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•
• 3 Maja radośnie świętowaliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – dzieła reform, przykładu, że Polacy potrafili się zmobilizować 

w trudnych chwilach. Tego dnia po uroczystej mszy świętej w bełżyckim kościele parafialnym organizacje patriotyczne, kombatanci, straże 
pożarne, harcerze, uczniowie gminnych szkół oraz władze miejskie i mieszkańcy gminy złożyli kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, 
który jest dla nas symbolem narodowego patrioty i bohatera walki o wolność ojczyzny.
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Rada Miejska uchwaliła
▪ Uchwała w sprawie utworzenia odrębne-
go obwodu głosowania w Szpitalu Powiato-
wym im. dr Wojciecha Oczki w Bełżycach 
w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 
2015 roku.
Tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 
12 w szpitalu Powiatowym im. dr Wojciecha 
Oczki w Bełżycach w wyborach Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na 
dzień 10 maja 2015 roku w granicach obwodu 
głosowania określonych obszarem ww. Szpi-
tala dla wyborców korzystających ze świad-
czeń zdrowotnych w tym Szpitalu w dniu 
wyborów i ustala się siedzibę obwodowej 
komisji wyborczej w Szpitalu Powiatowym 
im. dr Wojciecha Oczki w Bełżycach, ul. Lu-
belska 90 Bełżyce.

▪ Uchwała w sprawie ustalenia sposobu 
sprawienia pogrzebu przez Gminę Bełżyce.
Sprawienie pogrzebu jest realizowane przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach.
 Pogrzeb sprawia się na cmentarzach poło-
żonych na terenie gminy Bełżyce. OPS zle-
ca wykonanie usługi pogrzebowej zakładowi 
prowadzącemu kompleksowe usługi pogrze-
bowe. Sprawienie pogrzebu obejmuje: zakup 
trumny oraz niezbędnego ubrania, pokry-
cie kosztów przechowania zwłok w chłod-

ni, domu pogrzebowym lub prosektorium, 
przygotowanie zwłok do pochówku, prze-
wóz zwłok, opłatę za miejsce na cmentarzu, 
przygotowanie grobu, obsługę przy złożeniu 
zwłok do grobu, zwyczajowo przyjęta dla da-
nego wyznania posługa pogrzebowa i ozna-
czenie grobu tabliczką z personaliami.

▪ Uchwała w sprawie przyjęcia Gminne-
go Programu Wspierania Rodziny na lata 
2015 - 2017.
▪ Uchwała w sprawie  uchwalenia Progra-
mu współpracy Gminy bełzyce z organi-
zacjami pozarządowymi oraz podmiota-
mi, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy 
o  działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie na 2015 rok.
▪ Uchwała w sprawie przystąpienia do 
opracowania Strategii Rozwoju Gminy 
Bełżyce na lata 2012-2022.
▪ Uchwała w sprawie wyrażenia woli konty-
nuacji członkostwa Gminy Bełżyce w Sto-
warzyszeniu Lokalna Grupa Działania na 
Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego 
"Kraina wokół Lublina" w okresie realiza-
cji Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.
▪ Uchwała w sprawie przyjęcia do realiza-
cji zadania z zakresu administracji rządo-
wej - utrzymania grobów i cmentarzy wo-

jennych na terenie Gminy Bełżyce.
Przyjęcie do realizacji zadania z zakresu ad-
ministracji rządowej odbędzie się na mocy 
porozumienia zawartego pomiędzy Bur-
mistrzem Bełżyc a Wojewodą Lubelskim 
określającego kwotę środków finansowych 
wnoszonych przez Wojewodę Lubelskiego 
niezbędnych do wykonania zadania.

▪ Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz ta-
ryf zbiorowego odprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych.
Odbiorcy usług wodociągowych miejscowo-
ści Bełżyce, Krężnica Okrągła, Matczyn , 
Wojcieszyn, Zosin, Podole, Skrzyniec, Kol.
Skrzyniec, Wierzchowiska Dolne, Zalesie, 
Wierzchowiska Górne, Stare Wierzchowiska 
Malinowszczyzna 3,33 zł/m3 (netto).
Odbiorcy usług odprowadzania ścieków miej-
scowości Bełżyce, Krężnica Okrągła i  Babin 
6,75zł/m3 (netto).
Stawka abonamentowa dla zaopatrzenia 
w  wodę 5,29 zł/odb./m-c (netto) i stawka 
abonamentowa dla odprowadzania ścieków 
5,41zł/odb./m-c (netto)
Zatwierdzone taryfy obowiązują od dnia 
01.05.2015 do 30.04.2016r.
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Lokalna diagnoza

Narodowa pamięć wplata się w historię 
narodu cieniem poległych. Mimo upływu cza-
su pewne zdarzenia  należy pamiętać. Ujaw-
niają  się one, jak ziarno zasypane ziemią, któ-
re z upływem czasu wyrasta. Istnieją pewne 
historyczne fakty, które wywołują wiele sko-
jarzeń i emocji. Prawda o Katyniu to bolesna 
i tragiczna karta w historii naszego narodu. 
Przez wiele lat ukrywana. Poznanie jej to mo-
ralny obowiązek wobec tysięcy naszych roda-
ków w bestialski sposób pomordowanych na 
Wschodzie.

Katyń - któż z nas Polaków nie zna tra-
gicznej wymowy tego słowa? Katyń - to 
krwawiąca rana w polskiej świadomości na-
rodowej. Zbrodnia, której nigdy nie osądzo-
no. Nie ma w Europie drugiej takiej mogiły. 
Owszem istnieją wielkie cmentarze, gdzie 
leżą obok siebie żołnierze, którzy zginęli w 
boju…Cmentarz katyński, to mogiła, miejsce, 
gdzie leży wojsko poległe nie w boju, lecz za-
mordowane skrytobójczym aktem, żołnierz 
po żołnierzu, oficer po oficerze. Przyczyną 
zgonu wszystkich ofiar, bez wyjątku był po-
strzał w  tył głowy. Typowy kanał postrzało-
wy rozpoczynał się raną wlotową na karku, 
przebiegał przez mózg i kończył się otworem 
wylotowym w czole, poniżej linii zarostu wło-
sów. Strzał oddawano z bliskiej odległości lub 
z   przyłożenia. Wyrok śmierci na Polakach 
zadekretowany bez procesu został wydany w 
imię zgubnej ideologii zmierzającej do pod-
boju świata, w imię nienawiści do człowieka, 
w imię nienawiści do Polski. Każdy krzyż ka-
tyński dźwiga na sobie tysiące zamęczonych 
Polaków, a było ich 21.857. Krzyże katyńskie 
pamiętają cierpienia Polaków. Krzyże katyń-
skie przebaczają. Krzyże katyńskie będą prze-
kazywać następnym pokoleniom Polaków 
katechezę przebaczania i pamięci. W świado-
mości i sercach Polaków, pamięć o ofiarach tej 
okrutnej zbrodni jest żywa. Oni są martwi, od 
1940 roku,  ale nie umarli w narodowej pa-
mięci. Nie są zamknięci w ziemi, ale wolni od 
ziemi. Nie ziemią przysypani na zawsze, ale 
z  jej czarnego wnętrza powstający jako wzory 
narodowych bohaterów .  

W marcu 1940 r. Ludowy Komisarz Spraw 
Wewnętrznych ZSRR, Beria, poinformował 
Stalina, że w obozach jenieckich i więzieniach 
zachodniej Ukrainy i Białorusi znajduje się 
25421 obywateli polskich: oficerów, policjan-
tów, strażników, urzędników, obszarników, 
osadników i agentów wywiadu. Proponował 
orzeczenie wobec nich największego wymiaru 
kary śmierci przez rozstrzelanie. 4 marca 1940 
r. Stalin i przedstawiciele Biura Politycznego  
Partii Bolszewików zatwierdzili propozycje 
Berii. Biuro Polityczne Partii Bolszewików 
postanowiło, by spośród 250 tysięcy wzię-
tych do niewoli wyselekcjonować jeńców 
nastawionych najbardziej patriotycznie, wy-

chowanych w duchu niepodległości i odizo-
lować ich w  specjalnych obozach NKWD. 
W Starobielsku na Ukrainie osadzono kadrę 
dowódczą wojska polskiego: generałów, ofi-
cerów zawodowych i rezerwy. Po zapełnieniu 
obozu w  Starobielsku jeńców, głównie ofice-
rów rezerwy, kierowano do Kozielska. W obu 
obozach osadzono ok. 8400, w Ostaszkowie 
uwięziono ponad 6000 Polaków, kadrę Policji 
Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży granicz-
nej i więziennej oraz wywiadu. Od uwięzio-
nych zaczęła napływać do rodzin nieliczna i   
ocenzurowana korespondencja. Była jedynym 
znakiem, że żyją. W obozach panowały cięż-
kie warunki, szczególnie zimą w Ostaszkowie. 
NKWD przesłuchiwało wszystkich jeńców. 
Przesłuchania wykazały, że przytłaczająca 
większość zachowała niezłomną postawę. 5 
marca 1940 r. Stalin i przedstawiciele Biura 
Politycznego  Partii Komunistycznej roz-
strzygnęli o losie niezłomnych: nakazali roz-
strzelanie 14700 jeńców osadzonych w trzech 
obozach i 11 tys. więzionych i przetrzymywa-
nych obywateli polskich. Z obozu wyruszyły 
kolejowe transporty śmierci. Do 19 maja roz-
strzelano 14552 osoby. 4421 jeńców Kozielska 
zabito i zakopano w lesie ośrodka wypoczyn-
kowego NKWD w Katyniu pod Smoleń-
skiem. Zastrzelono w Kalininie (dziś Twerze) 
w piwnicy, w siedzibie NKWD 6311 jeńców 
Ostaszkowa. Zwłoki zakopano w lesie ośrodka 
wypoczynkowego NKWD w Miednoje. 3820 
jeńców Starobielska zamordowano w Char-
kowie. Na polecenie Berii białoruskie i ukra-
ińskie NKWD zabiło 7305 obywateli polskich 
więzionych na terenach wcielonych do ZSRR. 
Były to osoby zaangażowane w życie publiczne 
przedwojennej Polski. W tym samym czasie 
deportowano do Kazachstanu rodziny zamor-
dowanych – 60 tys. kobiet i dzieci. 22 czerwca 
1941 r. Hitler uderzył na ZSRR. Armia Czer-
wona ugrupowana do ofensywy poniosła 
ogromne straty, cofała się. 30 lipca 1941 r. 
wznowiono polsko-sowieckie stosunki dyplo-
matyczne. Stalin zobowiązał się zwolnić z wię-
zień i obozów wszystkich Polaków w zamian 
za sformułowanie w ZSRR polskiej armii do 
walki z Niemcami. Do ośrodków formułowa-
nia dotarło tylko 1500 oficerów. Armii brako-
wało kadry, a Stalin żądał wysyłania na front 
pojedynczych polskich oddziałów, złożonych 
z wyczerpanych obozami i niedostatecznie 
uzbrojonych żołnierzy. Pytania o zaginionych 
polskich oficerów Stalin zbywał kłamstwami. 
Twierdził, że wpadli w ręce Niemców, że ucie-
kli do Mandżurii. Władze polskie postanowiły 
ewakuować armię z ZSRR na Bliski Wschód. 
13 kwietnia 1943 r. Niemcy ogłosili odnale-
zienie w Katyniu dołów z zamordowanymi 
polskimi oficerami. Władze niemieckie nada-
wały sprawie duży rozgłos, licząc na skłócenie 
koalicji antyhitlerowskiej.

W lasach niedaleko Katynia, Tweru 
i  Charkowa odnaleźli jednoznaczne potwier-
dzenie strasznej prawdy. Doły śmierci kryły 
ciała zamordowanych Polaków i ich skromny 
jeniecki dobytek. W trzech miejscach kaź-
ni zebrano dowody dla śledztw w sprawie 
zbrodni. Symbolicznie pogrzebano zamordo-
wanych, a na ich mogiłach postawiono znaki 
godnego, wiecznego spoczynku. W Miednoje, 
Katyniu i Charkowie Stalin chciał na zawsze 
pogrzebać polski sen o wolności, polską nie-
podległość. Tych, co o nią walczyli i tych, co 
jej strzegli. Wśród zamordowanych było co 
najmniej: 920 lekarzy i farmaceutów, 770 na-
ukowców i nauczycieli, 650 inżynierów, 450 
prawników. Wśród zamordowanych byli du-
chowni, posłowie i senatorowie, dyplomaci, 
urzędnicy, przemysłowcy, ziemianie, artyści 
i olimpijczycy. Elita polskiej armii i kwiat pol-
skiej inteligencji.

Gdyby wszyscy tam pomordowani szli, 
jeden za drugim ze śmiertelnymi świecami 
w  rękach, w metrowych odstępach, pochód 
taki miałby długość około 15- tu kilometrów.

Zbrodnia katyńska to skrytobójczy mord 
dokonany na niewinnych obywatelach pań-
stwa polskiego. Pochylmy się z szacunkiem 
nad mogiłami ofiar tej zbrodni. Zachowajmy  
pamięć o tysiącach oficerów oraz osób cywil-
nych - kwiatach narodu polskiego- patriotach, 
dla których Bóg - Honor - Ojczyzna były naj-
wyższymi wartościami.

Tysiącom osób, mówiących po polsku za-
brano życie w nieludzki sposób. Nie liczyło się 
wtedy żadne prawo. Nad świeżo wykopanymi 
dołami nie istniało sumienie, ani jakikolwiek 
wyraz poszanowania drugiego człowieka. 
Święty Jan Paweł II powiedział: ,,Nie ma szczę-
ścia, nie ma przyszłości człowieka i narodu 
bez miłości. Tej miłości, która przebacza, choć 
nie zapomina". Te słowa możemy odnieść do 
Katynia - miejsca śmierci niewinnych ludzi. 
Wiemy, że trzeba przebaczyć, ale nie możemy 
zapomnieć o tych wydarzeniach, gdzie na nie-
ludzkiej ziemi, zabito kiedyś wiarę w sprawie-
dliwość, nadzieję na lepsze czasy, miłość do 
ludzi - jednym strzałem w tył głowy. Czy Oni 
wtedy wiedzieli co Ich czeka? Pewnie prze-
czuwali. Niepokój zmieniał się w przerażenie, 
później w rozpacz. Każdemu więźniowi krę-
powano ręce, a gdy stawiał opór, oprawcy za-
rzucali na głowę płaszcz, wiążąc go wokół szyi 
i zakapturowanego prowadzili na skraj dołu.

Tyle ofiar, tyle bólu, tyle ludzkich cierpień  
za sprawą kilku bezsensownych decyzji i rozka-
zów w imię nienawiści do drugiego człowieka. 
Oni zginęli po to byście wy mogli żyć – tak na-
pisał wielki Polak -Święty Jan Paweł II -świa-
dek wydarzeń tamtych czasów.

Tekst: Ewa Pietrzyk

Pamięci nie da się zgładzić...
Katyń: - przebaczyć – tak, zapomnieć – nie.

Tak w skrócie można nazwać cel spotkania zorganizowanego w Beł-
życach przez Lokalną Grupę Działania "Kraina wokół Lublina". Nowe 
fundusze unijne jakie pojawią się na lata 2014 - 2020 będą rozdzielane 
według wcześniej określonych zasad. Szczególne kierunki jakie mają być 
wspierane to m.in. zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przed-
siębiorczości, ponadto podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR 
w  powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, podnoszenie 
wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian kli-
matycznych a także innowacji, rozwój produktów lokalnych, zachowanie 
dziedzictwa lokalnego, a także rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, jak również roz-
wój infrastruktury drogowej. 

Podstawowym dokumentem, który określi nowe kierunki roz-
woju obszaru, na terenie działania LGD "Kraina wokół Lublina" jest 
Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przy udziale mieszkańców 
regionu. Właśnie na spotkaniu w Bełżycach, podobnie jak w pozo-
stałych gminach członkowskich, mówiono nie tylko o założeniach 
inicjatywy LEADER na lata 2014-2020, ale próbowano również zi-
dentyfikować zasoby i problemy dotyczące środowiska lokalnego. 
Praca przebiegała w kilkuosobowych grupach tematycznych, gdzie 
kolejno omawiano: przedsiębiorczość, aktywność społeczną, infra-
strukturę i zasoby kulturowe. 

Przypomnijmy, że do LGD "Kraina wokół Lublina" należy 50 
członków reprezentujących sektory: publiczny, społeczny i gospo-
darczy. Udział LGD w programie LEADER i realizacja Lokalnej 
Strategii Rozwoju (LSR) pozwolą na pozyskanie środków dla gmin: 
Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, 
Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, 
Wólka, Wysokie, Zakrzew.

Do tej pory dzięki funduszom Lokalnej Grupy Działania "Kra-
ina wokół Lublina" w gminie Bełżyce łącznie zrealizowano 17 pro-
jektów na kwotę blisko 500 000 zł., w tym: 2 projekty turystyczne, 
przeprowadzono 5 wydarzeń kulturalnych, utworzono 2 place 
zabaw, wydano 1 publikację, zmodernizowano lub wyposażono 2 
świetlice. 

Wśród beneficjentów ww. projektów było Stowarzyszenie Ko-
biet Aktywnych,  Miejski Dom Kultury, Stowarzyszenie Kreatyw-
nych Kobiet "Stokrotka", Gmina Bełżyce, PPHUiG Jolstef - Daria 
Studzian, Ludowy  Zespół Sportowy "Kuźnicki" z Krężnicy Okrągłej 
oraz Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju wsi Cuple, Płowizny, Wro-
nów.
Tekst: Agnieszka Winiarska, foto: arch LGD
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Wszyscy znamy powiedzenie, że „matematyka 
jest królową nauk”. Dla uczniów Gimnazjum nr 2 im. 
Królowej Jadwigi w Bełżycach nie jest to slogan. Po 
ubiegłorocznych sukcesach przyszedł czas na kolejne.

W tegorocznym konkursie Lubelskiego Kuratora 
Oświaty uczeń klasy IIIa gimnazjum – Damian Baliń-
ski (na zdjęciu) – uzyskał tytuł laureata, zwalniający 
go z części matematycznej tegorocznego egzaminu 
gimnazjalnego. 

Damian został również laureatem XIX edycji 
konkursu matematycznego im. Ks. dra Franciszka 
Jakóbczyka w Biskupiaku, organizowanego pod pa-
tronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz awan-
sował wraz Rafałem Balińskim (klasa IIIa) i Dawidem 
Goliszkiem (klasa IIIb) do finału XXIX Międzynaro-
dowych Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych 
i Logicznych. W dniach 9 – 10 maja 2015r. podczas 
krajowego finału, który odbędzie się we Wrocławiu, 
chłopcy zawalczą o tytuł Mistrzów Polski. Zdobycie 

takiego wyróżnienia wiąże się z udziałem w sierpniowym finale w Paryżu. 
Damian Baliński, Rafał Baliński, Michał Chodyra, Michał Stróżak z klasy IIIa oraz Patryk 

Baliński z klasy IIa zostali laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej OLIMPUS 
z matematyki, zdobywając miejsca w pierwszej trójce w Polsce.

Zmagania matematyczne poprzedzone były wytężonymi i systematycznymi ćwiczeniami, 
niezbędnymi do tego, by przyswoić sobie tak trudną i rozległą wiedzę. Nad talentem młodych 
matematyków czuwali ich nauczyciele przedmiotu – Pan Marcin Stec oraz Pani Iwona Drobek, 
którzy dzięki swoim kompetencjom zawodowym i doświadczeniu motywowali młodzież do 
pokonywania słabości i sięgania po laury.

Gratulujemy nagrodzonym uczniom, życząc dalszych sukcesów.

Tekst: Marcin Stec, foto: Rafał Baliński

natomiast 
wcześniej 
był człon-
kiem Klubu 
HDK przy 
Węźle PKP 
w Kutnie. 
Do Klubu 
w  Bełży-
cach należy 
dokładnie 
od 1990 
roku, a w 
latach 
1994 – 2012 

pełnił funkcję wiceprezesa, natomiast obecnie jest członkiem tegoż 
klubu. 

W sumie przez 40 lat przynależności do grona krwiodawców ho-
norowo oddał 55 litrów krwi. W ramach działań na rzecz krzewienia 
krwiodawstwa m.in. prowadził rozmaite akcje i prelekcje w szkołach.

Do tej pory jako jedyny w Klubie bełżyckim Paweł Wojtczak 
otrzymał tak zaszczytne odznaczenie jakim jest Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej 
na wniosek Dyrektora RCKiK w Lublinie, które wręczył mu wojewoda 
lubelski Wojciech Wilk.
Tekst: Agnieszka Winiarska, foto: Marian Piekoś

Kolejna rocznica Akcji Most I 
zacieśnia przyjaźń polsko - angielską

18 kwietnia 2015 r. w Matczynie miały 
miejsce uroczystości związane z 71 rocznicą 
akcji MOST I nawiązującą do pamiętnej nocy 
z 15 na 16 kwietnia 1944 r., kiedy to odbyło się 
pierwsze w okupowanej Polsce konspiracyj-
ne lądowanie samolotu alianckiego „Dakota”, 
który wystartował z Brindisi z lotniska Campo 
Casale we Włoszech lądując na matczyńskich 
polach. Anglicy nadali operacji kryptonim 
„Wildhorn”, natomiast w Polsce akcja przeszła 
do historii pod kryptonimem „Most I”. Była to 
jedna z najsłynniejszych akcji polskiego ruchu 
oporu w czasie II wojny światowej - wydarze-
nie ważne nie tylko dla kraju, ale także dla 
miejscowości Matczyn, gdzie owo lądowanie 
się odbyło. 

Nie milkną wspomnienia. Rokrocznie 
obchodzi się cześć tych wydarzeń. Dlate-
go podobnie jak w latach ubiegłych również 
i  tym razem do Matczyna przyjechała rodzi-
na pierwszego pilota Edwarda Josepha Har-
roda na czele z jego małżonką Patricią Har-
rod. W uroczystościach wzięły udział władze 
samorządowe gminy Bełżyce, nauczyciele 
i uczniowie Szkoły Podstawowej w Matczynie, 
przedstawiciele organizacji kombatanckich 
i   patriotycznych, jak również mieszkańcy 
okolicznych miejscowości. 

Obchody rozpoczęły się złożeniem wień-
ców przy obelisku upamiętniającym wspo-
mniane wydarzenia, następnie uczestnicy 
wzięli udział w uroczystej mszy świętej odpra-

wionej w kościele parafialnym w Matczynie.
Ostatnim punktem uroczystości była wi-

zyta w matczyńskiej szkole, gdzie wszystkich 
gości powitała dyrektor szkoły Ewa Szwajgier, 
a uczniowie klasy VI pod kierunkiem nauczy-
cieli: Doroty Dudek i Marcina Markowskiego 
zaprezentowali montaż słowno – muzyczny 
oraz wiersze w języku angielskim, które zo-
stały niezwykle ciepło przyjęte przez gości 
z  Anglii i Stanów Zjednoczonych. W dowód 
wdzięczności i uznania uczniowie otrzymali 
od rodziny pilota Harroda niezwykły upo-
minek - połączenie flagi brytyjskiej z flagą 
lotnictwa brytyjskiego, by pamięć wśród mło-
dego pokolenia o niezwykłym wyczynie ich 
przodków, jakim było zorganizowanie i prze-
prowadzenie Akcji Most, nie zginęła, ale była 
ciągle żywa. 

Uroczystości w szkole towarzyszyło roz-
strzygnięcie konkursu plastycznego pt.: „Ci-
chociemni w Akcji Most I” przeprowadzonego 
przez Annę Pietrzak, a zorganizowanego pod 
patronatem Ryszarda Góry Burmistrza Beł-
życ, który ufundował nagrody dla laureatów. 
W konkursie wzięły udział dzieci z   przed-
szkoli, oraz uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z te-
renu gminy Bełżyce. Laureatami konkursu 
plastycznego zostali w kategorii przedszkole: 
I miejsce Julia Skurska, uczennica Zespołu 
Szkół nr 1 w Bełżycach, II miejsce Nina Wój-
towicz uczennica Punktu Przedszkolnego 

w Matczynie, III miejsce Nikola Lalak uczen-
nica Punktu Przedszkolnego w Matczynie. 
W kategorii szkoła podstawowa klasy I – III: 
exequo I miejsce zajęła Zuzanna Lewandow-
ska uczennica Zespołu Szkół nr 1 w Bełżycach 
i Piotr Niezbecki uczeń Szkoły Podstawowej 
w Matczynie, II miejsce Mateusz Jęczeń uczeń 
Szkoły Podstawowej w Matczynie i III miej-
sce Paweł Podlaski uczeń Szkoły Podstawowej 
w  Matczynie. W kategorii klasy IV-VI: exe-
quo I miejsce zajął Mateusz Walczak uczeń 
Szkoły Podstawowej w Babinie i Dawid Pałka 
uczeń Szkoły Podstawowej w Matczynie, II 
miejsce także exequo Patryk Kołodziejczyk 
uczeń Szkoły Podstawowej w Krzu i Wero-
nika Misztal uczennica Szkoły Podstawowej 
w Chmielniku, III miejsce Hubert Iwaniak 
uczeń Szkoły Podstawowej w Babinie oraz 
III miejsce Julia Podlaska uczennica Szkoły 
Podstawowej w Matczynie. W kategorii szkół 
średnich I miejsce zdobyły: Monika Pietrzak 
i  Kinga Żydek uczennice Zespołu Szkół Tech-
nicznych im. T. Kościuszki w Bełżycach. Po 
części oficjalnej wszyscy goście udali się na 
mały, słodki poczęstunek przy kawie i herba-
cie, gdzie mogli podyskutować oraz wymienić 
się refleksjami związanymi z obchodami 71 
rocznicy Akcji Most I. Uwieńczeniem uroczy-
stości było złożenie wpisów w księdze pamiąt-
kowej szkoły.
Tekst opracowała: Dorota Dudek, 
współpraca: Agnieszka Winiarska

Paweł 
Wojtczak z  
Klubu HDK 
PCK przy 
Spomasz 
Bełżyce S.A. 
został zapro-
szony przez 
Regionalne 
Centrum 
Krwiodaw-
stwa i Krwio-
lecznictwa 
w Lublinie 
na uroczyste 
wręczenie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Uroczy-
stość miała miejsce 18 kwietnia w Galerii Malarstwa Polskiego XVII 
– XIX wieku w Muzeum Lubelskim na Zamku w Lublinie. Krzyż 
nadany został za wybitne zasługi zarówno w ilości oddanej krwi jak 
i  pracy na rzecz krzewienia krwiodawstwa.

Razem z panem Wojtczakiem odznaczono Krzyżem Kawaler-
skim jeszcze czterech krwiodawców z regionu Lubelszczyzny. Na 
spotkaniu wręczono także 24 Złote Krzyże Zasługi, 37 Srebrnych 
Krzyży Zasługi i 12 Brązowych Krzyży Zasługi, oraz 38 odznak Ho-
norowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. 

Pan Paweł Wojtczak od 25 lat należy do Klubu w Bełżycach, 

Szczególna odznaka dla krwiodawcy  

Burmistrz Bełżyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Bełżyce:

Lp Położenie, 
lokalizacja

Powierz -
chnia

użytkowa 
/m²/ 

lokalu

Księga wieczysta,
Numer działki,

Obręb

Opis
Nierucho

-mości

Przeznaczenie 
lokalu i okres 

trwania umowy

Wysokość opłat z tytułu 
najmu:
1) Stawka czynszu m2/
miesięcznie
2) opłata za media

Stawka 
wyjściowa do 
przetargu m2

/ miesięcznie 
netto

Termin 
wnoszenia            

opłat

Wysokość Godzina 
przetargu

postąpie-
nia

wadium

1. Bełżyce 
budynek przy 
ul. Fabryczna 

2b, (VI 
piętro)

12,40 m2 KW LU1O/
00047994/9;
Nr działki – 1075/5               
o pow. 0,5741ha
Bełżyce-Centrum

Budynek 
użytkowy, 
siedmio-
kondygna-
cyjny

najem do 3 lat, 
usługi o 

charakterze 
nieuciążliwym

1) czynsz najmu ustalony w 
przetargu
2) według obowiązujących 
stawek ( woda, ścieki, energia 
elektryczna)

4,00 zł/m Do dziesiątego
każdego 
miesiąca 

obowiązywania 
umowy

0,10 zł 100,00 zł 10.00

2. Bełżyce 
budynek przy
ul. Fabryczna 

2b, (VI 
piętro)

11,50 m2 KW LU1O/
00047994/9;
Nr działki – 1075/5                     
o pow. 0,5741ha
Bełżyce-Centrum

Budynek 
użytkowy, 
siedmio-
kondygna-
cyjny

najem do 3 lat, 
usługi o 

charakterze 
nieuciążliwym

1) czynsz najmu ustalony w 
przetargu
2) według obowiązujących 
stawek ( woda, ścieki, energia 
elektryczna)

4,60 zł/m 2 Do dziesiątego
każdego 
miesiąca 

obowiązywania 
umowy

0,10 zł 100,00 zł 10.30

3. Bełżyce
ul. 

Bychawska   
(garaż)

14,18 m² KW LU1O
/00047994/9;
Numer działki 1042/17 
o pow. 0,0703ha;
Bełżyce-Centrum

garaż                      najem do 3 lat, 
garaż

1) czynsz najmu ustalony w 
przetargu
2) według obowiązujących stawek

1,93 zł/m2 Do dziesiątego
każdego 
miesiąca 

obowiązywania 
umowy

0,10 zł 100,00 zł 11.00

Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2015 roku (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w  Bełżycach, ul. Lubelska 3.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium we wskazanej w tabeli wysokości, najpóźniej w dniu 19 maja 2015 r pół 
godziny przed wyznaczoną godziną przetargu w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: 13 8685 0001 0020 1902 2000 0040 Rejonowy Bank 
Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce tytułem: ,, Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu/garażu przy ul. …... o pow...........”
W przypadku wpłat na konto pieniądze należy wpłacić odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 19 maja 2015 r. znajdowały się one już na koncie 
Urzędu Miejskiego w Bełżycach. Dowód wniesienia wadium oferent musi przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium zostaje zwrócone w terminie trzech dni po odwołaniu, zamknięciu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę                    
od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego.
Najemca nie będzie mógł podnajmować nieruchomości 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.

Bełżyce, dnia 23 kwietnia 2015 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2015 roku (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w  Bełżycach, ul. Lubelska 3.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium we wskazanej w tabeli wysokości, najpóźniej w dniu 19 maja 2015 r  pół godziny przed wyznaczoną godziną przetargu w 
kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: 13 8685 0001 0020 1902 2000 0040 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce tytułem: ,, Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu/
garażu przy ul. …... o pow...........”
W przypadku wpłat na konto pieniądze należy wpłacić odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 19 maja 2015 r. znajdowały się one już na koncie Urzędu Miejskiego w Bełżycach. Dowód 
wniesienia wadium oferent musi przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium zostaje zwrócone w terminie trzech dni po odwołaniu, zamknięciu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na 
rzecz Urzędu Miejskiego. Najemca nie będzie mógł podnajmować nieruchomości 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. 
Bełżyce, dnia 23 kwietnia 2015 r

O g ł o s z e n i e 
 

     Burmistrz Bełżyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Bełżyce: 
 Oznaczenie nieruchomości Pow. 

działki              
w ha 

Opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie 
nieruchomości,            

sposób i czas 
zagospodarowania 

Stawka 
wyjściowa 

do przetargu 
 

Wysokość opłat i termin  wnoszenia 
: 
1)czynsz 
2) podatek 

Wysokość 
postąpie-
nia 

Wysokość 
wadium 

Godzina 
przetragu Lp. Numer 

działki Obręb Księga 
wieczysta 

1. 2293 Bełżyce- 
Rolne 

KW  
LU1O/ 

00029736/1 
0,2191 

Nieruchomość 
gruntowa 
R IV a-0,1521 ha 
R IV b-0,0670 ha 

uprawy polowe 
dzierżawa do 5 lat, 

 
52,00 zł 

1)Roczny czynsz dzierżawny ustalony 
w przetargu wpłacany do 31 marca 
każdego roku trwania umowy 
2) według obowiązujących stawek                
i terminów 

1,00 zł 50,00 zł 8.30 

2. 2297 Bełżyce- 
Rolne 

KW LU1O/ 
00029736/1 0,1835 

Nieruchomość 
gruntowa 
R IV b-0,0886 ha 
R V -0,0949 ha 

uprawy polowe 
dzierżawa do 5 lat, 

 
32,00 zł  j.w. 1,00 zł 50,00 zł 9.00 

3. 2299 Bełżyce- 
Rolne 

KW LU1O/ 
00029736/1 0,2122 

Nieruchomość 
gruntowa 
R IV b-0,2122 ha 

uprawy polowe 
dzierżawa do 5 lat, 

 
43,00 zł j.w 1,00 zł 50,00 zł 9.30 

 Uwaga Działki wymagają uporządkowania, w zamian za zwolnienie z czynszu dzierżawnego, przez okres 3 lat.    
 
Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2015 roku (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w  Bełżycach, ul. Lubelska 3. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium we wskazanej w tabeli wysokości, najpóźniej w dniu 19 maja 2015 r  pół 
godziny przed wyznaczoną godziną przetargu w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: 13 8685 0001 0020 1902 2000 0040 Rejonowy Bank 
Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce tytułem-,, Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr …..., obręb.......”. 
W  przypadku wpłat na konto pieniądze należy wpłacić odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 19 maja 2015 r. znajdowały się one już na koncie 
Urzędu Miejskiego w Bełżycach. 
Dowód wniesienia wadium oferent musi przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Wadium zostaje zwrócone w terminie trzech dni po odwołaniu, zamknięciu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. 
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę 
osobę  od  zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego. 
Dzierżawca nie będzie mógł poddzierżawiać nieruchomości osobom trzecim bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. 

Dodatkowe informacje na temat przetargu udzielane są w pok. 11 Urzędu Miejskiego w Bełżycach lub pod nr telefonu 81 517-28-91. 

            

Bełżyce, 23 kwietnia 2015 r. Matematycznie uzdolnieni Zespół Szkół nr 1
 im. Jana Pawła II  
finalistą konkursu

„Deutsch hat Klasse”/ 
„Niemiecki ma klasę“

21 kwietnia 2015 roku zostały ogłoszone 
wyniki  I etapu konkursu „Deutsch hat Klas-
se”, organizowanego przez Goethe - Institut  
w Warszawie, w którym nasza szkoła brała 
udział. Spośród 52 szkół z całej Polski, któ-
re zgłosiły się do tego konkursu i nadesłały 
swoją dokumentację, wyłoniono 10 Finali-
stów. Wśród nich znalazła się również na-
sza szkoła. Kolejnym etapem konkursu jest 
wizytacja naszej szkoły przez przedstawicieli 
Komisji  Konkursowej, w ramach której 
spotkają się oni z Zespołem oraz Dyrekcją 
Szkoły. Na podstawie przeprowadzonych 
wizytacji  zostaną wyłonieni laureaci trzech 
pierwszych miejsc. Przewidziane są również 
wyróżnienia   oraz dyplomy dla wszystkich 
uczestników. 

Wyniki drugiego etapu konkursu będą 
ogłoszone 18 maja 2015 roku. 

Tekst: Joanna Sieńko
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O g ł o s z e n i e
Burmistrz Bełżyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Bełżyce:

Oznaczenie nieruchomości Pow. 
działki
w ha

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie 
nieruchomości, 

sposób i czas
zagospodarowania

Przeznaczenie
w planie

Stawka 
wyjściowa 

do przetargu

Wysokość opłat i 
termin wnoszenia :
1)czynsz dzierżawny
2) podatek

Wysokość 
postąpienia

Wysokość
wadium

Godzina 
przetraguLp. Numer 

działki Obręb Księga 
wieczysta

1.

2/55 Babin KW LU1O/ 
00049116/5 0,05

Nieruchomość 
gruntowa,

R III a-0,05 ha
dzierżawa do 3 lat,  

cele rolnicze
RP – uprawy 

polowe 125,00 zł,

1)Roczny czynsz 
dzierżawny ustalony w 
przetargu wpłacany do 
31 marca każdego roku 
trwania umowy

2) według 
obowiązujących stawek 
i terminów

1,50 zł 100,0 zł 8.30

2. 2/56 Babin KW LU1O/ 
00049116/5 0,05

Nieruchomość 
gruntowa,

R III a-0,05 ha

dzierżawa do 3 lat,  
cele rolnicze

RP – uprawy 
polowe 125,00 zł,

1)Roczny czynsz 
dzierżawny ustalony w 
przetargu wpłacany do 
31 marca każdego roku 
trwania umowy

2) według 
obowiązujących stawek 
i terminów

1,50 zł 100,0 zł 9.00

3

2/57 Babin
KW LU1O/ 
00049116/5 0,05

Nieruchomość 
gruntowa,

R III a-0,05 ha
dzierżawa do 3 lat,  

cele rolnicze

RP – uprawy 
polowe 125,00 zł,

1)Roczny czynsz 
dzierżawny ustalony w 
przetargu wpłacany do 
31 marca każdego roku 
trwania umowy

2) według 
obowiązujących 
stawek i terminów

1,50 zł 100,0 zł 9.30

O g ł o s z e n i e

4. 2/58 Babin KW LU1O/ 
00049116/5 0,05

Nieruchomość 
gruntowa,

R III a-0,05 ha
dzierżawa do 3 lat,  

cele rolnicze
RP – uprawy 

polowe 125,00 zł,

1)Roczny czynsz 
dzierżawny ustalony w 
przetargu wpłacany do 
31 marca każdego roku 
trwania umowy
2) według 
obowiązujących 
stawek i terminów

1,50 zł 100,0 zł 10.00

5. 2/59 Babin

KW LU1O/ 
00049116/5 0,05

Nieruchomość 
gruntowa,

R III a-0,05 ha
dzierżawa do 3 lat,  

cele rolnicze
RP – uprawy 

polowe 125,00 zł,

1)Roczny czynsz 
dzierżawny ustalony w 
przetargu wpłacany do 
31 marca każdego roku 
trwania umowy
2) według 
obowiązujących 
stawek i terminów

1,50 zł 100,0 zł 10.30

6.

2/61
(część

działki)
Babin

KW LU1O/ 
00049116/5 0,05

Nieruchomość 
gruntowa,

R III a-0,05 ha

dzierżawa do 3 lat, 
teren pod garaże 

blaszane

MN-
zabudowa 

jednorodzinna

0,60  zł/m 2

netto
powierzchni 
zajętej pod 

garaż

1) miesięczny czynsz 
dzierżawny ustalony w 
przetargu. Wpłaty w 
dwóch ratach za okresy 
półroczne:
I- do 15 stycznia
II- do 15 lipca każdego 
roku trwania umowy
2) według 
obowiązujących 
stawek i terminów

0,10 zł 50,00 zł 11.00

Uwaga: Teren pod lokalizację 7 sztuk tymczasowych garaży blaszanych o maksymalnej       
powierzchni zabudowy 18 m2 , każde miejsce stanowi oddzielny przedmiot przetargu.

7.

2/62
(część 

działki) Babin
KW LU1O/ 
00049116/5 0,05

Nieruchomość 
gruntowa,

R III a-0,05 ha

dzierżawa do 3 lat, 
teren pod garaże 

blaszane

MN-
zabudowa 

jednorodzinna

0,60  zł/m 2

netto
powierzchni 
zajętej pod 

garaż

1) miesięczny czynsz 
dzierżawny ustalony w 
przetargu. Wpłaty w 
dwóch ratach za okresy 
półroczne:
I- do 15 stycznia
II- do 15 lipca każdego 

0,10 zł 50,00 zł 11.30

Uwaga: Teren pod lokalizację 7 sztuk tymczasowych garaży blaszanych o maksymalnej       
powierzchni zabudowy 18 m2 , każde miejsce stanowi oddzielny przedmiot przetargu.

7.

2/62
(część 

działki) Babin
KW LU1O/ 
00049116/5 0,05

Nieruchomość 
gruntowa,

R III a-0,05 ha

dzierżawa do 3 lat, 
teren pod garaże 

blaszane

MN-
zabudowa 

jednorodzinna

0,60  zł/m 2

netto
powierzchni 
zajętej pod 

garaż

1) miesięczny czynsz 
dzierżawny ustalony w 
przetargu. Wpłaty w 
dwóch ratach za okresy 
półroczne:
I- do 15 stycznia
II- do 15 lipca każdego 
roku trwania umowy
2) według 
obowiązujących 
stawek i terminów

0,10 zł 50,00 zł 11.30

Uwaga: Teren pod lokalizację 7 sztuk tymczasowych garaży blaszanych o maksymalnej                     
powierzchni zabudowy 18 m2 , każde miejsce stanowi oddzielny przedmiot przetargu.

8. 453/3 
(część 

działki)

Bełżyce-
Rolne

KW LU1O/
00042571/3 0,0183

Nieruchomość 
gruntowa,

Bi- 0,0183 ha
dzierżawa do 3 lat,

zieleń ozdobna
WZ – ujęcia 

wody
55,00 zł

netto

1)Roczny czynsz 
dzierżawny ustalony w 
przetargu wpłacany do 
31 marca każdego roku 
trwania umowy
2) według 
obowiązujących 
stawek i terminów

1,00 zł 100,00 zł 12.00

9
453/3 
(część 

działki)

Bełżyce-
Rolne

KW LU1O/
00042571/3 0,0182

Nieruchomość 
gruntowa,

Bi-0,0182 ha

dzierżawa do 3 lat,
pod działalność 

handlową

WZ – ujęcia 
wody

1,00/m2

netto

1)miesięczny czynsz 
dzierżawny ustalony w 
przetargu
2) według 
obowiązujących 
stawek i terminów

0,10 zł 200,00 zł 12.30

10.

529/2 
(Część 
działki 

oznaczo
na dla 
celów 
dzierża
wy nr 

529/2/2)

Bełżyce-
Wzgórze KW LU1O/

00034138/7
0,08

Nieruchomość 
gruntowa,
R III a-0,08
ha

dzierżawa do 3 lat, 
uprawy polowe

RP – uprawy 
polowe 25,60 zł,

1)Roczny czynsz 
dzierżawny ustalony w 
przetargu wpłacany do 
31 marca każdego roku 
trwania umowy
2) według 
obowiązujących 
stawek i terminów

1,00 zł 50,00 zł 13.00

Przetarg odbędzie się w dniu 6 maja 2015 roku (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w  Bełżycach, ul. Lubelska 3.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium we wskazanej w tabeli wysokości, najpóźniej w dniu 6 maja 2015 r  pół godziny przed wyznaczoną godziną przetargu w 
kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: 13 8685 0001 0020 1902 2000 0040 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce ,, Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 
…..., obręb.......”.
W  przypadku wpłat na konto pieniądze należy wpłacić odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 6 maja 2015 r. znajdowały się one już na koncie Urzędu Miejskiego w Bełżycach. Dowód 
wniesienia wadium oferent musi przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium zostaje zwrócone w terminie trzech dni po odwołaniu, zamknięciu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę  od  zawarcia umowy, wadium prze-
pada na rzecz Urzędu Miejskiego. Dzierżawca nie będzie mógł poddzierżawiać nieruchomości osobom trzecim bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego. Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje na temat przetargu udzielane są w pok. 11 Urzędu Miejskiego w Bełżycach lub pod nr telefonu 81 517-28-91
Bełżyce,  13 kwietnia 2015 r. 

O g ł o s z e n i e 
 

     Burmistrz Bełżyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Bełżyce: 
 Oznaczenie nieruchomości Pow. 

działki              
w ha 

Opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie 
nieruchomości,            

sposób i czas 
zagospodarowania 

Stawka 
wyjściowa 

do przetargu 
 

Wysokość opłat i termin  wnoszenia 
: 
1)czynsz 
2) podatek 

Wysokość 
postąpie-
nia 

Wysokość 
wadium 

Godzina 
przetragu Lp. Numer 

działki Obręb Księga 
wieczysta 

1. 2293 Bełżyce- 
Rolne 

KW  
LU1O/ 

00029736/1 
0,2191 

Nieruchomość 
gruntowa 
R IV a-0,1521 ha 
R IV b-0,0670 ha 

uprawy polowe 
dzierżawa do 5 lat, 

 
52,00 zł 

1)Roczny czynsz dzierżawny ustalony 
w przetargu wpłacany do 31 marca 
każdego roku trwania umowy 
2) według obowiązujących stawek                
i terminów 

1,00 zł 50,00 zł 8.30 

2. 2297 Bełżyce- 
Rolne 

KW LU1O/ 
00029736/1 0,1835 

Nieruchomość 
gruntowa 
R IV b-0,0886 ha 
R V -0,0949 ha 

uprawy polowe 
dzierżawa do 5 lat, 

 
32,00 zł  j.w. 1,00 zł 50,00 zł 9.00 

3. 2299 Bełżyce- 
Rolne 

KW LU1O/ 
00029736/1 0,2122 

Nieruchomość 
gruntowa 
R IV b-0,2122 ha 

uprawy polowe 
dzierżawa do 5 lat, 

 
43,00 zł j.w 1,00 zł 50,00 zł 9.30 

 Uwaga Działki wymagają uporządkowania, w zamian za zwolnienie z czynszu dzierżawnego, przez okres 3 lat.    
 
Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2015 roku (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w  Bełżycach, ul. Lubelska 3. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium we wskazanej w tabeli wysokości, najpóźniej w dniu 19 maja 2015 r  pół 
godziny przed wyznaczoną godziną przetargu w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: 13 8685 0001 0020 1902 2000 0040 Rejonowy Bank 
Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce tytułem-,, Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr …..., obręb.......”. 
W  przypadku wpłat na konto pieniądze należy wpłacić odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 19 maja 2015 r. znajdowały się one już na koncie 
Urzędu Miejskiego w Bełżycach. 
Dowód wniesienia wadium oferent musi przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Wadium zostaje zwrócone w terminie trzech dni po odwołaniu, zamknięciu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. 
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę 
osobę  od  zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego. 
Dzierżawca nie będzie mógł poddzierżawiać nieruchomości osobom trzecim bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. 

Dodatkowe informacje na temat przetargu udzielane są w pok. 11 Urzędu Miejskiego w Bełżycach lub pod nr telefonu 81 517-28-91. 

            

Bełżyce, 23 kwietnia 2015 r. 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2015 roku (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w  Bełżycach, ul. Lubelska 3.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium we wskazanej w tabeli wysokości, najpóźniej w dniu 19 maja 2015 r  pół godziny przed wyznaczoną godziną przetargu 
w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: 13 8685 0001 0020 1902 2000 0040 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce tytułem-,, Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 
działki nr …..., obręb.......”.
W  przypadku wpłat na konto pieniądze należy wpłacić odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 19 maja 2015 r. znajdowały się one już na koncie Urzędu Miejskiego w Bełżycach.
Dowód wniesienia wadium oferent musi przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium zostaje zwrócone w terminie trzech dni po odwołaniu, zamknięciu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę  od  zawarcia umowy, wadium 
przepada na rzecz Urzędu Miejskiego.
Dzierżawca nie będzie mógł poddzierżawiać nieruchomości osobom trzecim bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje na temat przetargu udzielane są w pok. 11 Urzędu Miejskiego w Bełżycach lub pod nr telefonu 81 517-28-91.

Bełżyce, 23 kwietnia 2015 r.

Uwaga: Teren pod lokalizację 7 sztuk tymczasowych garaży blaszanych o maksymalnej       
powierzchni zabudowy 18 m2 , każde miejsce stanowi oddzielny przedmiot przetargu.

7.

2/62
(część 

działki) Babin
KW LU1O/ 
00049116/5 0,05

Nieruchomość 
gruntowa,

R III a-0,05 ha

dzierżawa do 3 lat, 
teren pod garaże 

blaszane

MN-
zabudowa 

jednorodzinna

0,60  zł/m 2

netto
powierzchni 
zajętej pod 

garaż

1) miesięczny czynsz 
dzierżawny ustalony w 
przetargu. Wpłaty w 
dwóch ratach za okresy 
półroczne:
I- do 15 stycznia
II- do 15 lipca każdego 
roku trwania umowy
2) według 
obowiązujących 
stawek i terminów

0,10 zł 50,00 zł 11.30

Uwaga: Teren pod lokalizację 7 sztuk tymczasowych garaży blaszanych o maksymalnej                     
powierzchni zabudowy 18 m2 , każde miejsce stanowi oddzielny przedmiot przetargu.

8. 453/3 
(część 

działki)

Bełżyce-
Rolne

KW LU1O/
00042571/3 0,0183

Nieruchomość 
gruntowa,

Bi- 0,0183 ha
dzierżawa do 3 lat,

zieleń ozdobna
WZ – ujęcia 

wody
55,00 zł

netto

1)Roczny czynsz 
dzierżawny ustalony w 
przetargu wpłacany do 
31 marca każdego roku 
trwania umowy
2) według 
obowiązujących 
stawek i terminów

1,00 zł 100,00 zł 12.00

9
453/3 
(część 

działki)

Bełżyce-
Rolne

KW LU1O/
00042571/3 0,0182

Nieruchomość 
gruntowa,

Bi-0,0182 ha

dzierżawa do 3 lat,
pod działalność 

handlową

WZ – ujęcia 
wody

1,00/m2

netto

1)miesięczny czynsz 
dzierżawny ustalony w 
przetargu
2) według 
obowiązujących 
stawek i terminów

0,10 zł 200,00 zł 12.30

10.

529/2 
(Część 
działki 

oznaczo
na dla 
celów 
dzierża
wy nr 

529/2/2)

Bełżyce-
Wzgórze KW LU1O/

00034138/7
0,08

Nieruchomość 
gruntowa,
R III a-0,08
ha

dzierżawa do 3 lat, 
uprawy polowe

RP – uprawy 
polowe 25,60 zł,

1)Roczny czynsz 
dzierżawny ustalony w 
przetargu wpłacany do 
31 marca każdego roku 
trwania umowy
2) według 
obowiązujących 
stawek i terminów

1,00 zł 50,00 zł 13.00
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Na Kopcu Kościuszki na nowo stanęła Kapliczka
Promotorem przedsięwzięcia był Andrzej 

Widelski i Konrad Kliczka z Bełżyc, którzy 
w 2014 roku wyszli z pomysłem odbudowy 
kapliczki na Kopcu Kościuszki. Poprzednia 
kapliczka, która stała w tym samym miejscu 
została stamtąd usunięta jeszcze na przełomie 
lat 70-tych i 80-tych XX wieku z racji złego 
stanu. Przez wiele lat jej los był zapomniany. 
Pomysł  w szybkim czasie zaczął się rozwijać 
i podjęto  w tym kierunku pierwsze kroki.

- Szukając śladów starej kapliczki rozma-
wialiśmy z panem Witoldem Marcewiczem mi-
strzem kamieniarstwa z Bełżyc, który od wielu 
lat mieszka w sąsiedztwie Kopca Kościuszki. 
To on przekazał nam kilka zdjęć z okresu kie-
dy wykonywał nadzór nad remontem muru 
oporowego Kopca Kościuszki w latach 70- tych 
XX w. z widoczną w tle kapliczką (bez figurki). 
Z uzyskanych od niego informacji dowiedzieli-
śmy się, że kapliczkę zdemontowali ministran-
ci i przynieśli ją do niego na działkę za ogro-
dzenie. Pan Marcewicz nie był pewny czy ona 
jeszcze u niego jest. Wskazał przypuszczalne 
miejsce jej lokalizacji. Okazało się, że jest tam 
złożony urobek z wielu lat pracy kamieniarskiej 
mistrza. - mówi Andrzej Widelski. Szukania 
podjęli się: Andrzej Widelski, Szymon Topyło 
i Marian Piekoś. Przerzucając płyty kamienne 
i bloki granitowe niestety nie odnaleźli orygi-
nalnych pozostałości po kapliczce. W związku 

z powyższym musiały wystarczyć zdjęcia.
W latach 2013 – 2014 władze Gminy 

Bełżyce przeprowadziły rewitalizację Kopca 
Kościuszki. Zakres prac przeprowadzonych 
przez firmę Jacka Oleszka z Bełżyc na zlece-
nie Gminy Bełżyce obejmował m.in. wykona-
nie ozdobnych nasadzeń, granitowych alejek, 
remontu muru oporowego z cokołem, ławek 
i tablicy informacyjnej. Projekt rewitalizacji 
został dofinansowany ze środków z Unii Eu-
ropejskiej. 

Oprócz popiersia Tadeusza Kościuszki 
charakterystycznym elementem kopca jest 
ogromne drzewo - klon, które jest niestety 
w złym stanie zdrowotnym. Leczeniem i prze-
cinką suchych konarów zajmuje się obecnie 
Tomasz Chomicki z Podola. 

Wykonanie tychże prac jeszcze bardziej 
zmotywowało do działania organizatorów. 
Z zebranych środków pieniężnych został za-
kupiony w Wojciechowie pień dębowy, który 
został przewieziony do Podola i tam poddany 
obróbce przez Macieja Niedźwiedzia. Wyko-
nał on także rzeźbę kapliczki, natomiast  napis 
i pozostałe rzeźbienia są autorstwa Jana Sień-
ko z Konopnicy. Zakotwienie słupa z kolei 
ozdobione czterema różami ze stali nierdzew-
nej, po jednej na każdym rogu, wykonał Ma-
rek Sieńko z Bełżyc.

Już w listopadzie 2014r. został zabetono-

wany na kopcu słup dębowy z wyrzeźbionym 
napisem „ ODWRÓĆ NAS PANIE OD ZA-
RAZY, GŁODU, OGNIA I WOJNY”. 

Ustalenie treści napisu również nie było 
łatwe ponieważ, nikt nie pamiętał jego do-
kładnej treści, a na zachowanym zdjęciu czy-
telny był tylko niewielki fragment. Nieodzow-
ną pomoc i wsparcie idei odbudowy kapliczki 
udzielił ks. prałat Jarosław Orkiszewski (po-
przedni proboszcz Parafii Bełżyce), który przy 
pomocy programów komputerowych i wła-
snej wiedzy ustalił ostateczną treść formuły 
na słupie kapliczki. 

Tajemnicę stanowiła również figurka jaka 
znajdowała się poprzednio w kapliczce. Roz-
pytywani starsi mieszkańcy pamiętali samą 
kapliczkę na Kopcu Kościuszki jednak nikt 
nie pamiętał czyja figurka tam stała. Wielu 
wspominało, że figurka z kapliczki zniknęła 
na długo przed jej całkowitym demontażem. 
Ostatecznie ustalono, że teraz będzie ustawio-
na figurka Matki Bożej Fatimskiej. Pochodzi 
ona z Nowej Soli, a przywiózł ją do Bełżyc pan 
Andrzej Widelski. 

Konstrukcja dębowej kapliczki rozpoczęła 
się od szkicu wykonanego przez Witolda Mar-
cewicza. Pokrycie dachu zostało wykonane 
z blachy przez Andrzeja Widelskiego, a góru-
jące na jej szczycie oko opatrzności wyrzeźbił 
wspomniany wcześniej Jan Sieńko. 

Na uroczyste poświęcenie kapliczki zosta-
ły wydrukowane obrazki z jej fotografią i da-
tami 1917 – 2015, a na odwrocie napis: „Od 
zarazy, głodu, ognia i wojny odwróć nas panie” 
Pamiątka odnowienia Kapliczki M.B. Fatim-
skiej Bełżyce 2015 Ks. Jan Pęzioł. W sobotę 25 
kwietnia 2015r. kapliczkę połączono na stałe 
ze słupem na Kopcu Kościuszki. Tego dnia o 
godzinie 12.00 na Anioł Pański posadowiono 
figurkę Matki Boskiej wewnątrz kapliczki.

Uroczystość poświęcenia miała miejsce 
dzień później, w niedzielę, o godzinie 14.30.  
Zebranych powitał pan Andrzej Widelski, 
koordynator prac zmierzających do przy-
wrócenia historycznej pamiątki obecnym 
i   przyszłym mieszkańcom miasta. By wziąć 
udział w historycznym wydarzeniu licznie 
przybyli mieszkańcy naszej gminy, nie zabra-
kło Ryszarda Góry Burmistrza Bełżyc oraz 
proboszcza parafii ks. Janusza Zania i księży 
wikariuszy: ks. Andrzeja Kozieja i ks. Krzysz-
tofa Wójcika. Poświęcić kapliczkę i pomodlić 
się razem z mieszkańcami przybył ks. prałat 
Tadeusz Pajurek i ks. Jarosław Orkiszewski, 
który od początku sprzyjał idei powrotu ka-
pliczki na dawne miejsce, podobnie jak sam 
biskup Mieczysław Cisło.
Tekst: Szymon Topyło, współpraca: AWI

Koncert ku pamięci
Niezwykle pięknym i wzru-
szającym koncertem uczniów 
Szkoły Muzycznej im. H.Wie-
niawskiego w Bełżycach prof. 
Jerzy Boń upamiętnił swoją 
niedawno zmarłą małżonkę 
Zuzannę.

Całość miała miejsce 26 
kwietnia w sali Miejskiego 
Domu Kultury w Bełżycach. 

W koncercie wystąpili ko-
lejno: Agata Tokarczyk, Bartek 
Wiśliński, Róża Frączek, Natalia 
Maciejewska, Joanna Arabska, 
Dominika Puchała, Aleksandra 

Janczak, Emilia Karwowska, Kin-
ga Nita, Michał Furtak, Gabriela 
Banach, Iga Hermanowicz, Piotr 
Bożym, Liwia Wróblewska, Ju-
liusz Widelski, Julia Buczyńska, 
Damian Jarosławski, Kacper Wi-
niarski, Wojciech Łukasiewicz, 
Filip Uniłowski, Weronika Ma-
ciejewska i Krzysztof Goliszek.

Widownia wypełniona do 
ostatniego miejsca gorąco okla-
skiwała kolejnych wykonawców.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska 

POŚWIĘCENIE KAPLICZKI

Foto: Agnieszka Winiarska

Koncert Piesni Maryjnych w Wierzchowiskach'

Wyrażam głęboką wdzięczność Wszystkim, 
którzy wsparli zarówno materialnie jak 
i  duchowo ideę powrotu kapliczki na 
dawne miejsce.

Andrzej Widelski
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X Przeglad Piosenki Przedszkolnej¸

Turniej Tanca Towarzyskiego´
Foto: Agnieszka Winiarska, czyt. str.15

Foto: Józef Kasprzak 

Około trzystu tancerzy wzięło udział w tegorocznym Turnieju Tańca organizowanym przez Miejski Dom Kultury, a przygotowywanym przez Magdalenę i Grzegorza 
Gronowskich, którzy od lat prowadzą grupy tańca towarzyskiego w Bełżycach. Zmagania tancerzy obserwowała, z trybun hali CKFiS, gdzie odbywał się turniej, licznie 
zgromadzona publiczność.                                                                                                                                                                                                                  Tekst: AWI
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ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR 
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ

Foto: Agnieszka Winiarska, czyt.str.19

13 kwietnia tego roku w Szkole Podstawo-
wej w Babinie już po raz trzeci odbył się finał 
międzyszkolnego konkursu z języka angiel-
skiego „English Master 2015”. Pomysłodawcą, 
organizatorem i autorem konkursu była pani 
Marta Kalamon. Konkurs był adresowany do 
uczniów z klas IV-VI ze szkół podstawowych 
z terenów wiejskich gminy Bełżyce. Udział 
w  nim wzięły dzieci uczące się w Babinie, 
Matczynie, Krzu, Wierzchowiskach i Chmiel-
niku.

Celem konkursu było wyłonienie talen-
tów i wspieranie uczniów uzdolnionych ję-
zykowo w rozwija-
niu i poszerzaniu 
własnych zaintere-
sowań oraz pod-
noszenie poziomu 
motywacji do na-
uki języka angiel-
skiego. 

Z m a g a -
nia składały się 
z   dwóch etapów. 
Zadaniem uczniów 
było napisanie 
testów sprawdza-
jących znajomość 
słownictwa, gra-
matyki i umiejęt-
ności z zakresu ję-
zyka angielskiego.

 Zdobywca 
H i m a l a j ó w

9 kwietnia 2015 roku Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Beł-
życach odwiedził znany lubelski himalaista Pan Piotr Tomala, który 
opowiedział młodzieży o swojej ubiegłorocznej wyprawie na Broad 
Peak, dwunastej pod względem wysokości górze na świecie, znajdującej 
się na granicy Chin i Pakistanu. Wyprawa była zorganizowana w ramach 
Polskiego Himalaizmu Zimowego im. Artura Hajzera.

Uczniowie zapoznali się ze specyfiką przygotowań i przebiegu wy-
praw wysokogórskich. Prelegent wzbogacił swoje opowieści imponu-
jącymi zdjęciami z niezwykłej podróży. Warto nadmienić, że celem 
wyprawy polskich himalaistów było wejście na dwa wierzchołki masy-
wu – Broad Peak Middle (8011 m n.p.m.) i Broad Peak Main (8051 m 
n.p.m.). Pierwszej czteroosobowej ekipie do zdobycia założonego celu 
zabrakło jedynie 100 metrów. Druga załoga w składzie z Piotrem To-

 Mistrz angielskiego w Babinie
Z satysfakcją możemy stwierdzić, że 

konkurs ten cieszy się dużym powodze-
niem wśród uczniów, o czym świadczy fakt, 
że udział w nim wzięło 17 uczniów ze szkół 
wiejskich z terenu gminy Bełżyce. Dla orga-
nizatorów jest to potwierdzenie, że wysiłek, 
jaki wkładają w przygotowanie konkursu, 
przynosi zamierzony efekt i jest działaniem 
pozwalającym na rozwój uczniów oraz inte-
grację dzieci z okolicznych wsi. Współpraca 
między szkołami już od trzech lat przebiega 
bardzo pomyślnie i znajduje odzwierciedlenie 
w sprawnej pracy komisji konkursowej skła-

dającej się z nauczycieli języka angielskiego 
z zaproszonych placówek.

Na podsumowanie finałowych zmagań 
zostali zaproszeni przedstawiciele organu 
prowadzącego, swoją obecnością zaszczycił 
nas zastępca Burmistrza Bełżyc Pan Marcin 
Olszak, który wręczył uczestnikom nagrody 
oraz  dyplomy. Mistrzem języka anielskiego 
został Paweł Misztal ze Szkoły Podstawowej 
w Chmielniku, który zajął pierwsze miejsce. 
Na pozycji drugiej uplasowała się Alicja Ma-
zowiecka (SP Chmielnik), natomiast miejsce 
trzecie zdobył Michał Raczyński (SP Mat-

czyn).
Laureatom oraz 

wszystkim uczestnikom 
konkursu serdecznie 
gratulujemy i zachęca-
my do intensywnej na-
uki języka angielskiego, 
ponieważ za rok odbę-
dzie się czwarty finał 
konkursu „English Ma-
ster”, na który już dziś 
serdecznie zapraszamy. 

Tekst: Marta Kala-
mon, foto: Iwona Kuś 
-Jankowska

malą, Agnieszką Bielecką i Markiem Chmielarskim zdobyła Broad Peak 
Main- 24 lipca 2014 r. (o 9.20 czasu lokalnego), po około dziewięciu go-
dzinach od wyjścia z trzeciego obozu (na wysokości 7050 metrów). 

Niewątpliwą atrakcją spotkania była prezentacja sprzętu wysokogór-
skiego, która wywołała wśród uczniów ogromne zainteresowanie. Mło-
dzież mogła zobaczyć miedzy innymi jak wyglądają ekspedycyjne buty, 
raki, czekan, lina, czołówka, uprząż, karabinki i ekspresy do wspinaczki. 

Na zakończenie Pan Piotr Tomala odpowiedział uczniom na wszyst-
kie nurtujące pytania oraz udzielił młodzieży wywiadu w ramach projek-
tu edukacyjnego „Zawód Moich Marzeń”.

Lubelski himalaista już wkrótce planuje kolejną wyprawę - na górę 
K2. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!
Tekst: Marzena Podgajna, foto: Marcin Stec

Finał VIII Integracyjnego Konkursu Plastycznego
"Pasterka i kominiarczyk"

Foto: Agnieszka Winiarska, czyt.str.17
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Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Filia 
w Bełżycach informuje, że w 2015 roku 
zaplanowane zostały do realizacji szkole-
nia grupowe:

1.SPAWACZ
2.KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII 
Z MINIMUM SANITARNYM 120 h
3.PROFESJONALNY SPRZEDAWCA 
4.KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIE-
SZONA DO PRAWA JAZDY KAT C, C+E
5.PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZ-
PIECZNYCH ROZSZERZONY NA CY-
STERNY
6.HDS 
7.OPERATOR SPRZĘTU ROBÓT ZIEM-
NYCH (KOPARKA JEDNONACZYNIOWA 
KL III)
8.KWALIFIKOWANY PRACOWNIK 
OCHRONY FIZYCZNEJ (WG NOWEGO 
ROZPORZĄDZENIA)

9.RZEŹNIK – WĘDLINIARZ
10.AUTO CAD
11.KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH 
FIRM ok. 92 h
12.Dekarz/ + monter systemów solarnych
13.Monter klimatyzacji i wentylacji z upraw-
nieniami SEP  
14.Programista PHP i JAVA

Urząd finansuje również szkolenia indywidu-
alne pod potrzeby pracodawcy.  
Bliższe informacje dla osób bezrobotnych 
u doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Lublinie Filia w Bełżycach 

Informujemy również , że realizowane są na 
chwilę obecną inne formy aktywizacji osób 
bezrobotnych . 
- prace interwencyjne 
- staże 
- bony stażowe 

- wyposażenia, doposażenia stanowisk pracy 
- dofinansowanie wynagrodzenia dla osób 
w  wieku powyżej 50 roku życia.
- finansowanie szkoleń dla pracodawców i ich 
pracowników w wieku powyżej 45 roku ży-
cia.

Bliższe informacje dla pracodawców pod nr 
tel. 81-517-32-40 lub 81 517-37-70.

Oferty pracy:

Nauczyciel matematyki
Brukarz
Kucharz

Mechanik samochodowy
Pomoc kuchenna

Sprzedawca
Technik handlowiec

Kierowca C+E

Urząd Pracy proponuje 

W dniu 11 kwietnia 2015 roku uczniowie naszej szkoły (Ewa Masiak, 
Izabela Winiarska, Ilona Wnuk, Karolina Wójtowicz, Michał Kamiński) pod 
opieką Pani Dyrektor Elżbiety Kaszlikowskiej oraz opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego Pana Andrzeja Grębskiego wzięli udział w IV Forum Mło-
dych. Odbyło się ono pod hasłem ,,Ja-Obywatel'', jego organizatorami byli: 
Kuratorium Oświaty w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej oraz 
Parlament Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego. Gospodarzem fo-
rum był Wydział Politologii UMCS.

Pierwsza część spotkania miała miejsce w pięknej Auli im. Ignacego Da-
szyńskiego, w której jak przypomniał Rektor UMCS prof.dr hab. Stanisław 
Michałowski, odbyło się inaugurujące posiedzenie Tymczasowego Rządu 
Republiki Polskiej w Lublinie po odzyskaniu niepodległości. Otwarcia sesji 
dokonała Justyna Golonka, Marszałek Parlamentu Dzieci i Młodzieży Woje-
wództwa Lubelskiego. Następnie głos zabrali Pan Krzysztof Babisz, Lubelski 
Kurator Oświaty oraz Pan Rektor Stanisław Michałowski. Obaj występujący  
podkreślili, że poprzez udział w forum młodzież dała wyraz właściwej posta-
wy obywatelskiej. Został także odczytany list  Wojewody Lubelskiego Pana 
Wojciecha Wilka.

Na część wykładową forum złożyły się następujące wystąpienia:
- Co oznacza być obywatelem?; prof.dr hab. Iwona Hofman, Prodziekan 

Wydziału Politologii UMCS,
- Jak wyglądała aktywność obywatelska młodych Polaków na przestrzeni 

wieków?; prof.dr hab. Stanisław Michałowski,  Rektor UMCS,
- Nie głosuję, czy powinienem interesować się wyborami?; dr Michał 

Wallner z Zakładu Systemów Politycznych Wydziału Politologii UMCS,
- Co daje bycie aktywnym obywatelem?; dr Monika Sidor z Zakładu Sa-

morządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii UMCS,
- Jak kształtować postawy obywatelskie wśród młodzieży?; dr Agnieszka 

Demczuk z Zakładu Praw Człowieka Wydziału Politologii UMCS.
We wszystkich wystąpieniach podkreślano, że: społeczeństwo obywatel-

skie to przede wszystkim społeczeństwo aktywne i otwarte, interesowanie się 
polityką to powinność każdego obywatela, wyznacznikami postawy obywa-
telskiej jest zaangażowanie w życie lokalnej społeczności, regionu, kraju połą-
czone z dążeniem do zrozumienia uwarunkowań położenia geopolitycznego 
Polski. Pierwszą część sesji zakończył występ grupy teatralnej ,,Kołek w pło-
cie'' z gimnazjum w Milanowie, prowadzonej przez Panią Marzenę Zawiszę.

Po przerwie rozpoczęła się część warsztatowa forum. Ucznio-
wie pracowali w grupach tematycznych: Ja - obywatel Europy, Ja- 
obywatel mojej społeczności lokalnej, Czy Samorządy Uczniow-
skie kształtują obywatelską postawę?, Niepełnoletni -obywatel 
drugiej kategorii?, Polityka młodzieżowa - jak być rzecznikiem 
idei?, Pierwsza pomoc jako obowiązek każdego obywatela.

IV Forum Młodych zakończyło się podsumowaniem i sfor-
mułowaniem wniosków. Udział w forum był na pewno dla mło-
dzieży szkołą postawy obywatelskiej.

Tekst: Elżbieta Kaszlikowska, foto: Andrzej Grębski

Reprezentacja ,,Kopernika'' 
na IV Forum Młodych

Tegoroczny jubileuszowy, bo już X Prze-
gląd Piosenki Przedszkolnej zgromadził jak 
zawsze rzesze małych talentów. Do Bełżyc 
zjechały przedszkolaki nie tylko z miejskich 
przedszkoli, ale też z terenu Lubelszczy-
zny. Na scenie Miejskiego Domu Kultury 
gościliśmy dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Maciejowie Starym, oddziału przedszkol-
nego w  Matczynie, punktu przedszkolne-
go w   Krzu, Niepublicznego Przedszkola 
"Plastuś" w Bełżycach, Szkoły Podstawowej 
w Jakubowicach Końskich, Niepubliczne-
go Przedszkola w  Kalinówce, Rodzinnego 
Przedszkola "U   Pana Kleksa" w Bełżycach, 
Samorzadowego Przedszkola Publicznego 
w   Piotrowicach, Punktu Przedszkolnego 
"Malucholandia" w  Babinie oraz Szkoły Pod-
stawowej we Wronowie. Oczywiście najlicz-
niej wystąpiły przedszkolaki z Samorządo-
wego Przedszkola Publicznego w Bełżycach, 
organizatora całej imprezy. Wystąpiła także 
grupa wokalno - taneczna z SPP w Bełżycach.

Całość otworzyła dyrektor SPP Jolanta 
Barszcz - Skowronek, która po powitaniu 
wszystkich gości, a szczególnie małych ar-
tystów odczytała werdykt jury konkursu 
plastycznego zatytułowanego "Uroki mojej 
miejscowości". Była to już VII edycja tego 
ogólnopolskiego konkursu, któremu patro-
nuje Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra. Do or-

ganizatorów tym razem napłynęło aż 155 prac 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat z 45 placówek 
oświatowych.

Kapituła konkursowa, w skład której we-
szła Jolanta Barszcz - Skowronek jako prze-
wodnicząca komisji, dr hab. Jolanta Andrze-
jewska z UMCS-u w Lublinie, Edyta Rząd 
- nauczycielka wychowania plastycznego 
i   Wioletta Bukowska jako przedstawicielka 
rodziców. Po niezwykle trudnych obradach 
jury wyłoniło zwycięzców i zakwalifikowało 
24 prace na wystawę pokonkursową. Wśród 
wyróżnionych prac znalazły się te wykonane 
przez dzieci z placówek w naszej gminie: Kaję 
Stępień z SPP w Bełżycach, Klaudię Wójcik, 
Nataszę Sowę, Marcela Orła, Igę Górniak oraz 
Antoninę Rakuś także z SPP w Bełżycach.

Nagrodę specjalną Dyrektora Samorządo-
wego Przedszkola w Bełżycach przyznała pani 
Jolanta Barszcz - Skowronek Julce Maciuszek 
ze Szkoły Podstawowej - Oddziału Przed-
szkolnego Jadamwola w Łukowicy.

Natomiast w czasie Przeglądu Piosenki 
niezwykle emocjonujące występy, oraz ko-
stiumy w jakich śpiewali mali artyści za każ-
dym razem zostawały nagradzane gromkimi 
oklaskami widzów, a na zakończenie wszyscy 
otrzymali dyplomy i upominki oraz wykonali 
wspólną, pamiątkową fotografię.
Tekst: Agnieszka Winiarska

Przegląd piosenki i rozstrzygnięcie 
ogólnopolskiego konkursu

Okiem mieszkańca

W bełżyckim Rynku trwa remont dachu jednej 
z miejskich kamienic.

Teatr "Nasz" ponownie wystawił sztukę 
W.Wandurskiego "Śmierć na gruszy", która 
cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród 
widzów.
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Po rocznej przerwie już po raz ósmy w na-
szej placówce odbył się finał Integracyjnego 
Konkursu Plastycznego. W związku z   tym, 
że patronem naszej szkoły podstawowej jest 
Hans Christian Andersen tematem przewod-
nim była jedna z jego baśni pt. „Pasterka i ko-
miniarczyk”. 

Honorowy patronat nad naszym konkur-
sem już po raz kolejny objął Burmistrz Mia-
sta i Gminy Bełżyce pan Ryszard Góra, który 
ufundował  nagrody za zajęcie pierwszego  
miejsca w każdej z kategorii.

Celem naszego konkursu była integracja 
społeczności dziecięcej z naszej gminy, zapo-
znanie z literaturą H. Ch. Andersena oraz roz-
wijanie wyobraźni i twórczości plastycznej.

Jak w latach ubiegłych konkurs cieszył się 
dużym zainteresowaniem, wpłynęło ponad 
sto prac. Jest nam niezmiernie miło i z góry 
pragniemy podziękować wszystkim uczestni-
kom  oraz nauczycielom i rodzicom za zain-
teresowanie i tak liczny udział. Dla naszych 
wychowanków jest to również ogromne prze-
życie, dzięki temu mają możliwość zawarcia 
nowych przyjaźni czy znajomości.

Na nasze zaproszenie do wzięcia udziału 
w konkursie odpowiedziały następujące szko-
ły i ośrodki: SP i Punkt Przedszkolny w  Krzu, 
w Babinie, w Chmielniku, w Matczynie, SP 
z   ZS w Wojciechowie, SOSW z Bystrzycy 

i  Załucza, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Za-
burzeniami Psychicznymi, Dzienne Centrum 
Aktywizacji i Zespół Szkół Specjalnych przy 
DPS w Matczynie.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje 
Szkoła Podstawowa w Matczynie z punktem 
przedszkolnym, której uczniowie wykonali 
prawie 38% wszystkich prac (40 sztuk), któ-
re napłynęły na konkurs. Bardzo serdecznie 
dziękujemy za tak wielkie zainteresowanie 
naszym konkursem. Jest nam bardzo miło 
z tego powodu.

Finał konkursu uświetniło premierowe 
wystawienie przedstawienia „Pasterka i ko-
miniarczyk” w wykonaniu uczniów Zespołu 
Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie.

Przedstawienie powstało dzięki zaan-
gażowaniu naszych nauczycieli: Katarzyny 
Orzeł, Justyny Bieleckiej i Dariusza Orłow-
skiego. 

Prace zostały ocenione w trzech katego-
riach, a zwycięzcami zostali:

Kategoria I dzieci przedszkolne
I miejsce Ignacy Konopa, SP Matczyn 
II miejsce Sebastian Kędzierski, SP Matczyn
III miejsce Marlena Szczotka, SP Matczyn 

Kategoria II klasy 0-III
I miejsce Martyna Bulzak kl.III  SP Chmiel-
nik
II miejsce Piotr Niezbecki kl.I SP Matczyn 

VIII INTEGRACYJNY KONKURS PLASTYCZNY pt. „PASTERKA I KOMINIARCZYK” 
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH przy DPS w MATCZYNIE

III miejsce Kacper Sadlak  kl.III  SP Chmiel-
nik

Kategoria III osoby niepełnosprawne
I miejsce Grajewski Piotr kl. II Gimnazjum 
w ZSS przy DPS w Matczynie 
II miejsce Howaniec Piotr kl. IV  SP w  ZSS 
przy DPS w Matczynie 
III miejsce Paweł Majchrzak kl. III Gimna-
zjum w SOSW Bystrzyca

Organizacja Integracyjnego Konkursu 
Plastycznego nie byłaby możliwa bez naszych 
cudownych sponsorów i darczyńców. Jak za-
wsze mogliśmy liczyć na wsparcie finansowe 
i  rzeczowe następujących firm : Centrum 
Wózków Inwalidzkich p. R. Kowalskiego z Lu-
blina, Księgarni p. A. Porębiak z Bełżyc, Biura 
Usługowo – Handlowego p. F. Dula z Bełżyc, 
Piekarni i Cukierni Mielnik z Niedrzwicy Du-
żej,bSklepu Wielobranżowego TOPA-Z p. G. 
Kamińskiego z Bełżyc, FHU-P „JASIEK” Sp.J. 
A.A. Jaśkowskich z Niedrzwicy Dużej, Mini 
Marketu Spożywczego p. M. Wójtowicza z Ba-
bina, Sklepu  Spożywczego p. H. Piotrowskiej 
ze Strzyżewic i Firmy „MIX” z Bełżyc. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim sponsorom za 
współpracę i okazaną pomoc. 

Tekst: Edyta Wojtaszko, 
Aneta Frąk – Tuziemska 
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Tłumnie na Orliku
Około siedemdziesięciu kobiet ćwiczy dwa razy w tygodniu aerobik na bełżyckim Orliku. Zaję-
cia organizuje i bezpłatnie prowadzi animatorka Orlika Justyna Giza. - Z zajęć na zajęcia przy-
chodzi coraz więcej pań i sala nie mieści wszystkich chętnych, dlatego obecnie korzystamy z dobrej 
pogody i boiska - wyjaśnia instruktorka i trenerka Justyna Giza. Zajęcia odbywają się we wtorki 
i czwartki o godz.19.00.                                                                                              Tekst i foto: AWI



18 19

Nr 71 -72 ( 182-183 ) kwiecień - maj 2015

Gazeta Bełżycka Gazeta Bełżycka

Wydanie internetowe gazety do pobrania na stronie www.belzyce-mdk.pl                                   Gazeta Bełżycka - Miesięcznik Samorządowy

Klub Sportowy „Tęcza” Bełżyce 
zaprasza wszystkie chętne dzieci od 

lat 5 wzwyż do zapisów do sekcji piłki 
nożnej. Posiadamy 5 grup młodzie-
żowych, które biorą czynny udział w 

rozgrywkach mistrzowskich. Za-
pewniamy fachową opiekę, świetną 

atmosferę, rozwój fizyczny oraz ruch 
na świeżym powietrzu. Kontakt: Do-
minik Pietras tel. 609143848, e-mail: 

teczabelzyce@wp.pl

Rekrutacja do sekcji 
piłki nożnej

Natalia i Wiktoria Dwojak, bo o nich mowa, 11 kwietnia w War-
szawie wystartowały w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich "Od 
Młodzika do Olimpijczyka". Zawody rozgrywano na basenie o długo-
ści 50 metrów. Tu właśnie Natalia na dystansie 100 m stylem klasycz-
nym osiągnęła swój rekord życiowy  z czasem 1.34;80 i zajęła 5 miejsce, 
z kolei na 200 m stylem zmiennym także osiągnęła rekord życiowy cza-
sem 3,04;77 i zajęła 7 miejsce. 

Wiktoria z kolei na 100 m stylem grzbietowym zajęła miejsce 5, 
a na dystansie 100 m stylem dowolnym 10 miejsce. W podsumowaniu 
rozgrywek w klasyfikacji na najlepszą zawodniczkę na 100 startujących 
dziewcząt Natalia zajęła 9 miejsce, a Wiktoria 14 miejsce.

Bełżyckie pływaczki nadal w formie

10 kwietnia zakoń-
czyła się Bełżycka 
Liga Tenisa Stołowego 
2015. Rozgrywki od 
stycznia do kwietnia 

miały miejsce w obiektach centrum Kultu-
ry Fizycznej i Sportu.

Druga edycja rozgrywek, podobnie jak 
pierwsza, która miała miejsce w 2014 roku 
cieszyła się dużym zainteresowaniem zarów-
no dorosłych jak i młodzieży. W rozgrywkach 
uczestniczyło 13 zespołów z gmin: Bełżyce, 
Niedrzwica Duża, Chodel, Poniatowa oraz 
z Lublina.

O pierwszym miejscu w tabeli i zwycię-

stwie w lidze w tym roku zadecydował po-
jedynek ostatniej kolejki dwóch, dotychczas 
niepokonanych, zespołów. Po bardzo wyrów-
nanym, pełnym emocji i trwającym aż 2,5 go-
dziny pojedynku zespół Czarnej Błyskawicy 
Bełżyce pokonał zespół Boczki Bełżyce 6:4.

Drużyna zwycięzców wystąpiła w skła-
dzie: Wojciech Maliborski, Janusz Stróżak, 
Piotr Stróżak, rezerwowi: Grzegorz Malibor-
ski i Michał Maliborski.

W zespole zdobywców II miejsca grali: 
Miłosz Plewik, Seweryn Kruk i Jacek Koło-
dziejczyk.

Należy podkreślić, że od stycznia do 
kwietnia zawodnicy rozegrali aż 13 kolejek 

ligowych, których wyniki na bieżąco publiko-
wano na stronie internetowej CKFiS-u.

Nad organizacją i przebiegiem turnieju 
czuwał sędzia główny, instruktor tenisa sto-
łowego KS CKFiS Bełżyce pan Tadeusz Wa-
silewski.

Po zakończonych zmaganiach wszystkie 
zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i dy-
plomy ufundowane przez dyrektora CKFiS 
pana Andrzeja Paśnika. 

Obserwatorzy BLTS pozytywnie ocenia-
ją rozgrywki i mają nadzieję, że w przyszłym 
roku odbędzie się kolejna, już trzecia, edycja 
Bełżyckiej Ligii Tenisa Stołowego.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Finał Bełżyckiej Ligii Tenisa Stołowego

Zwycięzcy II BTLS - Czarna Błyskawica Bełżyce 
z sędzią głównym turnieju -Tadeuszem Wasilewskim (z prawej)Mecze rozgrywano równocześnie na kilku stołach 

Kolejnymi zawodami pływackimi w jakich wzięły udział bliźniacz-
ki był IV Międzynarodowy Miting Pływacki "Szukamy Młodych Ta-
lentów" w miejscowości  Herby koło Lublińca. Natalia uzyskała tam 
kolejno noty: 1 miejsce na 50 m stylem klasycznym, 1 miejsce na dy-
stansie 100 m stylem dowolnym i 3 miejsce na 50 m stylem dowol-
nym. Wiktoria natomiast na 50 m stylem grzbietowym dopłynęła jako 
czwarta z wynikiem 40,18, na 100 m stylem grzbietowym była także na 
4 miejscu, podobnie jak stylem dowolnym, gdzie osiągnęła rekord ży-
ciowy czasem 33,94. W klasyfikacji na najlepszą zawodniczkę Natalia 
była druga, a Wiktoria ósma.

Tekst: Agnieszka Winiarska, foto: Piotr Dwojak

Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
19 kwietnia nad zbiornikiem wodnym 

w  Bełżycach został zainaugurowany sezon 
wędkarski 2015. 

Koło PZW 74 w Bełżycach zorganizo-
wało pierwsze zawody tym razem o Puchar 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Beł-
życach, które rozpoczęły sezon wędkarski 
2015. Zawody te są zaliczane do Grand Prix 
koła. Wzięło w nich udział 23 zawodników 
w   dwóch kategoriach: junior - kobieta i se-
nior. W pierwszej kategorii najlepszy okazał 
się Dominik Węgorowski, jego połów ważył 
250g, drugie miejsce zajęła Wioleta Wasilew-
ska złowiła 100g ryb i trzecie miejsce zajęła 
Paulina Wasilewka z  połowem 30g Najwięk-
szą rybę w tej kategorii wyciągnął Dominik 

Węgorowski, był to jaź ważący 250g. Wśród 
seniorów pierwsze miejsce zajął Robert Tar-
czyński z wagą ryb 760g, jednocześnie pan 
Robert wyciągnął największą rybę zawodów 
- jazia ważącego 280g. W tej samej kategorii  
drugie miejsce zajął Kamil Skrzypek, który 
złowił 330g ryb, a na trzeciej pozycji uplaso-
wał się Mateusz Jędruch z wagą ryb 250g. 

Zwycięzcom na zakończenie zmagań 
wędkarskich puchary wręczył Andrzej Chem-
perek Przewodniczący Rady Miejskiej w Beł-
życach wraz z Wiceprzewodniczącym Rady 
Miejskiej Jerzym Wrońskim.

Mimo niesprzyjających tego dnia warun-
ków atmosferycznych organizatorzy zawodów 
stwierdzili, że otwarcie sezonu wędkarskiego 

udało się zorganizować według założeń. Na-
stępną imprezą wędkarską w Bełżycach będą 
spławikowe mistrzostwa Koła, które zostaną 
rozegrane 10 maja br.

Ponadto Zarząd Koła zaprasza
▪ 24 maja na Zawody Muchowe;

▪ 31 maja na Zawody Spławikowe 
z okazji Dnia Dziecka

Więcej informacji można uzyskać na stro-
nie internetowej PZW 74 Bełżyce lub siedzi-
bie Koła w Bełżycach przy ulicy Fabrycznej 
2b na IV piętrze we wtorki od 17.00 do 19.00 
i  w piątki od 17.00 do 19.00.

Tekst: Robert Tarczyński, AWI, 
foto: Agnieszka Winiarska
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Odpowiedz na pytanie
Na pytanie z poprzedniego wydania Ga-

zety Bełżyckiej odpowiedzieli prawidłowo: 
Barbara Lech, Tomasz Bogusz, Małgorzata 
Sułek z Kozubszczyzny, Stanisław Bartosz-
cze oraz Andrzej i Barbara Grygliccy.

Na zdjęciu widać było fragment ulicy 
Lubelskiej, zimą, na przełomie lat 80 i 90-
tych XX wieku. Ciekawostką były konie 
arabskie, które ciągnęły sanie. Fotografia 
pochodziła z albumu Państwa Wójcików 
z  Chmielnika.

W tym miesiącu pytamy naszych Czy-
telników, czy rozpoznają ulicę na fotografii 
obok. 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 odpo-
wiedzą na pytanie jak zawsze opublikujemy 
w  następnym wydaniu Gazety Bełżyckiej.

Pocztówka z historii

Rodzinna majówka mieszkańców Bełżyc dzielnicy Czworaki, na łąkach nad rzeką Krężniczanką. Zdjęcie zrobiono prawdopodobnie w latach 
1953-1955. Od lewej stoją: Barbara Golisz, Aleksander Golisz, Danuta i Paweł Wójtowiczowie, Aleksandra Abramowicz, Maria Duszczenko, 
Maria Dziak, Józef Ćwikliński, Janina Golisz, Lucjan i Maria Burczakowie, Jan Ćwikliński, Czesław Topyło, NN, Zofia Golisz, Teresa Potocka Po-
takiewicz, Danuta Wrońska, Henryka Golisz. Takie majówki były niegdyś bardzo popularne w naszym mieście, a obecność akordeonisty świadczy 
o tym, że śpiewano i tańczono na takich wiosennych spotkaniach. Zdjęcie udostępnił pan Czesław Topyło.

Wróćmy jeszcze na moment do historii sióstr zakonnych opisywanych w poprzednim wydaniu Gazety Bełżyckiej. W tej kwestii do redakcji 
wpłynął list, od pana Stanisława Bartoszcze, który uzupełnił kilka informacji: "Do sióstr zakonnych należałoby dodać siostrę Monietę, / tak Ją 
nazywaliśmy /, która pracowała w Ośrodku Zdrowia w domu Państwa Purców (wspominanych w artykule). Siostra zaszczepiła przeciwko cho-
robom setki dzieci i było to bezbolesne, ale chyba, a nawet na pewno dlatego, że siostra była przeuroczą osobą. Wyjechała z Bełżyc około 1957r. 
do Krakowa. Panowie Purc i Słowicki wozili pasażerów  autobusami do Lublina. Pan Purc wyprowadził się z Bełżyc około 1958 r. do Lublina."


