio prozdrowotny, zasługują na szczególną ochronę. Udział pszczół w zapylaniu roślin wynosi 73%. Gdyby znikły z powierzchni
ziemi, plony roślin owadopylnych zmalałyby
od 75% do nawet 90%. - podsumowuje Witold
Brewczak.
Tekst: Agnieszka Winiarska,
foto: Konrad Kliczka
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Warszawo ma...
Słowami zawartymi w tytule zaczyna się
jedna z warszawskich piosenek (nie) zakazanych, które mieli okazję śpiewać w stolicy w dniu 1 sierpnia 2014 roku harcerze
i młodzi historycy z Zespołu Szkół nr 1 w
Bełżycach. Ufundowany przez władze samorządowe wyjazd do Warszawy był doskonałym gestem naszych władz i dyrekcji
szkoły oraz formą nagrody, jaką otrzymali
młodzi patrioci za nieustanną i wytrwałą
pracę oraz służbę na rzecz Małej i Wielkiej
Ojczyzny.
Najważniejszym wydarzeniem dnia 1
sierpnia była niewątpliwie 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak co roku w
Warszawie i wielu miastach, o godzinie 17:00
zamarły place i ulice. Polacy minutą ciszy upamiętnili bohaterstwo warszawiaków z 1944
roku. W całej Polsce odbyły się uroczystości
związane z tą rocznicą. Naturalnie główne obchody miały miejsce w Warszawie, dokąd pojechali młodzi regionaliści i harcerze z opiekunami : Ks. Prałatem Czesławem Przechem,
który był jednym z inicjatorów patriotycznego
wyjazdu oraz Edytą Rząd, Ewą Pietrzyk, Agatą Skraińską i Wiesławą Gajowiak. Młodzież
zwiedzała Pałac Prezydenta RP, następnie wędrowała po Warszawie śladami powstańców,
gdzie ziemia uświęcona została wielką ofiarą
i krwią Bohaterów walczących na barykadach
osamotnionej (w wielkim świecie) naszej stolicy. W wielkim skupieniu i zadumie wszyscy
słuchali opowieści znanych z rajdu ku czci
„Zapory” przewodników: Magdaleny Marii
Stulgis i Rafała Dobrowolskiego, którzy opowiadali o dniach walki i marszu przez kanały
w 1944 roku -„... najwstydliwszą z ludzkich
dróg...”
Uczestnicy wyjazdu byli też na Powązkach i stali w milczeniu, na baczność, wśród

mogił młodych Polaków , wśród dymu płonących pochodni , przy wyciu syren i klaksonów
aut, aby uczcić rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego.
Wieczorem na Placu Piłsudskiego wszyscy śpiewali powstańcze piosenki, które stały
się także formą hołdu, składanego tym, którzy
złożyli ofiarę życia na ołtarzu Ojczyzny – Polski.
Pamięć o Godzinie W (W jak Wybuch
lub Wystąpienie) wciąż jest żywa. Wszyscy zatrzymali się na minutę, by oddać hołd bohaterom stolicy, którzy podczas trwających dwa
miesiące walk bronili Warszawy. 1 sierpnia
1944 roku do walki o Warszawę ruszyło kilkanaście tysięcy słabo uzbrojonych powstańców. Dowódcy planowali, że walki potrwają
najwyżej kilkanaście dni, a następnie dzięki
wsparciu sojuszników stolica zostanie szybko
wyzwolona. Pomoc jednak nie nadeszła, a bitwa o Warszawę trwała 63 dni. Zginęło w niej
około 20 tys. powstańców i około 180 tys.
cywilnych mieszkańców miasta. Powstanie
było aktem suwerenności państwa polskiego,
ściśniętego przez dwie totalitarne siły - hitlerowskie Niemcy i Związek Sowiecki.
Uczestniczenie w tych ważnych dla każdego Polaka uroczystościach, to świadome budowanie kolejnego ogniwa łańcucha pokoleń
związanego silnymi emocjami wokół tradycji
walki o wolność Polski. Powstanie to wielki
dramat osobisty wielu Bohaterów, ginęły tam
ich rodziny, ginęli ich przyjaciele. Każdy dorosły Polak ma dziś wpływ na przekaz, jaki
zostanie pozostawiony kolejnym pokoleniom
i ma też wpływ na brzmienie lekcji historii
oraz na wizerunek współczesnej Polski.
W ostatnich latach pamięć o 1944 roku
ożyła i nabrała nowego wymiaru – jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w polskiej

Uczcili pamięć walczących w powstaniu
historii. Pamięć o Powstaniu stała się przesłaniem o wielkiej potrzebie wolności. A także
o cenie, którą trzeba za nią płacić. W Powstaniu Warszawskim swoje życie na szalę położyło mnóstwo ludzi. Ginęły również dzieci. Na
Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie na
jednej z mogił widnieje napis: „Jędruś Szwajkert, sanitariusz, lat 11, poległ 29 IX 1944 r.,
Żoliborz, oddział nieznany”. Mimo, że „Jędrek” nie walczył w batalionie „Zośka”, to jego
mogiła znajduje się na kwaterze, wśród żołnierzy tego ugrupowania. 11-letni Jędruś leży
obok Zośki, Alka, Rudego, Oracza i Włodka.
Młodzi patrioci z Bełżyc byli też w kwaterze „Ł” cmentarza na Powązkach Wojskowych
w Warszawie. Są tam pochowani wybitni dowódcy – ludzie, którzy stanowili wzór cnót
obywatelskich, dla których triada: Bóg, Honor, Ojczyzna były najwyższą wartością. Tam
w kwaterze „Ł” cmentarza na Powązkach są
bezimienne doły śmierci, w których leży około
300 żołnierzy niepodległości. Do tej pory na
Łączce udało się odnaleźć wybitnych dowódców oddziałów AK i "WiN": majora Zygmunta
Szendzielarza "Łupaszkę", majora Hieronima
Dekutowskiego "Zaporę", a także ostatniego
dowódcę Narodowych Sił Zbrojnych ppłk.
Stanisława Kasznicę. Dla tych i innych Bohaterów nasza młodzież śpiewała pieśń „ Śpij
mój bracie w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie...”. Fakt ten został udokumentowany przez dziennikarzy - co można
zobaczyć w reportażu „Gazety Polskiej” http://
vod.gazetapolska.pl/7766-niech-sie-polskaprzysni-tobie-lekcja-polskiej-pamieci.
Kwatera „Ł” na Łączce już od wielu lat jest
miejscem narodowej pamięci Polaków, gdzie
przychodzą ludzie i składają kwiaty oraz zapalają znicze.
Tekst: Edyta Rząd, Ewa Pietrzyk,
foto: arch ZS Nr 1

1 sierpnia o Godzinie W w Bełżycach upamiętniono wystąpienie zbrojne przeciwko wojskom niemieckim, okupującym stolicę, zorganizowane przez Armię Krajową, które 70 lat temu miało miejsce w Warszawie.
Powstanie Warszawskie 1944 zostało przeprowadzone w ramach akcji
„Burza”. Głównym celem powstania było obalenie Niemców, a także ratowanie suwerenności, kształtu granicy wschodniej sprzed wojny, a także
obrona przed stworzeniem w Warszawie władz państwowych narzuconych przez ZSRR

Z tej okazji pod pomnikiem Czynu Niepodległościowego i przy
kamieniu upamiętniającym powstańców warszawskich zebrało się
grono patriotyczne. Hołd walczącym złożyły władze i przedstawiciele Stowarzyszenia AK WiN im. cc majora Hieronima Dekutowskiego ps."Zapora" oraz prezes i członkowie Związku Inwalidów
Wojennych, a także reprezentanci środowisk harcerskich z Poniatowej i kombatanci z Urzędowa.
Tekst : AWI, foto: Konrad Kliczka

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 35 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity (Dz. U. z 2014
r. poz. 518 z późn. zm.)
BURMISTRZ BEŁŻYC
Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
17 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce na tablicy ogłoszeń wywieszony został ciąg
dalszy wykazu nieruchomości stanowiących
własność Gminy Bełżyce, przeznaczonych do
wydzierżawienia lub najmu w trybie przetargu
nieograniczonego oraz wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym do 3 lat.
Dodatkowo informację zamieszczono również
w BIP Urzędu Miejskiego w Bełżycach oraz
stronie internetowej http://www.belzyce.pl.

Burmistrz Bełżyc
inż. Ryszard Góra
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Festyn Rodzinny w Chmielniku

Wakacje z domem kultury i biblioteką

Festyn
rodzinny przy Szkole
Podstawowej
w Chmielniku jest
miłą tradycją zarówno dla szkolnej społeczności,
jak i mieszkańców
okolicy. Impreza
odbywa się cyklicznie od ośmiu
lat dzięki niesłabnącemu zaangażowaniu pana dyrektora Pawła
Czerwca, grona pedagogicznego, uczniów, a przede wszystkim
wspaniałych rodziców.
Dobroczynna energia organizatorów oraz ich wielkoduszność zaowocowały działaniami integrującymi miejscowe środowisko. Do rozpuku śmialiśmy się ze skeczów (bynajmniej niemęczących) kabaretu
Fifa Rafa. Podziwialiśmy pełne uroku uczennice wykonujące elektro
dance pod kierunkiem profesjonalnego instruktora Rafała Wosiaka.
Przed publicznością prezentowały się także poszczególne klasy oraz
artyści indywidualni. Obejrzeliśmy tańce dziecięcych grup, przygotowane dzięki staraniom pań Ewy Jakubowskiej i Marioli Porębiak,
a także pokaz top - model oraz popisy wokalne, będące efektami
pracy podopiecznych pań Małgorzaty Rosińskiej – Adamiec i Anny
Buczek. Z przymrużeniem oka spojrzeliśmy na relacje nauczycielka –
uczniowie w spektaklu Szkoła w krzywym zwierciadle granym przez
dziewczęta z koła teatralnego prowadzonego przez Annę Zielińską.
Na scenie rozegrały się też pełne humoru turnieje wiedzy dla rodzin,
zaś na boisku konkurencje sportowe przygotowane przez pana Rafała
Kwiatkowskiego. Jak zawsze długie kolejki ustawiały się przy stoiskach
z małą gastronomią, kuszących znakomitymi ciastami, wykonanymi

przez wspaniałych i bezinteresownych rodziców.
Podczas imprezy można było podziwiać wystawy eksponujące
efekty całorocznej pracy naszych uczniów: zdjęcia rejestrujące sportowe sukcesy, wytwory sztuki plastycznej czy literackiej, jak np. liryki laureatów tegorocznego Gminnego Konkursu Literackiego Moja
mała ojczyzna organizowanego przez M-GBP w Bełżycach (II miejsce - Wioleta Bartoszcze, III miejsce - Szymon Czyż).
Ogromne zainteresowanie wzbudziły efektowne pokazy OSP
z Kolonii Chmielnik. Dzięki opiece strażaków studentki z Fundacji
Rozwoju Wolontariatu Projektor w Lublinie mogły bezpiecznie przeprowadzać wystrzałowe eksperymenty, realizując projekt chemiczny
Młody Nobel. Jednak jako że nie samą nauką człowiek żyje, o iście
wakacyjny, romantyczny nastrój zadbała pani Mariola Porębiak.
Wcielając się w postać urokliwej kwiaciarki, snuła się między biesiadnikami z koszem lawendowych bukietów z ogrodu pani Jolanty
Misztal.
Pragniemy podziękować Rodzicom angażującym się w działalność Szkoły Podstawowej w Chmielniku słowami José Saramago: Ludzie rodzą się aniołami bez skrzydeł, zaś sztuka codziennego życia polega na tym, aby je sobie wyhodować. Niejednokrotnie udowodnili Oni
posiadanie anielskich skrzydeł, a szkolna społeczność czuje się nimi
niezmiennie
otoczona.
Tekst:
Anna
Zielińska,
foto: arch.
SP w
Chmielniku

Tegoroczne wakacje zapiszą się jako jedne z najcieplejszych, ale
także jako bardzo burzliwe. Taka aura, sprzyjała nudzącym się
w domach dzieciakom, pełnym energii i pasji twórczych. Wszystkie dzieci, które nie miały pomysłu na spędzenie wolnego czasu
podczas wakacji, mogły wziąć udział w zajęciach i zabawach plenerowych, które najmłodszym zapewnił jak co roku Miejski Dom
Kultury oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna.
Zajęcia odbywały się nieodpłatnie, od poniedziałku do piątku.
Uczestniczyło w nich w sumie kilkadziesiąt osób. Najmłodsi codziennie mieli zaplanowany inny rodzaj warsztaów. Samo spotkanie z rówieśnikami było niemałą atrakcją, zwłaszcza, że przyjeżdżały do nas także dzieci spoza gminy, a również uczestnicy z zagranicy. Na szczęście

maluchy mają ogromną łatwość w kontaktach, dlatego szybko
nawiązywały nowe znajomości.
Zajęcia rozpoczęliśmy od zbierania ziół i roślin do wspólnego zielnika, poznawaliśmy ich właściwości i zastosowanie.
Innego dnia uczyliśmy się, tak mało teraz popularnej, ale
jakże potrzebnej w codziennym życiu, umiejętności przyszywania guzików. Były również zajęcia literackie, kulinarne, w
miniogródkach dzieci siały i pielęgnowały zioła, zrobiły także
stracha na
wróble, który
strzegł
plantacji.
Były też zajęcia
muzyczne,
plastyczne,
zagadki,
oraz rozmaite gry i zabawy.
Celem wszystkich warsztatów było
rozbudzenie wrażliwości na przyrodę
i jej piękno oraz ekologię.
Tekst: Agnieszka
Winiarska, Magdalena Widelska, foto:
Agnieszka Winiarska

Szkolna akcja „Lato w mieście”
W Szkole Podstawowej nr 1 w Bełżycach, jak co roku dzięki
wsparciu finansowemu lokalnych władz samorządowych, dyrekcji
placówki i rodziców zorganizowana została akcja „Lato w mieście”. Dzieci ze Szkoły Podstawowej miały możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu w pierwszym tygodniu wakacji.
Pierwszy dzień upłynął pod znakiem zajęć plastycznych oraz ruchowych w szkole. Dziewczęta namalowały maskotki Mundialu w Brazylii, zaś chłopcy rozegrali turniej piłkarski na hali sportowej. Emocji
nie brakowało! Odkryto przy okazji nowe talenty - plastyczne i sportowe. Drugiego dnia odbyła się wycieczka do Kazimierza i tam miał miej-

sce rejs statkiem po Wiśle. Trzeci dzień dzieci spędziły w kinie, gdzie
oglądały film „Jak wytresować smoka?” W czwartym dniu zajęć odbył się pieszy rajd do Wierzchowisk. Trasę długości kilku kilometrów
dzieciaki przebyły w rewelacyjnej formie i z uśmiechem na buziach.
Na miejscu czekały atrakcje w postaci palenia ogniska i samodzielnego
pieczenia kiełbasek. Piątego dnia uczniowie zwiedzili pozostałości bełżyckiego zamku oraz uczestniczyły w zajęciach plastycznych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej. Nie zabrakło też atrakcji ruchowych na miejskim Orliku.
Tekst i foto: wychowawcy świetlicy: Andrzej Mazurek i Ewa Pietrzyk

Honorowo oddawali krew
Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział
Okręgowy zorganizował 8 sierpnia wspólnie z Grupą Muszkieterów FESTYN RODZINNY przed sklepem Intermarche
w Bełżycach.
W programie znalazły się m.in.: akcja
poboru krwi z udziałem ambulansu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, pokazy i nauka udzielania pierwszej pomocy
oraz ćwiczenia na fantomie (prowadzone przez lubelską grupę SIM),
pomiar ciśnienia tętniczego i rodzinny konkurs plastyczny.
Podczas akcji zebrano 12 jedostek krwi po 450 ml.
Tekst: AWI, foto: Marian Piekoś
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Ogłoszenia

Chór z Bełżyc w Bułgarii

Burmistrz Bełżyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem:
powierzchni dachu na budynku położonym przy ul. Fabrycznej 2b
w Bełżycach z przeznaczeniem na zainstalowanie urządzeń przesyłowych
-Stawka wyjściowa do przetargu miesięcznego czynszu najmu wynosi 108,16 zł/m2 netto i nie obejmuje opłat eksploatacyjnych
- Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2014 roku o godz. 9
00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul.
Lubelska 3,
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 200 zł najpóźniej do godz. 8.30 w dniu 12 września
2014 r. w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto nr 13 8685 0001
0020 1902 2000 0040 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie
o/Bełżyce z adnotacją ,,Przetarg ustny nieograniczony na najem
dachu na budynku przy ul. Fabrycznej 2b w Bełżycach”.
W przypadku wpłat na konto pieniądze należy wpłacić odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 12 września 2014 r. znajdowały się
one już na koncie Urzędu Miejskiego w Bełżycach.
Dowód wniesienia wadium oferent musi przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium zostaje zwrócone w terminie trzech dni po odwołaniu,
zamknięciu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone
zostanie na poczet opłaty z tytułu najmu, a w przypadku uchylenia
się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz
Urzędu Miejskiego.
Najemca nie będzie mógł podnajmować lokalu osobom trzecim
bez pisemnej zgody Wynajmującego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia
bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje na temat przetargu udzielane są w pok. 11
Urzędu Miejskiego w Bełżycach lub pod nr telefonu 81 517-2891.

Burmistrz Bełżyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem:
lokalu - pomieszczenia pod schodami o pow. 3 m2 na VI piętrze budynku położonym przy ul. Fabrycznej 2b w Bełżycach
-Stawka wyjściowa do przetargu miesięcznego czynszu najmu wynosi
7,14 zł/m2 netto i nie obejmuje opłat eksploatacyjnych
-Przeznaczenie lokalu - usługi o charakterze nieuciążliwym
-Koszty przystosowania do prowadzonej działalności obciążają Najemcę.
-Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2014 roku o godz. 9 30 w
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3,
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100 zł najpóźniej do godz. 9 00 w dniu 12 września 2014 r.
w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto nr 13 8685 0001 0020 1902
2000 0040 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce z adnotacją ,,Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia pod
schodami w budynku przy ul. Fabrycznej 2b w Bełżycach”.
W przypadku wpłat na konto pieniądze należy wpłacić odpowiednio
wcześniej tak, aby w dniu 12 września 2014 r. znajdowały się one już
na koncie Urzędu Miejskiego w Bełżycach.
Dowód wniesienia wadium oferent musi przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium zostaje zwrócone w terminie trzech dni po odwołaniu, zamknięciu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet opłaty z tytułu najmu, a w przypadku uchylenia się przez
tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Urzędu
Miejskiego.
Najemca nie będzie mógł podnajmować lokalu osobom trzecim bez
pisemnej zgody Wynajmującego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez
podania przyczyny.
Dodatkowe informacje na temat przetargu udzielane są w pok. 11
Urzędu Miejskiego w Bełżycach lub pod nr telefonu 81 517-28-91.

Burmistrz Bełżyc
Ryszard Góra

Burmistrz Bełżyc
Ryszard Góra
Bełżyce, 12 sierpnia 2014 roku

Bełżyce, 12 sierpnia 2014 roku

Burmistrz Bełżyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem:
powierzchni dachu na budynku położonym przy ul. Lubelskiej 3
Bełżycach z przeznaczeniem na zainstalowanie urządzeń przesyłowych
-Stawka wyjściowa do przetargu miesięcznego czynszu najmu wynosi 108,16 zł/m2 netto i nie obejmuje opłat eksploatacyjnych
- Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2014 roku o godz. 10
00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3,
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w
wysokości 200 zł najpóźniej do godz. 9 30 w dniu 12 września 2014
r. w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto nr 13 8685 0001 0020
1902 2000 0040 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce z adnotacją ,,Przetarg ustny nieograniczony na najem dachu na
budynku przy ul. Lubelskiej 3 w Bełżycach”.
W przypadku wpłat na konto pieniądze należy wpłacić odpowiednio
wcześniej tak, aby w dniu 12 września 2014 r. znajdowały się one
już na koncie Urzędu Miejskiego w Bełżycach.
Dowód wniesienia wadium oferent musi przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
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Wadium zostaje zwrócone w terminie trzech dni po odwołaniu, zamknięciu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet opłaty z tytułu najmu, a w przypadku uchylenia się przez
tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Urzędu
Miejskiego.
Najemca nie będzie mógł podnajmować lokalu osobom trzecim bez
pisemnej zgody Wynajmującego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez
podania przyczyny.
Dodatkowe informacje na temat przetargu udzielane są w pok. 11
Urzędu Miejskiego w Bełżycach lub pod nr telefonu 81 517-28-91.
Burmistrz Bełżyc
Ryszard Góra
Bełżyce, 12 sierpnia 2014 roku

Od 18 do 27 lipca 2014 roku Chór Gaudeamus z Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła
II w Bełżycach uczestniczył w VIII Międzynarodowym Festiwalu Balkan Folk Fest
w Kiten w Bułgarii.
Jak co roku, od czerwca do września na
Festiwal zjeżdżają zespoły folklorystyczne, orkiestry dęte, chóry oraz grupy taneczne. Prezentują kulturę swojego kraju na wieczornych
koncertach plenerowych w Primorsko, Kiten
i Carewo - nadmorskich miasteczkach południowego wybrzeża Bułgarii.
Zagraniczna wyprawa Gaudeamus została
zorganizowana wspólnie z zaprzyjaźnionym
dziewczęcym Chórem Canto ze Świdnika.
Przygotowania trwały cały rok. Każdy z chórów opracował bogaty repertuar, w którym
znalazły się polskie utwory ludowe, min.:

„Kukułeczka kuka”, „Krakowiak”, jak również
piosenki rozrywkowe, min.: „Can’t help falling
in love”, „Yesterday”. Chórzystki z Bełżyc przygotowały specjalnie na wyjazd okolicznościowe koszulki, których autorem i pomysłodawcą
była Natalia Ćwiklińska.
Pobyt w Bułgarii był okazją do zaprezentowania polskiej kultury muzycznej wśród występujących grup artystycznych min. z Serbii
czy Węgier, jak również do poznania bułgarskiej kultury, przyrody, architektury, języka,
kuchni. Dlatego, poza próbami i koncertami,
spędzaliśmy czas na przykład na zwiedzaniu
starożytnych miast: Nesebyru – „perełki” architektonicznej z licznymi cerkwiami czy Sozopolu, założonym w VII wieku najstarszym
mieście bułgarskiego wybrzeża, zwanym też
miastem artystów. Odbyliśmy krótki rejs po
rzece w znanym rezerwacie Ropotamo koło
Primorska, choć, niestety, nie mogliśmy podziwiać charakterystycznych dla tego miejsca
lilii wodnych, zniszczonych przez niedawną

Burmistrz Bełżyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 529/2 o pow. 3,6194 ha w obrębie geodezyjnym Bełżyce-Wzgórze, stanowiącej własność Gminy Bełżyce. Część przeznaczona do wydzierżawienia posiada powierzchnię - 0,05 ha - kl R
III a-0,05 ha i dla celów dzierżawy, została oznaczona nr 529/2/7.
Przeznaczenie nieruchomości - cele rolnicze.
Nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem dzierżawy zostanie
wydzierżawiona na okres do 3 lat.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 16,00 zł w stosunku rocznym.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2014 roku (wtorek)
o godz. 9 30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bełżycach,
ul. Lubelska 3,
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30,00 zł najpóźniej do godz. 9 00 w dniu 9 września 2014
r. w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: 47 8685 0001 0020 1902
2000 0010
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce ,, Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 529/2/7 ”.
W przypadku wpłat na konto pieniądze należy wpłacić odpowiednio
wcześniej tak, aby w dniu 9 września 2014 r. znajdowały się one już

powódź.
Wypoczywaliśmy kąpiąc się i śpiewając
w ciepłym Morzu Czarnym. Wieczorami, na
hotelowym tarasie, tańczyliśmy przy bułgarskich oraz polskich rytmach. Podziwialiśmy
serbskie tańce na przedpołudniowych próbach młodzieżowego zespołu. Zajadaliśmy
się arbuzami, które w Bułgarii smakują jakoś
inaczej…W końcu, dla naszych bliskich i znajomych, przywieźliśmy do Polski prezenty
i pamiątki: pachnące różami mydełka, olejki,
perfumy, słodycze, dżemy, przyprawy, sosy, a
dla rodziców wina.
Ten niezapomniany wyjazd Chóru Gaudeamus odbył się dzięki wsparciu finansowemu Biura Promocji Miasta Bełżyce, za co
składamy w tym miejscu szczególnie serdeczne podziękowania.
Tekst: Marzena Goc, foto: Natalia Ćwiklińska

na koncie Urzędu Miejskiego w Bełżycach.
Dowód wniesienia wadium oferent musi przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium zostaje zwrócone w terminie trzech dni po odwołaniu, zamknięciu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się
przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego.
Dzierżawca nie będzie mógł poddzierżawiać nieruchomości osobom
trzecim bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez
podania przyczyny.
Dodatkowe informacje na temat przetargu udzielane są w pok. 11
Urzędu Miejskiego w Bełżycach lub pod nr telefonu 81 517-28-91.
Burmistrz Bełżyc
Ryszard Góra
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Bełżyczanie
odwiedzili

Kaukaz - góry w Gruzji na granicy z Rosją. Na dole zdjęcia widoczny posterunek - przejście graniczne po stronie
gruzińskiej. Foto: Katarzyna Mokrzycka

Kościół Wang został zbudowany na przełomie XII i XIII
w. w Norwegii. Zakupiony z przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV. Rozebrany na części obiekt w 1841
r. przewieziono w skrzyniach statkiem do Szczecina i rok
później ustawiono w Karkonoszach, dokładnie w Karpaczu, u stóp drogi wiodącej na najwyższy szczyt - Śnieżkę.

Najwyższy szczyt w Pieninach: Trzy Korony widziany ze
spływu Dunajcem. Zbocza pocięte głębokimi dolinami
potoków, porośnięte są lasem. Inaczej niż przewodniki
geograficzne opisują je legendy flisackie. Według nich
każdy ze szczytów posiada swoje imię i dodatkowo cechę, która rozróżnia go od pozostałych:np gruba Kaśka.
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Na Kopcu Kościuszki
stanie kapliczka
Mieszkańcy Bełżyc
usypali
kopiec Naczelnikowi
Tadeuszowi
Kościuszce
w 1905 roku.
Znajduje się
on naprzeciwko głównego wejścia
na cmentarz
parafialny.
Kilkadziesiąt lat
temu stała na
nim drewniana kapliczka,
która uległa
całkowitemu
zniszczeniu. Trwają
dyskusje czy kapliczka widoczna na fotografii była ustawiona na kopcu przed
I wojną, czy po I wojnie światowej.
Obecnie trwają także próby odczytania
napisu jaki był umieszczony wzdłuż
pnia. Ze zdjęcia możemy odczytać
zaledwie pierwsze słowo, które brzmi:
Odwróć.
W zadanie postawienia nowej kapliczki, wykonanej na wzór poprzedniej, zaangażowało się społecznie wiele
osób. Witold Marcewicz w porozumieniu z naszym Urzędem Miejskim wykonał projekt wierny pierwowzorowi.
Sam pomysł powrotu historycznej

pamiątki wyszedł
od Andrzeja
Widelskiego, który
już pozyskał nowy,
dębowy pień i powierzył artyście
z Podola wykonanie dzieła według
projektu. - Zbieramy też fundusze
na rekonstrukcje
kapliczki- mówi
Andrzej Widelski.
Jeśli wszystko przebiegnie
zgodnie z planem
kapliczka stanie
z powrotem na
kopcu w październiku tego roku.
Wewnątrz ma zostać umieszczona
rzeźba. - Z rozmów
z mieszkańcami Bełżyc wynika, że była
tam figurka Matki Bożej i taką też będziemy chcieli ustawić w nowej kapliczce
- dodaje.
Lista fundatorów zostanie wypisana
na akcie erekcyjnym i wmurowana pod
nową kapliczkę.
Dodajmy, że W 2000 roku, w 95
rocznicę usypania Kopca Kościuszki
postawiono przy nim pamiątkową tablicę
z popiersiem Tadeusza Kościuszki. A w
ubiegłym roku kopiec został zrewitalizowany i wzbogacony o nowe nasadzenia.
Tekst: Agnieszka Winiarska,
foto: arch. Witolda Marcewicza

Dwa miejsca w górę!

Reprezentanci naszej gminy po raz drugi
wzięli udział w Wojewódzkich Igrzyskach
Rekreacyjno - Sportowych LZS STĘŻYCA 2014. Była to XV edycja tej sportowej
rywalizacji. W tym roku nie zabrakło dobrej zabawy oraz wymiany doświadczeń
zawodowych pomiędzy uczestnikami turnieju. Tegoroczne rozgrywki sportowe
miały miejsce na obiektach sportowych
w Stężycy.
Największe sukcesy reprezentanci Gminy
Bełżyc odnosili w konkurencjach indywidualnych: rzuty lotką do tarczy dziewcząt,
konkurs siłacza- wyciskanie odważnika 17,5
kg, piłka plażowa kobiet, siatkówka oraz
w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu
drogowego i zawodach sprawnościowych.
W tym ostatnim reprezentantka naszej
gminy - Patrycja Winiarska, zajęła I miejsce.
W konkursie siłaczy w kategorii 85 kg i więcej, nasz reprezentant Karol Żuchnik zajął I
miejsce, II i III miejsce przypadło zawodnikom Gminy Rachanie.
W rzucie lotką do tarczy dziewcząt reprezentująca Gminę Bełżyce Izabela Winiarska
zajęła III miejsce. Z kolei w konkurencji piłki
plażowej Elwira Komorowska i Magdalena

Pietras
zajęły II
miejsce,
a w piłce
siatkowej
kobiet
Aleksandra
Stefanek,
Anna
Czerwiec
i Eleonora
Modzelewska zajęły
IV miejsce.
Wszystkim
zawodnikom

serdecznie gratulujemy.
W rywalizacji gmin nasi zawodnicy uzyskali w sumie 203 punkty we
wszystkich konkurencjach. Gmina
Bełżyce uplasowała się na VIII miejscu (w zeszłym roku X). Najlepsza
wśród gmin, okazała się Gmina
Tyszowice (pow. tomaszowski), drugie miejsce zajęła Gmina Wierzbica
(pow. chełmski), zaś trzecie Gmina
Tomaszów Lubelski.

NAJLEPSI WŚRÓD GMIN

1. Tyszowce – 436 punktów *
2. Wierzbica – 357 * 3. Tomaszów
Lubelski – 321 * 4. Sitno – 306 * 5.
Zamość – 280 * 6. Rachanie – 265 *
7. Ryki – 243 * 8. Bełżyce – 203 * 9.
Adamów (pow. zamojski) – 144 * 10.
Dzierzkowice – 101.

NAJLEPSI WŚRÓD
POWIATÓW

1. Tomaszów Lubelski – 1186 punktów *
2. Zamość – 823 * 3. Ryki – 568,5 * 4. Chełm

– 506,5 * 5. Lublin – 363,5 * 6. Parczew – 304
* 7. Kraśnik – 205 * 8. Biała Podlaska – 180 *
9. Lubartów – 142 * 10. Łęczna – 132.
Red., foto: Konrad Gumiński

Kopiec Kościuszki. Zdjęcie zrobiono prawdopodobnie na przełomie lat 19771978. Kopiec został odnowiony z inicjatywy samorządu mieszkańców.
Pracami kierował, wówczas starszy cechu, Witold Marcewicz.
Społecznie, szczególnie w wolne soboty, licznie pomagali mieszkańcy Wzgórza.
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Letni wyjazd podopiecznych Ośrodka Wsparcia
Lato to doskonały czas na aktywny wypoczynek, długie spacery, zwiedzanie ciekawych miejsc. Podczas wakacji doświadczamy nowych sytuacji, które wywołują
szereg emocjonalnych przeżyć. Poznajemy
wtedy nowych przyjaciół; konfrontujemy
dotychczasowe doświadczenia z nowymi
zdarzeniami.
Wycieczki pomagają w poznawaniu
otaczającego świata w sposób wielozmysłowy i aktywny, zaspokajają potrzeby
psychiczne i kulturalne. Są bardzo ważnym elementem prowadzonej w Ośrodku terapii. Wpływają na postępy rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych
podopiecznych Ośrodka. Wzbogacają
uczestników o nowe doznania i przeżycia,
sprzyjają nawiązywaniu znajomości oraz
pozbywaniu negatywnych emocji; rozwijają umiejętności funkcjonalne i komunikacyjne.

Realizacja celów wycieczki zależy od merytorycznego przygotowania opiekunów wyjazdu, ich pomysłowości i zaangażowania. Nie
bez znaczenia są możliwości finansowe, które
decydują o wyborze miejsca wyjazdu oraz o
ilości atrakcji, z których uczestnicy będą mogli skorzystać.

W lipcu b.r. uczestnicy zajęć z Ośrodka
Wsparcia w Matczynie wyjechali na wycieczkę do Sandomierza, gdzie zwiedzali Rynek,
Ratusz, podziemia oraz Gotycką Bramę Opatowską (z przepiękną, bajkową panoramą
miasta i zakolem Wisły). Dodatkowymi atrakcjami wyjazdu były lody, obiad w restauracji
i możliwość zakupu pamiątek. Wyjazd
sfinansował Pan Bogdan Gontarczyk –
właściciel sklepu Drew-Chem z Bełżyc,
który od 2009 r. wspiera nieustannie
Ośrodek, ofiarowując nieodpłatnie materiały na remonty bieżące i terapię. Dzięki jego życzliwości i hojności zostanie
zorganizowany także we wrześniu tego
roku wyjazd do Krasnobrodu, by niepełnosprawni podopieczni placówki mogli
zobaczyć jesienne krajobrazy i Wzniesień
Roztocza Środkowego.
Tekst i foto: Urszula Zielińska

I Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej

Lato to dobry czas organizacji rozmaitych turniejów i zawodów
na świeżym powietrzu. Jedna z takich sportowych imprez miała
miejsce na bełżyckim Orliku.

5 lipca 2014 roku odbył się II Wakacyjny Turniej piłki nożnej,
w którym udział wzięło 3 drużyny (zgłoszonych było 4).
Drużyny: "Kiwa jako tako" w składzie: Przemek Biegalski, Darek
Biegalski, Szymon Szczucki, Filip Zieliński, Mateusz Biegalski, Piotr
Wójtowicz i Sylwester Tarczyński;"LSD Krężnicki": Paweł Kowalewski, Mateusz Kowalewski, Michał Besztak, Eryk Bartoś, Jakub Suski,
Dominik Kowalewski, Patryk Rudzki i Dawid Pomorski i "20 Surrender"- Szymon Tarczyński, Adam Dąbrowski, Dawid Plewik, Adrian
Jarski, Michał Pietrawski i Rafał Niedźwiedź.
Każda drużyna zagrała po dwa mecze (2x15 min). Emocji nie
brakowało, bowiem dwa mecze zakończyły się remisem. W związku
z tym sędziowie podyktowali rzuty karne, które ostatecznie wyłoniły
zwycięzcę.
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Oto wyniki poszczególnych spotkań:
1. Kiwa jako tako - LSD Krężnicki: 1 - 8
2. LSD Krężnicki - 20 Surrender rzuty karne: 2:1; 5 - 5
3. 20 Surrender - Kiwa jako tako rzuty karne: 3-2 ; 6 - 6
Końcowa klasyfikacja:
I miejsce: LSD Krężnicki
Najlepszym zawodnikiem w tej drużynie okazał się Jakub Suski, który strzelił 5 bramek.
II miejsce: 20 Surrender (najlepszy zawodnik: Adam Dąbrowski
strzelił 4 bramki)
III miejsce: Kiwa jako tako (najlepszy zawodnik: Filip Zieliński i
Mateusz Biegalski - po 3 bramki)
- Wszystkim serdecznie gratulujemy. Miło popatrzeć na umiejętności i zaangażowanie młodych piłkarzy. Grali z ogromnym poświęceniem
i zaangażowaniem - podkreśla Justyna Giza pomysłodawca i organizator
turnieju.
Tekst: AWI, Justyna Giza, foto: Justyna Giza

I Nocny Turniej Piłki Nożnej

6 sierpnia 2014 roku na naszym Orliku odbył
się I NOCNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ. Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania. Do
turnieju zgłosiło się 7 drużyn.
1. Czereśniaki FC : Sz. Szczucki, T. Gąska, W.
Listoś, E. Taramas, D. Gąska, P. Wójtowicz, D.
Pietroń, D. Karaś
2. KIWA JAKO TAKO II : F. Zieliński, M. Biegalski, P. Biegalski, S. Tarczyński, P. Czerwińska, K. Winiarski, K. Zagajewski, M. Kamiński
3. LSD KUŹNICKI: M. Kowalewski, P. Orzeł,
D. Kowalewski, B. Jarecki, p. Miąc, P. Rudzki,
D. Pomorski, J. Suski, A. Sępkowski
4. PRZECINAKI: S. Poleszak, S. Stachyra, D.
Żyszkiewicz, M. Mieszawski, M. Piątek, P.Stanisławek
5. SZWAGRY: D. Wójcik, B. Wójtowicz, M. Siuda, D. Zmarźlak, H. Besztak, K. Brewczak, K.

Błaszczyk
6. 13 DZIELNICA: R. Fiut, K. Czapla, A.
Jarski, D. Iwaniak, K. Sobaczak, P. Biegalski,
Niedźwiadek i Buber
7. UNITED BEŁŻYCE: J. Zając, D. Jośko, D.
Nieoczym, E. Jośko, J. Jarecki, K. Szczęsny,
B.Wójcik i M. Plewik
Od 20.30 do godziny 02.00 nad ranem na Orliku królowała piłka nożna. Tylu zawodników
i kibiców w jednym miejscu o tej porze dawno u nas nie było. Rywalizacja była naprawdę
zacięta. Wszystkie drużyny rozegrały po 6 spotkań, czyli każdy z każdym. Pogoda i kibice nie
zawiedli. Zawodnicy pokazali naprawdę mistrzowską grę. Był „latający Neymar”, czarujący Harry, Bolo - szybszy od piłki, a nawet płeć
piękna, która nie miała sobie równych.
W całym turnieju padło aż 75 bramek. Wszyst-
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kim drużynom minimum dwa razy udało się
trafić w światło bramki. Bardzo dziękujemy za
tak liczny udział.

Wyniki końcowe:

I miejsce: 13 Dzielnica – 18 pkt (wszystkie wygrane mecze)
II miejsce: LSD Kuźnicki- 13 pkt
III miejsce: Przecinaki- 11 pkt
IV miejsce: Czereśniaki: 10 pkt
V miejsce: Kiwa jako tako: 6 pkt
VI miejsce: zajęły dwie drużyny: Szwagry-1 pkt
i United Bełżyce- 1 pkt
Drużyny na podium otrzymały pamiątkowe
medale, a wszyscy zawodnicy otrzymali batoniki.
Tekst i foto: Justyna Giza
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Odpowiedz na pytanie

Okiem mieszkańca

Tego lata kilkakrotnie straż wypompowywała wodę zbierającą się na ulicy Przemysłowej,
gdzie po intensywnych opadach deszczu tworzyła się tak ogromna kałuża, po której nie mogły przejechać nawet samochody.
Na pytanie z majowego wydania Gazety Bełżyckiej odpowiedzieli prawidłowo: Józef Łakota,
Konrad Gumiński, Eugeniusz Wójtowicz, Elżbieta Zielińska i Marek Maliborski. Na zdjęciu widoczny był fragment ulicy Szpitalnej. Wiele osób prawidłowo podawało także imiona i nazwiska
osób, które pozowały do fotografii. Zdjęcie udostępnił nam z domowego albumu pan Czesław
Topyło. Wszystkim Czytelnikom dziękujemy za wnikliwą analizę czarno - białych zdjęć.
W tym miesiącu pytamy, czy rozpoznają Państwo, gdzie zostało zrobione zdjęcie prezentowane powyżej i jakie ulice na nim utrwalono?
Jak zawsze na prawidłowe odpowiedzi czekamy przez miesiąc w redakcji Gazety Bełżyckiej.
Można do nas także dzwonić pod nr 81 517 22 30.
Nazwiska osób, które prawidłowo odpowiedzą na nasze pytanie opublikujemy w następnym wydaniu Gazety Bełżyckiej.

Konkursy na Festiwalu Wsi Polskiej

Trwają intensywne prace przy budowie drogi 747. Zdjęcie przedstawia fragment szosy
w miejscowości Podole.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursach podczas tegorocznego Festiwalu Wsi Polskiej, który odbędzie się 14
września przy Szkole Podstawowej w Wierzchowiskach.
Tym razem ogłaszamy konkurs na bułeczki drożdżowe w dowolnej formie. Prosimy przywieźć ze sobą min. 6 sztuk.
Swój udział należy zgłosić w dniu Festiwalu przy stoisku organizatora do godziny 12.30. Do konkursu mogą przystąpić organizacje,
zespoły oraz osoby prywatne z terenu Gminy Bełżyce.
Drugi konkurs to konkurs na nalewki własnego wyrobu. W tym
roku będziemy przyjmować jak zawsze od 1 do maksymalnie
3 nalewek. Podobnie jak bułeczki drożdżowe trzeba zgłosić
swój udział przy stoisku organizatora do godz. 12.30.
Zachęcamy do udziału. Na zwycięzców czekają nagrody
rzeczowe.
Program Festiwalu, szczegóły dotyczące konkursów
oraz regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.
belzyce-mdk.pl. Można do nas także dzwonić pod nr 81 517
22 30.
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Miejski Dom Kultury w Bełżycach
wydaje album "Ziemia Bełżycka".
W związku z tym zwracamy się do
Państwa z prośbą o udostępnienie
własnej poezji, ciekawych fotografii, prac artystycznych, których
byłaby możliwość zamieszczenia
w tej publikacji.
Na zgłoszenia czekamy w domu
kultury jeszcze we wrześniu br.
W razie pytań prosimy dzwonić
pod nr 81 517 22 30.
Liczymy na Państwa
zaangażowanie.

