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Strażacy z bełżyckiej jednostki JRG PSP od kilku tygodni intensywnie szkolą się i trenują na obiektach usytuowanych w naszym mieście. W ramach tych 
szkoleń wyjeżdżają do pozorowanych akcji gaśniczych. Jedna z takich akcji miała miejsce w wieżowcu przy ul. Fabrycznej. Tam druhowie musieli zabezpieczyć 
butlę z gazem. Oprócz tego w budynku na poddaszu miało miejsce duże zadymienie i znajdował się omdlały człowiek, którego wyniesiono z pomieszczenia 
i  udzielono mu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Po zakończeniu działań pozoracyjnych Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie  
zainstalowała stanowisko wysokościowe na dachu wieżowca, skąd strażacy z Bełżyc schodzili na linie. - Chcemy ze wszystkimi zmianami przećwiczyć takie 
zejścia, by strażacy mieli obycie z wysokością, ponieważ jest to konieczne przy specyfice naszej pracy - tłumaczy Adam Pietrzak dowódca JRG PSP Bełżyce. Ce-
lem szkolenia było również zapoznanie druhów z działaniami ratowniczymi na dużych wysokościach z wykorzystaniem sprzętu wspinaczkowego. Podczas 
ćwiczeń najpierw omówione oraz przećwiczone zostało wyposażenie osobiste ratownika wysokościowego, węzły ratownicze, zasady prowadzenia asekuracji, 
zjazd i  bezpieczeństwo w ratownictwie wysokościowym. Kiedy wykorzystuje się takie szkolenie? A choćby w czasie pożaru wieżowca czy klęski żywiołowej. 

Kolejne ćwiczenia miały miejsce na zbiorniku wodnym przy ul.Kazimierskiej. Tu z kolei strażacy testowali sprzęt do ratownictwa wodnego - specjalny 
kombinezon wypornościowy. Jak tylko pojawią się mrozy i zamarznie tafla na zbiorniku ćwiczenia będą miały kolejną fazę - ratowania poszkodowanego pod 
którym załamał się lód. - Podczas ćwiczeń wielu mieszkańców podchodzi do nas i pyta co robimy, czy coś się dzieje? Oczywiście wyjaśniamy, że są to ćwiczenia i na 
czym polegają. Cieszymy się, że społeczeństwo interesuje się naszymi działaniami i szkoleniami co daje pełniejszy obraz tego, w jaki sposób strażacy przygotowują 
się do służby w różnych warunkach - mówi Dariusz Pruszkowski zastępca dowódcy bełżyckiej jednostki straży pożarnej. 

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Stażacy ćwiczą i dbają o bezpieczeństwo

Wędkarze Koła PZW 74 zakończyli sezon

Foto: Marcin Markowski
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Rada Miejska uchwaliła
Rada Miejska w Bełżycach zajęła stanowi-
sko w  sprawie nie obniżania średniej ceny 
skupu żyta ustalonej Komunikatem Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 
października 2015 roku w sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów bę-
dącej podstawą do ustalenia podatku rolnego 
na rok podatkowy 2016. Cena żyta zgodnie 
z  wyżej wymienionym komunikatem wyno-
si 53,75zł. W   związku z tym podatek rolny 
w  2016 roku dla gruntów gospodarstw rol-
nych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta) wyno-
sił będzie 134,38zł natomiast dla pozostałych 
gruntów za 1 ha (równoważnik 5q żyta) po-
datek będzie wynosił 268,75zł.

Podobnie jeśli chodzi o podatek leśny także 
przyjęto jako podstawę komunikat Prezesa 
GUS. W następnym roku obowiązująca staw-
ka podatku leśnego wyniesie 42,19 zł od jed-
nego hektara lasu.

Uchwała w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości obowią-
zujących na terenie gminy Bełżyce na 2016 
rok.
Określa się następujące stawki w podatku od 
nieruchomości: ■ od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej 0,89 zł. od 1m2 powierzchni;
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi 
lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
4,58 zł. od 1 ha powierzchni;
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego - 0,35zł. od 1m2 powierzchni;
- niezabudowanych objętych obszarem rewi-
talizacji (...) 3 zł. od 1m2 powierzchni;
■ od budynków lub ich części:
- związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej (...) 20,00 zł od 1m2 powierzch-
ni użytkowej;
- zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym - 10,68 zł. od 1m2 pow.
użytkowej;
- związanych z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych (...) 4,65 zł. od 1m2 pow. użytkowej;
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego - 6,50 zł. od 1m2 pow. użytkowej.
■ od budowli - 2% ich wartości.

Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty 
targowej i określenia zasad ustalania i po-
boru oraz terminów płatności, wysokości 

stawek opłaty targowej i zarządzenia jej po-
boru w drodze inkasa.
Wprowadza się opłatę targową na terenie gmi-
ny Bełżyce i określa się stawki dzienne opłaty 
targowej:
- od sprzedaży samochodu osobowego 10 zł., 
- od sprzedaży samochodu ciężarowego 20 zł.,
- od sprzedaży ze stołów prowadzącego targo-
wisko za każdy rozpoczęty mb - 3zł.,
- od sprzedaży na targowiskach:
▶ przy zajętej powierzchni do 6m2 włącznie 
- 5zł.,
▶ przy zajętej powierzchni powyżej 6m2 
do 14m2 włącznie - 10zł.,
▶ przy zajętej powierzchni powyżej 14m2 
do 20m2 włącznie - 15 zł.,
▶ powyżej 20m2 - 30 zł.

Rada Miejska w Bełżycach określiła nowe 
stawki w odniesieniu do autobusów. 
Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia poza kierowcą:
- mniejszej niż 22 miejsca - stawka 500 zł.
- równej lub wyższej niż 22 miejsca - stawka 
900 zł.
Natomiast stawki od samochodów ciężaro-
wych, ciągników siodłowych i balastowych 
oraz od przyczep i naczep pozostały bez zmian
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18 listopada w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Bełżycach odbyło się spotkanie 
autorskie z Anną Janko, pisarką, poetką i felietonistką, autorką kilku tomików wierszy oraz 
takich książek jak „Dziewczyna z zapałkami” czy „Pasja wg. Św. Hanki”. 
Rozmowa poświęcona była dotychczasowej twórczości literackiej autorki, ponadto najnowszej 
książce pt. „Mała zagłada”. Autorka przedstawia w niej fragment historii, dotyczący pacy-
fikacji wsi Sochy na Zamojszczyźnie, jed-
nocześnie wplatając w nią wątki rodzinne i 
rozliczając się z własną emocjonalną trau-
mą. 
W spotkaniu wraz z nauczycielami wzięli 
udział uczniowie Gimnazjum nr 1 oraz nr 
2 w Bełżycach, oraz z Zespołu Szkół im. 
Mikołaja Kopernika w Bełżycach. 
Spotkanie zorganizowane zostało w ra-
mach działającego w M-GBP Dyskusyjne-
go Klubu Książki. 
Tekst: Joanna Szewczyk M-GBP 
w Bełżycach, foto: arch. M-GBP

Marii chwałę śpiewać będziem, Bo to Matka dobrotliwa,
Przepotężnym swym orędziem, Boże dary wyjednywa.

Niech wychwala wsze stworzenie, Marię, Wiernych Wspomożenie.

Tradycyjnie w październiku Zespół Śpiewaczy z Wojcieszyna organizuje koncert pieśni 
różańcowych, na który zaprasza zaprzyjaźnione zespoły śpiewacze. W tym roku Matkę Bożą 
śpiewem w matczyńskim kościele chwalił zespół ze Strzeszkowic, Konopnicy, Niedrzwicy, 
Wierzchowisk, "Jarzębinki" z Bełżyc oraz gospodarze, czyli Zespół Śpiewaczy z Wojcieszyna. 

Koncert tradycyjnie rozpoczął się mszą św. odprawioną przez proboszcza parafii w Mat-
czynie Leszka Niedźwiedzia. Wierni modlili się w intencji członków wszystkich zespołów 
śpiewaczych. 

Śpiewaczy występ otworzyła Barbara Wieczorkiewicz witając zespoły oraz wszystkich 
słuchaczy. Zespoły wykonywały kolejno po trzy przygotowane pieśni Na zakończenie kon-
certu zespoły wspólnie z wiernymi odśpiewały "Barkę"- ulubioną pieśń św. Jana Pawła II.

Tekst: AWI, foto: Agnieszka Winiarska

Literackie spotkanie w bibliotece

Na zdjęciu od lewej: Anna Janko, Joanna Szewczyk 
i Magdalena Widelska - dyrektor M-GBP

Z ostatniej chwili
▶ 3 grudnia zaplanowane są konsultacje pro-
jektu Strategii Rozwoju Gminy Bełżyce na lata 
2015 - 2022. Konsultacje są przeprowadzane 
w  formie pisemnej poprzez przyjmowanie 
opinii i wniosków na specjalnym formularzu, 
który dostępny jest na stronie internetowej 
gminy Bełżyce  oraz w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego w Bełżycach.
Spotkanie z mieszkańcami w ramach kon-
sultacji odbędzie się w dniu 3 grudnia 2015 
r. o  godz. 12.00 w Miejskim Domu Kultury 
w Bełżycach.
▶ Trwają prace remontowe przy domu ludo-
wym w Krężnicy Okrągłej oraz termomoder-
nizacja remizy OSP Matczyn - Wojcieszyn;
▶ Został zlikwidowany przeciek ze zbiornika 
wodnego w Bełżycach. Naprawa grobli pole-
gała na zagęszczeniu terenu gliną.
▶ Przetarg na realizację ulicy Bednarskiej nie 
został rozstrzygnięty ponieważ nie wpłynęła 
żadna oferta na jej remont.
▶ Trwają rozmowy w sprawie koncepcji za-
gospodarowania Zdroju Jagiełły w Bełżycach; 
obecnie dwóch projektantów konsultuje je 
z konserwatorem zabytków.
▶ Dzięki przebudowie zasilania kablem ziem-
nym została zlikwidowana linia średniego na-
pięcia w naszym mieście.
▶ Rozpoczął się trzeci etap nasadzeń zieleni 
przy ulicy Kazimierskiej.
▶ Samorząd naszej gminy wystosował pismo 
do Starosty Lubelskiego o ujęcie w budżecie 
powiatu remontu m.in. ulicy Prebendarskiej, 
Tysiąclecia i Jakuba Nachmana.
▶ 13 grudnia o godz.10.00 w Zajeździe u Dwo-
jaków odbędzie się zebranie sprawozdawcze 
PZW Koła 74 Bełżyce. 

W listopadzie miesz-
kańcy Płowizn w naszej 
gminie mogli już prze-
jechać wyremontowa-
ną drogą. Fundusze na 
264 metrowy odcinek 
drogi gmina pozyskała 
ze środków celowych 
budżetu Województwa 
Lubelskiego, którego 
dysponentem jest sa-
morząd województwa. 

Tekst: red, 
foto: S.Topyło

Odnowili drogę gminną
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Jest to duże wyzwanie dla bibliotekarzy. 
Internet i film nigdy nie zastąpią książki, ale 
mogą być inspiracją, źródłem informacji 
o książce, możliwością jej zakupu w wirtual-
nych księgarniach.

 Książka rozbudowuje wyobraźnię, ćwiczy 
pamięć, uczy skupienia, wzbogaca słownic-
two, rozwija zainteresowania. Czytanie wy-
maga jednak czasu i wysiłku intelektualnego. 
W komputerze dzieje się wszystko szybko, 
wystarczy kliknąć.

Kluczem do sukcesu, wydaje się być, prze-
kazanie czytelnikowi pewnego zestawu umie-
jętności i pasji czytania. Chodzi o wyrobienie 
nawyku i ochoty sięgania po książkę.

Niezwykle istotne jest odwoływanie się do 
tekstów kultury: filmów, piosenek, nawet gier 
komputerowych. Również popularny Youtube 
może być nam pomocny, jeżeli znajdziemy 
treści korespondujące z polecaną lekturą. 

Zaprzyjaźniona polonistka rozpoczyna 
omawianie „Wesela” od przeglądania mody 
ślubnej, a Gombrowicza od analizy piosenki 

„Chciałbym być sobą”. Twierdzi, że to działa. 
Jej młodzież czyta lektury.

W mojej bibliotece, gdzie są najmłodsi 
czytelnicy poszukuję różnych metod i form 
pracy.

Tym razem z pomocą przyszła mi mama 
Frania i Ignasia. Chłopcy są czytelnikami mo-
jej biblioteki. Pani Urszula Konopa jest prze-
wodnikiem w Lubelskiej Trasie Podziemnej 
i  tak przybliża zwiedzającym „Trasę”: - Lubel-
ska Trasa Podziemna to ciąg korytarzy o dłu-
gości prawie 300 metrów. Powstała poprzez 
połączenie lochów dawnego ratusza (Trybuna-
łu Koronnego) oraz kilkunastu staromiejskich 
piwnic. Trasa została uruchomiona w 2006 
roku, ale pomysł na jej stworzenie powstał 
jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego 
stulecia.

Zwiedzający poruszając się przez podzie-
mia poznają historię Lublina. Przewodnik opo-
wiada w czasie wędrówki o tym, jak wyglądały 
poszczególne etapy rozwoju miasta. Obrazują 
to makiety, przy których grupy zatrzymują się 

Jak zachęcić młodych ludzi do czytania?
na chwilę i przenoszą do różnych epok. Wę-
drówkę zaczynamy od osadnictwa wczesno-
średniowiecznego, przechodzimy przez Lublin 
z wieku XIV, odwiedzamy miasto renesanso-
we, następnie docieramy do wieku XVIII. Na 
uczestników czeka też wizyta w podziemnym 
teatrzyku, w którym przedstawiono wydarze-
nia z 1719 roku. Po wielkich emocjach czas na 
poszukiwanie wyjścia z podziemi. Gdzie ono 
jest? Trzeba odwiedzić Trasę żeby się o tym 
przekonać.

Lubelska Trasa Podziemna to nie tylko 
zwiedzanie, ale też inne działania edukacyjne 
dotyczące historii i kultury Lublina i Lubelsz-
czyzny. Do ciekawych inicjatyw Trasy należą 
warsztaty i projekty plenerowe: Festiwal Legend 
Lubelskich "Zaczarowany Lublin", Misterium 
Dzwonu i Pożar Lublina. Ostatnie wydarzenie 
odbywa się co roku wieczorem 2 czerwca. Upa-
miętnia ocalenie miasta z wielkiej pożogi z roku 
1719. Jest to widowisko, w którym uczestnicy w 
strojach z epoki, w  blasku pochodni, przemie-
rzają ulice Starego Miasta śladem historycznej 
procesji.

Szczegółowe informacje o Trasie znajdują 
się na stronie: http://teatrnn.pl/podziemia.

Miesiąc październik dla uczniów i czytel-
ników SP w Matczynie wypełniony był legen-
dami lubelskimi.

Odbyliśmy wiele spotkań w bibliote-
ce, czytając legendy, oglądając animacje le-
gend, które stworzyły dzieci lubelskich szkół 
i przedszkoli, wykonując ilustracje legendy 
o „Smoku lubelskim Żmiju”, „Kamieniu nie-
szczęścia” i „Czarciej łapie”.

21 października dzieci z oddziału przed-
szkolnego i klasy I były na wycieczce w Lubli-
nie. Dzięki uprzejmości Pani Urszuli Konopy 
mogły obejrzeć makiety Lublina z różnych 
okresów historycznych oraz poznać wybrane 
legendy o Lublinie tj. legendę o „Czarciej ła-
pie”, „Legendę o powstaniu Lublina”. Pani Ula 
pokazała wszystkim uczestnikom wycieczki 
legendarny ”kamień nieszczęścia” oraz naj-
ważniejsze obiekty architektoniczne na Sta-
rym Mieście.

23 października odbył się finał projektu 
„Z legend dawnego Lublina”. Uczniowie klasy 
V przygotowali inscenizację legendy o „Czar-
ciej łapie”. Pani Urszula Konopa zabrała nas 
na wirtualny spacer po Starym Mieście, od-
krywając ślady znanych bohaterów lubelskich 
legend. Tego dnia legendy towarzyszyły nam 
podczas układania puzzli, rozgrywania edu-
kacyjnej gry planszowej. Nawet w grze plat-
formowej „anioły i diabły” zdobywaliśmy lu-
belskie cebularze.

Projekt zakończyliśmy wręczeniem na-
gród za wykonanie ilustracji do wybranej le-
gendy.

Zapraszamy czytelników Gazety Bełżyc-
kiej do sięgnięcia po piękne legendy z naszego 
regionu dostępne w bibliotekach na terenie 
Gminy Bełżyce oraz zwiedzania „Trasy”.

 Tekst: Urszula Konopa, Agnieszka Piłat

Prywatne Muzeum Historii Bełżyc to miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez mieszkań-
ców Bełżyc, uczniów szkół i przedszkoli. My również postanowiliśmy udać się tam 13 listopada 
2015 roku, by poznać historię naszego miasta i gminy. W zwiedzaniu wzięli udział uczniowie 
klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Krzu. 

Coraz częściej szukamy czegoś nowego, ciekawego i zapomnianego. Bełżyce są właśnie jed-
nym z takich miejsc, gdzie znajduje się muzeum, w którym możemy to zobaczyć. Po przybyciu 
na miejsce zostaliśmy serdecznie powitani przez Pana Józefa Kotłowskiego właściciela Prywat-
nego Muzeum Historii Bełżyc, który zaprosił nas do wspólnego zwiedzania. Pan Józef zbierając 
przedmioty doszedł do wniosku, że w jakiś sposób jest z nimi związany i mają dla niego wyjąt-
kową wartość. Tym bardziej, że każdy z nich ma swój kawałek historii i jest szczególnie bliski dla 
kolekcjonera. Pan Kotłowski zbierał wszelkie stare przedmioty wszędzie tam, gdzie to było moż-
liwe, wyszukiwał u rodziny, znajomych i okolicznych mieszkańców. Były to przedmioty kultury 
materialnej i inne rekwizyty o wartości historycznej. Pan Józef zapoznał nas z wydarzeniami, 
które miały wpływ na losy i wygląd miasta. W muzeum, które znajduje się w garażu są setki eks-
ponatów. Najpierw obejrzeliśmy fragment samolotu z 1939 roku, który zestrzelony nad łąkami 
za bełżyckim kościołem wylądował na lotnisku w Krzu. Kolejno mogliśmy zobaczyć jak dawniej 
wyglądały sztućce z Majdanka, but robiony w więzieniu po II wojnie światowej, strój łączniczki 
z Łopiennika, skrzynię drewnianą z amunicją. Z wielkim zainteresowaniem oglądaliśmy ekspo-
naty związane z I i II wojną światową. Były to menażki, manierki, maski, taśmy z karabinu prze-
ciwlotniczego, karabin ułanów, bagnety, krzyże, klamerki, numizmaty, pieniążki, odznaczenia, 
dokumenty, butelki, legitymacje, zdjęcia. Nie lada atrakcją była możliwość założenia na głowę 
hełmu oraz masek. Przedmioty te stanowią unikatowy zbiór i zostały ocalone od zapomnienia. 
Wcześniej bezużyteczne stały się dokumentami życia ludzi minionej epoki.

Po zakończeniu zwiedzania podziękowaliśmy Panu Józefowi za interesującą lekcję na 
temat losów naszego miasta. Wizyta w Prywatnym Muzeum Historii Bełżyc była żywą lekcja 
historii i etnografii.                                                     Tekst: Beata Mirosław, foto: arch.SP w Krzu

W Prywatnym Muzeum Historii Bełżyc

9 listopada tuż przed Świętem Niepodle-
głości, na cmentarzu w Babinie miały miej-
sce uroczystości związane z odsłonięciem 
odnowionej mogiły żołnierzy AK oddziału 
partyzanckiego por. Wojciecha Rokickiego 
ps. „Nerwa”. Patronat honorowy nad uro-
czystością objął Instytut Pamięci Narodo-
wej Oddział Lublin.

W uroczystości wzięły udział władze 
miejskie: Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra, 
Marcin Olszak zastępca Burmistrza, Andrzej 
Chemperek przewodniczący Rady Miejskiej 
w Bełżycach, wiceprzewodniczący RM: An-
drzej Bednarczyk i Jerzy Wroński, Waldemar 
Podsiadły sekretarz Wojewódzkiego Komite-
tu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, dr 
Sławomir Poleszak Naczelnik Oddziałowego 
Biura Edukacji Publicznej IPN w Lublinie, 
poczty sztandarowe związków kombatan-
tów,  oraz uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Babinie i harcerze z 43 Drużyny "Parasol" 
w ZS Nr 1 w Bełżycach. Był obecny również 
jedyny żyjący jeszcze żołnierz Nerwy - Jan 
Busiewicz ps.Basza oraz mieszkańcy gminy. 
Modlił się wraz z zebranymi ks. prałat Cze-
sław Przech i ks. proboszcz parafii w Babinie 
Ryszard Wasilak. Na drugą część uroczystości 
zgromadzeni udali się do Szkoły Podstawowej 
w  Babinie, gdzie uczniowie pod kierunkiem 
nauczycieli przygotowali część artystyczną.

Wróćmy do grobu żołnierzy Nerwy. Pier-
wotnie kwatera była grobem ziemnym oto-
czonym betonowym obrysem i żelaznym łań-
cuchem zawieszonym na słupkach. Pośrodku 
umieszczono betonową podstawę pomnika. 
Na niej tablicę z napisem: „Bratnia mogiła 25 
żołnierzy AK poległych w walce z Niemcami 
w Pawlinie dnia 7 kwietnia 1944r. Cześć Ich 
Pamięci.” Nad płytą posadowiono żelazny 
ażurowy krzyż z zawieszoną tablicą i wypisa-
nymi nazwiskami 25 poległych. 

Remont mogiły został przeprowadzony 
w 1999r. Zainicjował go Zarząd Koła Świato-
wego Związku Żołnierzy AK w Krężnicy Jarej.  
Zgodnie z częścią opisową dołączoną do pro-
jektu remontu czytamy, że zachowuje się pro-
sty, żołnierski charakter mogiły. Nie ulegają 
zmianom charakterystyczne dla mogiły ele-
menty tj. stalowy krzyż, cokół. Zlikwidowana 
została natomiast metalowa tablica z nazwi-
skami poległych. Zastąpiono ją płytą z czar-
nego granitu o wym. 160x120x6cm. Zawarto 
na niej część informacyjną oraz nazwiska 
i  pseudonimy poległych. Płytę posadowiono 
na podmurówce z lekkim pochyleniem od 
cokołu.  Zlikwidowano również inwentarski 
łańcuch zawieszony na betonowych słup-
kach wokół grobu, zastępując go ozdobnym, 
z ogniw prostokątnych. Zlikwidowano także 
łańcuch przed cokołem i krzyżem, aby umoż-
liwić dostęp i wgląd na granitową płytę. 

W bieżącym roku staraniem władz gminy 
oraz pomocy i wsparciu finansowemu Woje-
wody Lubelskiego i ROPWiM w Warszawie, 

to miejsce doczekało się kolejnej renowacji. 
Mogiła pokryta została granitowymi płytami. 
Pomnik okrawężnikowano i ułożono kostkę 
brukową. Wokół części mogiły zamontowano 
żeliwne słupki, na których zawieszony został 
ozdobny łańcuch. Inne zrealizowane prace 
obejmowały m.in.: wykonanie ław i wieńca 
żelbetonowego, wykonanie faktury na wień-
cu, wykonanie fundamentu pod górną cześć 
pomnika, wykonanie postumentu pod meta-
lowy krzyż, renowację tablicy informacyjnej. 

 Wykonawcą prac jest artysta kamieniarz 
Witold Marcewicz. Całkowity koszt zadania 
wyniósł 29 400zł., z tego dofinansowanie prac 
to 19 400zł.

Inne odnowione groby wojenne na tere-
nie naszej gminy  to :
▶ 2010 – 2011 Mogiła lotników czeskich 
i   N.N żołnierza polskiego z 1943 roku 
w Bełżycach 
▶ 2012 Mogiła więźniów Majdanka na 
cmentarzu parafialnym w Bełżycach
▶ 2013 mogiła szer. Mariana Rorzysko - żoł-
nierza Wojska Polskiego cmentarz parafial-
ny w Bełżycach
▶ 2014 Mogiła zbiorowa z I wojny światowej 
na cmentarz parafialny w Matczynie

Łączny koszt wymienionych remontów 
wyniósł ponad 115 tys. zł. Dofinansowanie 
z budżetu LUW 21tys. i ROPWiM 56 tys. 

Oddział Partyzancki „Nerwa” powstał je-
sienią 1943 roku i istniał do końca lipca 1944 
roku, kiedy to został rozbrojony we wsi Pola-
nówka pod Lublinem przez oddziały Armii 
Czerwonej. Nazwę swoją wziął od pseudoni-
mu, organizatora i   dowódcy oddziału Woj-
ciecha Rokickiego ówczesnego ppor rezerwy, 
który oprócz pseudonimu „Gamasz” używał 
również pseudonimu „Nerwa” przyjętego od 
cesarza rzymskiego, / Marcus Cocceius Nerva 
żył około 30-98 r. /po n. Chr./

Oddział stanowił II pluton 8 pułku pie-
choty A.K. a w okresie akcji „Burza” był już 
II kompanią 8 p.p. A.K. . Grupa „Nerwy” była 

oddziałem lotnym, który przeprowadzał ak-
cje sabotażowe i organizował, niekiedy wręcz 
brawurowe wypady na wroga. 

Do maja 1944r. operował najczęściej 
w gminach: Bełżyce, Konopnica, Bychawa, 
Zemborzyce i Krzczonów, a następnie z po-
lecenia inspektoratu przeszedł na południo-
wo-wschodnie tereny obwodu lubelskiego. 
Oddział przeprowadził łącznie 22 akcje zbroj-
ne.

W drugiej połowie marca na polecenie 
Komendy Okręgu oddział „Nerwy" został 
skierowany w rejon Bełżyc, gdzie wraz z in-
nymi oddziałami partyzanckimi inspektora-
tu miał ochraniać pierwszą w kraju operację 
lądowania samolotu alianckiego, przeprowa-
dzaną pod kryptonimem „Most I”. Operacja 
ta, planowana początkowo na ostatnie dni 
marca, ze względu na złe warunki atmosfe-
ryczne była kilka razy odraczana, została osta-
tecznie pomyślnie zrealizowana w nocy z 15 
na 16 kwietnia 1944 roku.

Oddziały wyznaczone do osłony tej ope-
racji otrzymały zakaz dowolnej zmiany rejonu 
zakwaterowania i dokonywania akcji na przy-
dzielonym terenie. Pozostawały one w usta-
wicznej dyspozycji dowódcy całego przedsię-
wzięcia, szefa lotnictwa okręgu kpt. Janusza 
Mościckiego („Jacek", „Bocian"). Przeciąga-
jące się w czasie oczekiwanie spowodowane 
odraczaniem kolejnych terminów operacji 
i swego rodzaju bezczynność nie pozostały 
bez wpływu na stan koncentracji psychicznej 
ludzi z oddziałów. Przebywając przez dłuż-
szy czas na stosunkowo niedużym obszarze, 
zwrócili oni również uwagę okupanta.

Przed świętami wielkanocnymi (5 kwiet-
nia) oddział „Nerwy” liczący wówczas 45-50 
ludzi został zakwaterowany w kol. Pawlin koło 
Bełżyc. 7 kwietnia, w Wielki Piątek Niemcy 
niespodziewanie otoczyli kwatery oddziału, 
zmuszając go do nierównej walki, w której po-
legło 32 partyzantów, a 7 zostało rannych. Od-
dział utracił również 35 sztuk broni i  sprzęt, 
konie i tabor. 25 partyzantów spoczęło na 
cmentarzu w Babinie, pozostałych zabrały 
rodziny i pochowały na cmentarzach macie-
rzystych.

Tragedia w Pawlinie była przedmiotem 
dochodzenia prokuratora Wojskowego Sądu 
Specjalnego, który uznał ostatecznie, że por. 
Nerwa nie jest winien przestępstwa kwalifi-
kującego się pod WSS, ale stwierdził, że por. 
nie wyczerpał wszystkich możliwości, jako 
dowódca, pod względem taktycznym, celem 
uchronienia swego oddziału od zaskoczenia.  
Nerwa otrzymał jedynie surową naganę.
Żródła: 
Ireneusz Caban 8 pułk Piechoty Legionów AK. 
Organizacja i działania bojowe”, prezen-
tacja pt. Oddział Nerwy - młodzi, dzielni, 
niezapomniani przygotowana przez uczniów 
Gimnazjum Nr 1 w Bychawie pod kierunkiem 
Ewy Reszka i Magdaleny Miszczak.

Tekst: M.Olszak, A.Winiarska
Foto: Agnieszka Winiarska

Żołnierzom "Nerwy" 
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Odsłoniecie tablicy upamietniajacej 
ks. bpa Tomasza Wilczynskiego

, , ,
´

25 października w Parczewie miało miejsce 
uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniają-
cej Księdza Biskupa Tomasza Wilczyńskie-
go w 50-tą rocznicę jego śmierci. 

Tuż przed uroczystą sumą odbyła się 
akademia, która została przygotowana przez 
uczniów parczewskiego Liceum Ogólno-
kształcącego. Po występie młodzieży rozpo-
częła się uroczysta Eucharystia, której prze-
wodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda, 
koncelebrowali: arcybiskup warmiński Woj-
ciech Ziemba oraz biskup Ryszard Karpiński 
z   Lublina i biskup pomocniczy diecezji sie-
dleckiej Piotr Sawczuk. Po Mszy św. została 
poświęcona tablica upamiętniająca 50 -tą 
rocznicę śmierci biskupa Tomasza Wilczyń-
skiego pochodzącego z Jasionki, koło Parcze-
wa. 

Ks. bp Tomasz Wilczyński był ordyna-
riuszem diecezji warmińskiej w latach 1956-
1965. Wywodził się z parczewskiej parafii. By 
scharakteryzować sylwetkę biskupa Wilczyń-
skiego można powiedzieć, że najważniejsze 
dla niego były sprawy ludzi, wśród których 
pracował i pełnił posługę kapłańską, później 
biskupią. 

Biskup Wilczyński w czasie II wojny 
światowej pracował na parafii w Bełżycach 
i na naszym gruncie położył duże zasługi na 
polu pomocy miejscowemu ruchowi oporu, 
partyzantom AK, BCh, NSZ a także Żydom 
oraz mieszkańcom miasteczka, dlatego w par-
czewskich uroczystościach nie zabrakło dele-
gacji z Bełżyc, w  której znalazł się burmistrz 
Ryszard Góra, ks. proboszcz Janusz Zań, Józef 
Kasprzak dyrektor MDK, Józef Pruszkowski 
i Zenon Winiarski oraz Konrad Kliczka.

Przypomnijmy sylwetkę biskupa Wil-
czyńskiego. "Urodził się w 1893 roku w Ja-
sionce pod Parczewem. Po ukończeniu szkoły 
powszechnej w Parczewie kontynuował naukę 
w   Gimnazjum Staszica w Lublinie. W 1920 
roku zaciągnął się na ochotnika do wojska, 
by bronić Ojczyzny przed bolszewicką na-
wałą. W szeregach jazdy mjr. Jaworskiego 
uczestniczył w kontrofensywie znad Wieprza 
i zwycięskim marszu armii polskiej nad Nie-
men. Jesienią 1920 roku zgłosił się do Semi-
narium Duchownego w Lublinie i szybko stał 
się jednym z najlepszych alumnów. Biskup lu-
belski ks. Marian Fulman docenił jego nauko-
we talenty i w 1925 roku wysłał go na studia 
w   Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim 
w Rzymie, które ukończył w 1928 roku uzy-
skując tytuł doktora teologii. Następnie podjął 
studia licencjackie w Papieskim Instytucie Bi-
blijnym w Rzymie, ukończył je w 1928 roku. 
W latach 1920-1931 podróżował w celach 
naukowych do Francji, Ziemi Świętej, Egiptu, 
Syrii i Libanu, ucząc się biegle m.in języka he-
brajskiego. W grudniu 1931 roku powrócił do 
Lublina i z nominacji bpa M.Fulmana został 
wykładowcą Pisma Św. i języka hebrajskie-
go w Seminarium Duchownym w Lublinie. 

W 1932 roku otrzymał nominacje na wicerek-
tora seminarium. W 1939 roku, po likwidacji 
seminarium przez Niemców, zdołał uniknąć 
aresztowania i jesienią objął parafię w Bełży-
cach. Jako proboszcz w czasie okupacji okazał 
się mężem opatrznościowym dla mieszkań-
ców Bełżyc i okolicznych wsi. Współpracował 
z ruchem oporu, ratował partyzantów, bez-
domnych wskutek wojny kapłanów, Żydów, 
pomagał parafianom w rozwiązywaniu ich 
życiowych problemów.

W 1942 roku gościł na swojej plebanii 
przyszłego Prymasa Polski ks. Stefana Wy-
szyńskiego, ukrywającego się podczas okupa-
cji na Lubelszczyźnie. Wspomagał material-
nie funkcjonujące od 1942 roku, w okrojonej 
przez Niemców formie, lubelskie Seminarium 
Duchowne, korzystające z gościny Sióstr Sza-
rytek w Krężnicy Jarej pod Lublinem. Dojeż-
dżał z Bełżyc do Krężnicy na wykłady. Po woj-
nie seminarium powróciło do Lublina, a ks.dr 
Tomasz Wilczyński objął ponownie stanowi-
sko jego wicerektora. W 1946 roku został rek-
torem seminarium, a w 1952 roku biskupem 
sufraganem lubelskim. 1 grudnia 1956 roku 
otrzymał z rąk Prymasa Ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego dekret nominacyjny na bisku-
pa ordynariusza w Olsztynie, a 16 grudnia od-
był się ingres do kontrkatedry olsztyńskiej pw. 
Św. Jakuba. Był rządcą diecezji warmińskiej 
do chwili śmierci 5 sierpnia 1965 roku. Uro-
czystościom pogrzebowym przewodniczył 
Prymas Ks. Kardynał Stefan Wyszyński, przy-
jaciel Zmarłego. Trumnę ze zwłokami Ks. Bi-
skupa Wilczyńskiego złożono w krypcie nawy 
bocznej katedry pw. Św. Jakuba w Olsztynie.

Biskup z Parczewa położył ogromne zasłu-
gi dla Kościoła i Polski. Wybitna poetka Maria 
Zientara - Malewska, rdzenna Warmiaczka, 
napisała: Gdy rozeszła się wiadomość o śmier-
ci ks. bpa Tomasza Wilczyńskiego, zapanował 
wielki smutek na Warmii. Straciliśmy serdecz-
nego przyjaciela, wielkiego kapłana i   bisku-
pa, któremu możemy zawdzięczać odbudowę 

zniszczonych wskutek działań wojennych ko-
ściołów i kaplic, pogłębienie życia religijnego, 
głęboką troskę o nowych kapłanów. Pomimo 
nawału pracy odwiedzał rodziny, pocieszał, 
wspierał nie tylko dobrym słowem. Podziwu 
godna była jego wielka odwaga i pracowitość...

W Jasionce pod Parczewem zachował się 
rodzinny dom Biskupa (obecnie w rękach jego 
siostrzenicy Wiesławy Biegańskiej) i kasztan 
przez Niego posadzony. Na cmentarzu par-
czewskim znajduje się grób rodziców Biskupa 
- Bronisławy z Dąbrowskich oraz Stanisława 
Wilczyńskich, z pomnikiem wystawionym 
przez ich syna."

O życiu i działalności ks. biskupa Toma-
sza Wilczyńskiego pisze szeroko Stanisław 
Jadczak w swojej publikacji "Biskup Tomasz 
Wilczyński Parczew - Bełżyce - Lublin - Olsz-
tyn". Opisuje m.in. wątek działalności bełżyc-
kiej ówczesnego proboszcza i wspomnienia 
mieszkańców miasta na jego temat: Józefa 
Pruszkowskiego i Zenona Winiarskiego. Bo-
gata w ilustracje książka jest wspaniałym do-
kumentem historycznym i przybliża nam 
nie tylko losy ks. Wilczyńskiego, ale również 
okres II wojny światowej w naszej miejsco-
wości i osoby, z którymi niejednokrotnie 
łączyła się biografia ks. Tomasza jak choćby 
z   dr med. Władysławem Grażewiczem, An-
tonim Nieoczymem ułanem 12 pułku uła-
nów podolskich - późniejszym teściem Józefa 
Pruszkowskiego lekarza weterynarii z Bełżyc, 
Tadeuszem Kotarbińskim znanym filozofem 
i   pisarzem, który w 1943 roku przyjechał 
zagrożony aresztowaniem do dworu Zofii 
i  Stanisawa Kuźnickich w Krężnicy Okrągłej 
i wieloma innymi osobami wymienianymi na 
kartach książki.  

O tym że pamięć o ks. biskupie Tomaszu 
Wilczyńskim jest ważna dla bełżyczan po dziś 
dzień świadczy fakt, że jedna z głównych ulic 
miasta nazwana została jego imieniem.

Tekst: Agnieszka Winiarska,
 fragm. zaproszenia na uroczystości odsło-

nięcia tablicy ks. Wilczyńskiego w Parczewie.

Stanisław Jadczak autor publikacji o ks. biskupie 
Tomaszu Wilczyńskim. Autor m.in. książki "Bełży-
ce - monografia miasta i gminy" wydanej z inicjaty-
wy nieistniejącego już dziś Stowarzyszenia Rozwo-
ju Ziemi Bełżyckiej.
Foto: arch. Teatru NN

Pamięć o ks. biskupie Wilczyńskim ciągle żywa

Foto: Józef Kasprzak, Konrad Kliczka
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Marsz    Pamięci
Czyt. str.4, Foto: Agnieszka Winiarska, Konrad Kliczka

W Babinie odsłonięto wyremontowaną mogiłę "Nerwy"

Zabytkowy nagrobek odnowiony

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Ustano-
wiono je, by uczcić rocznicę wskrzeszenia państwa polskiego, które 
po 123 latach niewoli – w 1918 roku stało się niepodległe. W tym 
roku mija 97 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę – wy-
darzenia uznawanego za najważniejsze w naszej historii. Z tej okazji 
uczniowie klasy III ,, a” z udziałem uczniów klasy III ,,b” Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Bełżycach przygotowali uroczystość pod kierunkiem 
pani Elżbiety Gontarczyk. Barwne stroje ludowe, mundury żołnierzy 
oraz zuchów były ozdobą tego święta. W spotkaniu licznie uczest-
niczyli rodzice uczniów, którzy przyczynili się do przygotowania tak 
pięknej oprawy artystycznej uroczystości. Pieśni i wiersze patriotycz-

Narodowe Święto Niepodległości w ZS Nr1 
ne, tematyczna prezentacja multimedialna, muzyka Fryderyka Cho-
pina oraz wspólnie śpiewany hymn państwowy, zbudowały niezwykłą 
atmosferę patriotyczną wśród zebranych.

Tekst i foto: Elżbieta Gontarczyk

Tuż przy dzwonnicy kościoła parafialnego w Bełżycach ukończo-
no przed listopadowym Świętem Zmarłych rewitalizację, jedy-
nego, istniejącego obecnie nagrobka przy bełżyckim kościele, a 
należącego do Antoniego Iżyckiego zmarłego w 1842 roku.
Nagrobek wykonano z narzutu kamienia wapiennego. Jest on 
wpisany do rejestru zabytków jako zabytek nieruchomy.
Prace przy odnowieniu nagrobka rozpoczęto około 4 lata temu 
dzięki inicjatywie podjętej jeszcze przez poprzedniego probosz-
cza parafii ks. Jarosława Orkiszewskiego. - W prace zaangażowa-
liśmy się wraz z wieloma osobami ze społeczności Bełżyc - mówi 
Konrad Kliczka.
Napis na nagrobku głosi:
"DOM. Spoczywaj w cieniu w pokoju uwieńczyłeś go 74 letnim 
życiem. Dzień 10 marca 1842 r. przerwał pasmo cnót Twoich. 
W   żalu nieutulona żona Honorata z Trzcińskich Iżycka pozo-
stawia Ci małżonku świętej pamięci Antoni Iżycki wdzięczność 
i drogą pamięć w sercu swoiem za szczęśliwe 38 letnie pożycie z 
Tobą. Proszę przechodzących o pamięć za dusze Jego".

Tym, którzy przyczynili się do odnowienia nagrobka oraz dla ofia-
rodawców serdeczne podziękowania i tradycyjne "Bóg zapłać".

Tekst: A.Winiarska, foto: K.Kliczka

• •

Młodzież, harcerze, wolontariusze ruszyli w sobotę 10 października 2015 na Marsz Pamięci. 16 kilometrowa trasa: Bełżyce - Wierzchowiska - Kolonia Borów zna-
czona była śladami historii miejscowych bohaterów. W ten sposób uczciliśmy rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Organizatorem Marszu był 
Burmistrz Bełżyc wraz członkami Grupy Historycznej Zgrupowania "Radosław" i ZS Nr 1 w Bełżycach.                                                 Tekst: red., foto: Konrad Gumiński
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Fo

Zespół Szkół Nr 1 w Bełżycach obchodził 40-lecie istnienia 
i 10-lecie nadania szkole imienia Jana Pawła II

Czytaj str.12-13, foto: Agnieszka Winiarska
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23 października 2015 r.  Zespół Szkół nr 1 
im. Jana Pawła II w Bełżycach uroczyście 
obchodził 40 – lecie jej istnienia oraz 10 
rocznicę nadania szkole imienia Jana Paw-
ła II. Myślą przewodnią tego znamienite-
go wydarzenia były słowa patrona szkoły  
„Pamięć o przeszłości oznacza zaangażo-
wanie w przyszłość”. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. 
w  kościele parafialnym, następnie uczniowie 
i cała szkolna społeczność udały się właśnie 
do szkoły, gdzie miała miejsce część oficjalna 
jubileuszu.

Na obchodach 40 - lecia nie zabrakło 
gości honorowych, władz miejskich: Burmi-
strza Bełżyc Ryszarda Góry, zastępcy Bur-
mistrza Marcina Olszaka, posła Jana Łopaty, 
Marcelego Niezgody ministra infrastruktury 
w poprzednim rządzie, księdza proboszcza 
Janusza Zania, księży tutejszej parafii, przed-
stawicieli Marszałka Województwa, kuratora 
oświaty, radnych miejskich, dyrektorów pla-
cówek oświatowych i edukacyjnych z terenu 
gminy Bełżyce, byłych dyrektorów placówki 
i nauczycieli, przyjaciół szkoły oraz uczniów, 
absolwentów i rodziców. 

Podczas powitania gości dyrektor ZS Nr 
1 pan Zbigniew Dyguś mówił: "W dniu dzi-
siejszym szkoła jest integralną częścią śro-
dowiska lokalnego. Żyjemy w czasach kiedy 
ciągłe zmiany wymagają ustawicznego kształ-
cenia i  dokształcania, a ciężar edukacji mło-
dych obywateli spoczywa głównie na nas. Nie 
moglibyśmy tego robić bez współdziałania 
z rodzicami jak i całą społecznością lokalną. 
W  chwili kiedy szkoła otrzymała imię Jana 
Pawła II, wielkiego orędownika pokoju i miło-
ści oraz praw człowieka, podjęliśmy zobowią-
zanie o wierności myśli i nauk Ojca Świętego, 
który zawsze podkreślał jak ważny jest każdy 
etap rozwoju człowieka. Obecnie staramy się 
każdego dnia wdrażać w życie jego słowa". 

Po oficjalnych przemówieniach przyszedł 
czas na ślubowanie klas pierwszych. Do gro-
na uczniów przyjęci zostali uczniowie klas I 
szkoły podstawowej oraz gimnazjum. 

Następnie w części artystycznej usłysze-
liśmy piosenki i pieśni w wykonaniu chóru 
"Gaudeamus", młodzieży szkolnej oraz absol-
wentów. Nie sposób kolejno opisać wszystkich 
prezentowanych atrakcji. Na zakończenie wy-
stąpili uczniowie tańcząc poloneza w strojach 
z epoki. Przepiękny utwór i taniec pozostawił 
niezapomniane wrażenie na widzach.

Tekst: Agnieszka Winiarska

Dzieje szkoły w Bełżycach w zarysie.
Historia szkolnictwa w Bełżycach sięga XV w. Zgod-
nie ze średniowieczną tradycją powstaniu parafii to-
warzyszyło utworzenie szkoły parafialnej. Pierwsze 
informacje o szkole w Bełżycach pochodzą z 1430 
roku, a w 1452 wzmiankowana była szkoła parafial-
na wyżej zorganizowana. 
W połowie XVI w., za sprawą Andrzeja Bzickiego, 
Bełżyce dość szybko ogarnął ruch różnowierczy. 
W  1565 roku zamienił on kościół na zbór kalwiń-

ski. W tej sytuacji miasto stało się
jednym z ważniejszych ośrodków ruchu protestanc-
kiego. W 1567 roku sprowadziła się tu z Lublina 
szkoła ariańska, a w 1576 roku z Lublina przenie-
siono szkołę kalwińską, w 1618 roku przekształ-
coną w gimnazjum z inicjatywy m. in. właściciela 
Bełżyc Pawła Orzechowskiego. Kalwińskie gimna-
zjum w Bełżycach było szkołą o szerokim zakresie 
nauczanych przedmiotów; nauczano korzystając 
z najlepszych i najnowszych wzorów oraz podręcz-
ników, m.in. Erazma z Rotterdamu i J. A.Komeń-
skiego; w nauczaniu geografii i kosmografii wyko-
rzystywano mapy i globusy. Język polski był szeroko 
stosowany w różnych ćwiczeniach i tłumaczeniach 
na łacinę i odwrotnie. 
Szkołaistniała 37 lat. W tym czasie w mieście od-
bywały się liczne zjazdy i synody kalwińskie, które 
wywierały poważny wpływ na rozwój w mieście 
nowych idei religijnych i społecznych oraz spowo-
dowały ożywienie gospodarcze. 
Wydarzenia wojenne lat 1655-1660; pożary mia-
sta, podczas których spłonęły szkoły i księgozbiory, 
doprowadziły do zubożenia mieszkańców, a szkol-
nictwo bełżyckie zaczęło chylić się ku upadkowi. 
Położyło to kres istnieniu szkoły. Mimo usilnych za-
biegów nie udało się już w tym miejscu jej odbudo-
wać. W XVI wieku powstała też w Bełżycach szkoła
żydowska - cheder, której najwybitniejszym przed-
stawicielem był słynny talmudysta i lekarz Jakub 
Nachman, zwany też Jakubem z Bełżyc. Religijne 
szkolnictwo żydowskie funkcjonowało w Bełżycach 
nieprzerwanie do 1939 roku, kiedy to zostało zli-
kwidowane przez hitlerowców.
Po zwróceniu kościoła katolikom wznowiła działal-
ność także bełżycka szkoła parafialna
(II połowa XVII wieku). W sumie więc w XVII wie-
ku w Bełżycach funkcjonowały aż 4 szkoły.
Odrodzenie oświaty w mieście wiąże się z działania-
mi Komisji Edukacji Narodowej. W 1788 roku ów-
czesny właściciel Bełżyc Stanisław Kossowski, otwo-
rzył w mieście szkołę publiczną, zwaną w systemie 
KEN szkołą elementarną. Nie trwało to jednak dłu-
go. Po III rozbiorze Polski i zagarnięciu Lubelszczy-
zny przez zaborcę austriackiego szkolnictwo zorga-
nizowane przez KEN upadło. W mieście
powstała prywatna szkoła elementarna, licząca 
w  roku szkolnym 1808/1809 tylko 30 uczniów. 
Szkoła utrzymywała się ze składek rodziców i funk-
cjonowała do upadku Księstwa Warszawskiego 
(w 1813roku). 
Przez następne lata w Bełżycach nie było polskiej 
placówki oświatowej, działała tylko szkoła żydow-
ska. Władze powstałego w 1815 roku Królestwa 
Polskiego dokładały starań w celu założenia szkoły. 
Apele do proboszcza i dziedzica Bełżyc nie odnosi-
ły skutku. Mieszczanie bronili się tłumacząc, że ich 
ciężka sytuacja materialna po wojnach napoleoń-
skich nie pozwala na jeszcze jeden wydatek, a nowy 
właściciel Bełżyc F. Brzeziński stwierdził „wam na-
uki nie trzeba”. Władze Królestwa nie ustępowały 
i doprowadziły w końcu do powstania bełżyckiej 
szkoły elementarnej. 22 lutego 1835
roku Franciszek Bialski, mianowany tymczasowym 
zastępcą nauczyciela, zgłosił się do burmistrza Beł-
życ - Dwertnickiego po przydział lokalu dla szkoły. 
Burmistrz odmówił, nie chciał też szkoły właściciel 
Bełżyc F. Brzeziński. Ostatecznie szkołę urucho-
miono we wrześniu 1835 roku “z wielką trudno-
ścią, za pomocą jedynie samych mieszkańców”; 
choć ich ubóstwo po zniszczeniach wojennych było 
ogromne. Kłopoty z uzyskaniem lokalu rozwiązał 
proboszcz Baltazar Koryciński, oddając szkole po-
łowę domu zwanego szpitalikiem. Z kolei właściciel 

miasta zadeklarował mieszkanie dla nauczyciela 
i drewno na opał.
 Po upadku Powstania Styczniowego odebrano 
Bełżycom prawa miejskie, nastąpiła też likwidacja 
przez carat szkolnictwa polskiego. W osadzie po-
wstała elementarna szkoła rosyjska, utrzymywana 
przez rząd rosyjski. Jednym z efektów rewolucji 
1905-1907 roku była zgoda władz carskich na utwo-
rzenie w Bełżycach przez Macierz Szkolną jedno-
klasowej szkoły z językiem rosyjskim jako wykłado-
wym, ale też z nauką języka polskiego w wymiarze 1 
godz. tygodniowo. 
Po ucieczce Rosjan w 1915 roku nowi okupan-
ci -Austriacy zezwolili na odrodzenie polskiego 
szkolnictwa. Mieszkańcy Bełżyc wykorzystali tę 
szansę i już w roku szkolnym 1916/17 zorganizo-
wano w osadzie czteroklasową szkołę podstawową 
kierowaną przez Jadwigę Łysakowską. Uczęszczało 
do niej 227 uczniów. Po odzyskaniu niepodległości 
w 1918 roku powstała w Bełżycach 5-klasowa szkoła 
powszechna, która w roku szkolnym 1919/20 miała 
199 uczniów. Opiekę nad nią roztaczał znany lekarz 
i społecznik dr Szymon Klarner oraz bełżyccy pro-
boszczowie ks. Władysław Wiśniowiecki i ks.Stani-
sław Siennicki. Mieściła się ona w trzech wynaję-
tych, starych budynkach, rozrzuconych w różnych 
punktach miasta, co utrudniało prowadzenie pro-
cesu dydaktyczno - wychowawczego.
Szkoła ta funkcjonowała przez cały okres między-
wojenny. Trudności w pracy szkoły dostrzegało 
miejscowe społeczeństwo i rodzice. W dniu 15 li-
stopada 1926 roku odbyło się zebranie rodzicielskie 
poświęcone sprawie budowy nowej szkoły w   Beł-
życach. W roku szkolnym 1930/31 odbyły się na te-
renie szkoły trzy zebrania w tej samej sprawie oraz 
zebranie mieszkańców pod przewodnictwem wójta, 
na którym uchwalono „konieczność budowy szko-
ły”. Akcja objęła coraz szersze kręgi wśród miejsco-
wego społeczeństwa. Na zebraniach rodzicielskich 
oprócz bieżących spraw szkolnych coraz częściej 
pojawiał się ten temat. Przesądziło to sprawę sprze-
daży 30 mórg tzw. wygonów na cel budowy szkoły, 
na ogólnym zebraniu osady Bełżyce w lutym 1936 
roku. Wtedy to ostatecznie postanowiono wybudo-
wać szkołę na placu gminnym przy drodze do Nie-
drzwicy Dużej (obecnie ul. Bychawska). 
W dniu 3 września 1936 roku odbyło się poświęce-
nie kamienia węgielnego budynku szkolnego i przy-
stąpiono do budowy. Poważną część prac przy bu-
dowie wykonali mieszkańcy w czynie społecznym. 
Zarząd Gminy Bełżyce ustalił termin oddania do 
użytku połowy budynku na 1 września 1939 roku. 
Wybuch II wojny światowej nie pozwolił dzieciom 
rozpocząć nauki w lepszych warunkach. 
W okresie okupacji zajęcia w szkole były przerywa-
ne kilkakrotnie, gdyż oddziały niemieckie często 
zajmowały budynek szkolny.
W październiku 1945 roku w budynku Szkoły Po-
wszechnej przy ul. Bychawskiej rozpoczęło
pracę Gimnazjum Koedukacyjne Gminnej Rady 
Narodowej w Bełżycach - pierwsza od czasów gim-
nazjum kalwińskiego szkoła średnia w Bełżycach. 
Gimnazjum funkcjonowało przez 2 lata i zostało 
rozwiązane ze względu na małą liczbę uczniów. 
Społeczeństwo Bełżyc nie zrezygnowało jednak 
z prób otwarcia szkoły średniej.
W roku szkolnym 1951/1952 rozpoczęto rozbudo-
wę budynku szkolnego. Po wyrażeniu przez Mini-
sterstwo Oświaty zgody, z dniem 1 września 1953 
roku otwarta została szkoła ogólna - jedenastolatka, 
której nazwa brzmiała: Szkoła Podstawowa i Li-
ceum Ogólnokształcące w Bełżycach.
Obok trzynastu oddziałów szkoły podstawowej po-

wstały dwie klasy licealne.
Przy pomocy rodziców i Prezydium Gminnej Rady 
Narodowej zdołano na czas przygotować nowe 
skrzydło przedwojennego budynku szkolnego. 
Część wyposażenia nowa szkoła otrzymała z likwi-
dowanego w Garbowie liceum (sprzęt ten rodzice 
zwozili furmankami).
W roku 1966 miała miejsce reorganizacja szkol-
nictwa w Polsce, w wyniku której nastąpił podział 
administracyjny szkoły bełżyckiej. Ze szkoły jede-
nastoletniej utworzono odrębną 8-klasową szkołę 
podstawową i dwuciągowe liceum ogólnokształcą-
ce.
Samodzielnie pracująca od 1 września 1966 roku 
szkoła podstawowa mieściła się w budynku przy 
ul. Bychawskiej, dzieląc go z liceum. Kierownikiem 
szkoły był p. Kazimierz Mazurek.
Warunki pracy szkoły w tym okresie były trudne. 
Ponad 20 oddziałów korzystało z 8 izb lekcyjnych 
przed południem i 14 izb po południu. Baza dydak-
tyczna szkoły była bardzo uboga, sprzęt i umeblo-
wanie zniszczone, ławki niedostosowane do wzro-
stu uczniów.
Dążąc do poprawienia trudnych warunków lokalo-
wych szkoły ówczesne władze oświatowe i admini-
stracyjne gminy podjęły decyzję o budowie oddziel-
nego budynku przy ul. XX-lecia PRL (obecna ks. 
bpa T. Wilczyńskiego). Było to szczególnie ważne z 
uwagi na to, że liczba uczniów i oddziałów w szkole 
z każdym rokiem zwiększała się wraz ze wzrostem 
liczby mieszkańców Bełżyc.
W latach 1972-1984 szkoła podstawowa zgodnie 
z zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowa-
nia funkcjonowała jako Zbiorcza Szkoła Gminna 
z   klasami I-VIII, do której uczęszczali uczniowie 
nie tylko z obwodu szkolnego Bełżyc, ale także Ba-
bina i  Matczyna. Dla uczniów z innych obwodów 
zorganizowano dowożenie na zajęcia lekcyjne. Od 
1 września 1981 roku podniesiono stopień orga-
nizacyjny szkół w Babinie i Matczynie, dzieci do-
jeżdżające do ZSG w Bełżycach wróciły do swoich 
placówek.
W dniu 15 listopada 1975 roku Zbiorcza Szkoła 
Gminna w Bełżycach opuściła budynek liceum 
przenosząc się do własnego obiektu szkolnego przy 
ul. XX-lecia, (ob. ks. bpa T. Wilczyńskiego). Nowa 
szkoła dysponowała 12 izbami lekcyjnymi, niepeł-
nowymiarową salą gimnastyczną, pomieszczeniem 
dla biblioteki, kuchnią, stołówką ze świetlicą szkol-
ną, szatnią oraz pomieszczeniami dla administracji
szkolnej. Budynek szkoły powstał przy współpracy 
wszystkich zakładów pracy nauczycieli i rodziców.
Uczniowie pracowali przy urządzaniu izb lekcyj-
nych. Dzięki osobistemu zaangażowaniu i wysił-
kowi ówczesnego dyrektora szkoły p. Marianny 
Bakalarz szkoła została wyposażona w nowy sprzęt 
i nowoczesne środki dydaktyczne.
Od 1 września 1984 roku po kolejnej reorganizacji 
oświaty szkoła podstawowa otrzymała nazwę Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Bełżycach. W tym czasie bu-
dynek szkolny zaprojektowany dla 450 uczniów stał 
się zbyt ciasny. W roku 1984/85 do szkoły uczęsz-
czało 1045 uczniów skupionych w 36 oddziałach. 
Nauka odbywała się na 3 zmiany od godz. 7.00 do 
godz. 17.00. Władze Miasta i Gminy rozpoczęły sta-
rania o rozbudowę budynku szkoły podstawowej. 
Dużo wysiłku w przygotowanie dokumentacji tech-
nicznej rozbudowy i zgromadzenia środków finan-
sowych na jej realizację włożyła ówczesna dyrektor 
p. Wanda Plewik oraz inspektor oświaty i wychowa-
nia p.  Maria Anna Styżej, które znalazły ogromne 
wsparcie w osobie Naczelnika Miasta i Gminy Bog-
dana Abramowicza.
Ze względu na brak środków własnych i wsparcia 
finansowego z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 
rozbudowę rozpoczęto czynem społecznym. W tym 

celu w grudniu 1985 roku powołano Społeczny Ko-
mitet Rozbudowy Szkoły, na czele którego stanął 
p. Ryszard Stanek. Idea rozbudowy znalazła szero-
kie poparcie całego środowiska Bełżyc. Na konto 
inwestycji wpływały pieniądze od zakładów pracy, 
instytucji, organizacji społecznych, rodziców i osób 
indywidualnych. 
W latach 1989/90 powołano komisję do przygoto-
wania „cegiełek”, a dochód ze sprzedaży przezna-
czono na rozbudowę szkoły. Miejscowy proboszcz 
parafii rzymsko-katolickiej kanonik Czesław Przech 
przekazał na ten cel tacę zbieraną podczas uroczy-
stości dożynkowych na stadionie sportowym.
W roku szkolnym 1990/91, ze względu na brak fun-
duszy, Kuratorium Oświaty i Wychowania w  Lu-
blinie tymczasowo wstrzymało rozbudowę szkoły. 
Trudności finansowe spowodowały, że budowa 
trwała pięć lat, a przekazywano ją etapami. W 1993 
roku oddano do użytku 6 sal lekcyjnych, a w 1997 
następne 12. Szkołę zaszczycili swoją obecnością 
były minister kultury i sztuki Zdzisław Podkański, 
wojewoda lubelski Edward Hunek, Kurator Oświaty 
i Wychowania Zbigniew Kaznowski, przedstawicie-
le władz gminnych oraz proboszcz naszej parafii ks. 
Czesław Przech.
Bliski kontakt ze szkołą utrzymywał p. Nimrod S. 
Ariav Cygielman, który w 1996 roku
ufundował pracownię komputerową. W owym cza-
sie była to jedna z najnowocześniejszych szkolnych
pracowni w Polsce. W 1998 roku, kiedy nastąpiło 
zakończenie rozbudowy szkoły i oddanie do użytku 
kolejnych 9 izb lekcyjnych, p. Nimrod S. Ariav Cy-
gielman ufundował sprzęt muzyczny, wyposażenie 
siłowni szkolnej oraz 2 telewizory, wideo i sprzęt 
medyczny.
Ostatnia reforma oświatowa spowodowała kolejne 
zmiany organizacyjne szkoły.
Od 1 września 1999 roku Szkołę Podstawową nr 1 
o strukturze klas I-VIII przekształcono w Zespół 
Szkół nr 1 w Bełżycach, w skład którego weszły: 
6-letnia szkoła podstawowa i trzyletnie gimnazjum.
W tym czasie stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
nr 1 objął p. Zbigniew Dyguś. 
Rozpoczął się program stopniowej informatyza-
cji szkoły. Stworzono sieć umożliwiającą przepływ 
informacji w całej szkole; zainstalowano szeroko-
pasmowy, stały dostęp do Internetu; skomputery-
zowano administrację szkolną; wyposażono szkołę 
w  przenośne stanowiska multimedialne do prezen-
tacji (projektory, aparaty i kamery cyfrowe).
Zespół Szkół nr 1 w Bełżycach nie miał w tym czasie 
imienia. Od 1979 do 1990 roku patronem Zbiorczej 
Szkoły Gminnej w Bełżycach był Bolesław Bierut. 
26 maja 1979 roku szkoła otrzymała sztandar ufun-
dowany przez Komitet Rodzicielski, uczniów i miej-
scowe zakłady pracy.
Odsłonięto tablicę pamiątkową i dokonano otwar-
cia Szkolnej Izby Pamięci Narodowej. W uroczy-
stości wzięła udział córka B. Bieruta p. Aleksandra 
Jasińska-Kania, która dokonała odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej. Dla upamiętnienia daty nadania imie-
nia ustalono dzień 26 maja dniem Patrona Szkoły.
W 1989 roku, kiedy w Polsce rozpoczęły się prze-
miany społeczno-polityczne, na wniosek rady peda-
gogicznej, p. dyr. Wanda Plewik wystosowała pismo 
do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie 
z prośbą o zniesienie szkole imienia Bolesława Bie-
ruta. W 1990 roku Kurator Oświaty i Wychowania 
odwołał imię szkoły. Usunięto tablicę pamiątkową 
z frontonu budynku.
W latach 1975 - 1998, kilkakrotnie rozbudowywano 
szkołę. Warunki prowadzenia zajęć lekcyjnych ule-
gały poprawie. Jedynie lekcje wychowania fizycz-
nego ciągle odbywały się w trudnych warunkach. 
W 2000 roku Urząd Miasta w Bełżycach otrzymał 
pozwolenie lubelskiego starosty

na rozpoczęcie budowy nowoczesnej sali gimna-
stycznej i krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 1.
Nowe budynki stanęły na działce należącej do 
szkoły. Władze miejskie przeznaczyły na nią część 
wpływów z emisji obligacji komunalnych i czyniły 
starania o pozyskanie funduszy z innych źródeł.
14 października 2000 roku wmurowano kamień 
węgielny pod budowę obiektów sportowych. Po-
święcenia kamienia węgielnego dokonał ks. Stani-
sław Kryszczuk.
30 października 2001 roku oddano do użytku kry-
tą pływalnię przy Zespole Szkół nr 1 w Bełżycach, 
a rok później, 19 października 2002 roku nastąpiło 
otwarcie hali widowiskowosportowej.
Przy całym kompleksie znajduje się przestronny 
parking na 40 miejsc.
Hala widowiskowo-sportowa i kryta pływalnia po-
łączone są ze szkołą korytarzem. Obiekty sportowe 
od września 2003 roku przeszły pod bezpośredni 
nadzór Urzędu Miasta w Bełżycach tworząc element 
składowy Centrum Kultury Fizycznej i Sportu.
W roku szkolnym 2002/2003 ocieplono i otynko-
wano budynek gimnazjum, inwestycje te zostały 
zlecone i sfinansowane przez organ prowadzący 
szkołę. Dzięki zapobiegliwości dyrektora szkoły p. 
Zbigniewa Dygusia wykonano nowe chodniki i  od-
nowiono krawężniki wokół szkoły, zamocowano 
dwie przesuwne ramy i wybudowano pomieszcze-
nie gospodarcze.
Dzięki darowiźnie pana Nimroda S. Ariava Cygiel-
mana wymieniono okna w budynku szkoły podsta-
wowej.
Ze względu na bezpieczeństwo uczniów od grudnia 
2002 roku szkoła, dzięki staraniom dyr. Dygusia, 
jest monitorowana. 
W czerwcu 2003 roku z inicjatywy p. Krystyny 
Tomczyk przed budynkiem szkoły powstała stacja 
meteorologiczna.
W roku szkolnym 2003/2004 biblioteka została wy-
posażona w sprzęt komputerowy
i oprogramowanie umożliwiające nowoczesne ko-
rzystanie z jej zbiorów. We wrześniu 2004 roku
z inicjatywy dyr. Dygusia powstało Multimedialne 
Centrum Informacji.
17 października 2005 r. Zespół Szkół nr 1 w Beł-
życach przyjął imię Jana Pawła II. Spośród kilku 
kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum 
przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów 
i   rodziców, zdecydowanie zwyciężył papież – Po-
lak. Tak niezwykły patron to wielki zaszczyt dla 
całej społeczności szkolnej, ale także duże wyzwa-
nie. Corocznie 16 października, w rocznicę wyboru 
kardynała Wojtyły na Stolicę Piotrową, uroczyście 
obchodzimy Święto Patrona Szkoły.
16 maja 2013 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Jana 
Pawła II w Bełżycach odbył się VI Zjazd Rodziny 
Szkół Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. Patro-
nat honorowy nad uroczystością objęli: Metropolita 
Lubelski - JE abp dr hab. Stanisław Budzik, Marsza-
łek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Hetman, 
Lubelski Kurator Oświaty - Krzysztof Babisz, Bur-
mistrz Miasta Bełżyce – RyszardGóra. Zaproszenie 
na uroczystość przyjęło szesnaście szkół.
Obecnie w szkole Z powodzeniem działają różne 
koła zainteresowań oraz ZHP i wolontariat.
Wychowanie w naszej szkole oparte jest na działa-
niach zmierzających do wszechstronnego
rozwoju dziecka. Poprzez odpowiednie działania 
staramy się, aby uczniowie stali się kreatywnymi,
mądrymi, życzliwymi ludźmi, którzy w dorosłym 
życiu nie będą mieli problemów z nawiązywaniem
kontaktów, wykorzystywaniem własnych umiejęt-
ności i podejmowaniem narzuconych przez życie
wyzwań.

Tekst: arch. ZS Nr 1 

Jubileusz  i  dzieje szkoły w Bełżycach
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Edukacja publiczna stanowi jedną z prioryte-
towych dziedzin działalności jednostki samo-
rządu terytorialnego. Ujęta, zgodnie z ustawą 
o samorządzie gminnym, w katalogu zadań 
własnych gminy jest traktowana jako zada-
nie o charakterze obowiązkowym, co z kolei 
precyzują zapisy ustawy o systemie oświaty, 
zgodnie z którymi zapewnienie kształcenia, 
wychowania i opieki w przedszkolach pu-
blicznych, przedszkolach specjalnych i in-
nych formach wychowania przedszkolnego, 
w szkołach podstawowych i gimnazjach jest 
zadaniem oświatowym gminy.
Szersza dyskusja dotycząca stanu realizacji 
zadań oświatowych w gminie Bełżyce, w od-
niesieniu do roku szkolnego 2014/2015, finan-
sowania oświaty, jakości edukacji, zarządzania 
siecią szkół w warunkach niżu demograficz-
nego i innych wyzwaniach stojących przed sa-
morządem gminy, odbyła się w ostatnim cza-
sie dwukrotnie; przy okazji spotkania z okazji 
Gminnego Dnia Edukacji, na którym oprócz 
dyrektorów szkół i przedszkola, obecni byli 
również przedstawiciele rad pedagogicznych 
i rad rodziców oraz na posiedzeniu Komisji 
Oświaty, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej, 
Sportu i Spraw Socjalnych.  
Mając na względzie fakt, że jako lokalna spo-
łeczność, pośrednio lub bezpośrednio two-
rzymy system oświaty w gminie, warto mieć 
świadomość jej funkcjonowania i kosztów 
z tym związanych.

Struktura organizacyjna szkół
W analizowanym roku szkolnym 2014/2015 
gmina Bełżyce była organem prowadzącym 
dla 7 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, 
4 punktów przedszkolnych i samorządowego 
przedszkola publicznego, do których łącz-
nie uczęszczało 1491 uczniów i wychowan-
ków. Rok wcześniej liczba wynosiła 1527. 
Największy spadek nastąpił w gimnazjach, 
gdzie ubyło 35 uczniów. Ma to oczywiście 
bezpośredni wpływ na wysokość subwencji 
dla jst.  Przy założeniu, że koszt subwencji na 
1 ucznia w gimnazjum wynosi 5414zł oznacza 
to w konsekwencji zmniejszenie subwencji 
o 189,490zł.
Bezsprzecznym jest, że niż demograficzny to 
obecnie jeden z najważniejszych problemów, 
przed którym stoją samorządy, w całym kra-
ju, także samorząd gminy Bełżyce. W okresie 
10 lat w szkołach podstawowych ubyło 452, 
a w gimnazjach 303 uczniów. 
Dość poważnym zjawiskiem, mającym rów-
nież wpływ na wysokość subwencji jest ujem-
ny wskaźnik przepływu uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów między gminami tj. 
większa liczba uczniów z gminy Bełżyce po-
dejmuje edukację w innych gminach, a mniej 
jest tych uczniów z gmin ościennych uczęsz-
czających do bełżyckich placówek. 
Spadająca liczba dzieci uczęszczających do 
bełżyckich szkół, przy niezmienionej od 

wielu lat  liczbie placówek skutkuje coraz 
większą nadwyżką wydatków na utrzymanie 
szkół w zestawieniu z otrzymywaną subwen-
cją oświatową. Mówiąc wprost, to czego nie 
pokryje subwencja oświatowa należy znaleźć 
w dochodach własnych. W dłuższej perspek-
tywie czasowej może to rodzić trudności fi-
nansowe i może powodować przykładowo 
ograniczenie inwestycji w innych obszarach 
np. infrastrukturze drogowej.

Kadra nauczycielska
Kadra nauczycielska jest najważniejszym za-
sobem szkoły. Jej umiejętności zawodowe 
odgrywają kluczową rolę i przekładają się na 
to jaki zasób wiedzy zdobędą uczniowie w 
poszczególnych etapach edukacyjnych. Zna-
komita większość nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez gminę Bełży-
ce posiada wykształcenie wyższe. Duża część 
nauczycieli  posiada dodatkowe kwalifikacje 
do nauczania drugiego przedmiotu bądź pro-
wadzenia zajęć specjalistycznych.  
W roku szkolnym 2014/2015 w placówkach, 
dla których Gmina Bełżyce jest organem 
prowadzącym (szkoły, przedszkole, punkty 
przedszkolne) zatrudnionych było 192 na-
uczycieli co w przeliczeniu daje 154,53 etatu. 
Uwzględniając stopień awansu zawodowego 
najliczniejszą grupę wśród pełnozatrudnio-
nych stanowią nauczyciele dyplomowani.
Najwięcej nauczycieli zatrudnia ZS Nr 1 im. 
Jana Pawła II w Bełżycach. W przeliczeniu jest 
to 63,53 etaty. Następnie ZS N2 im. Królowej 
Jadwigi 28,78 i Samorządowe Przedszkole 
Publiczne w Bełżycach 14,25. W gronie szkół 
wiejskich największym pracodawcą jest Szko-
ła Podstawowa w Babinie gdzie pracuje 17 na-
uczycieli (12,18 etatu), najmniej etatów tj. 7,83 
odnotowuje Szkoła Podstawowa w Wierzcho-
wiskach. 

Baza lokalowa i wyposażenie szkół
Placówki oświatowe funkcjonują w budyn-
kach będących własnością Gminy Bełżyce, 
oddanych w trwały zarząd – formę prawną 

władania nieruchomością przez jednostkę 
organizacyjną. Placówki szkolne są dobrze 
wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne 
ułatwiające proces edukacyjny. 
Stan infrastruktury szkolnej wpływa na wa-
runki nauczania i bezpieczeństwo uczniów. 
Dlatego też od wielu lat samorząd gminy prze-
znacza środki własne i środki zewnętrzne na 
inwestycje służące poprawie bazy lokalowej, 
w której funkcjonują szkoły i przedszkole. 
W latach 2011 – 2014 wykonano inwestycje za 
kwotę  3 844 996,28zł, z czego wartość otrzy-
manego dofinansowania opiewała na kwotę 
2 089 473,95zł. Dotacja celowa na remonty 
wakacyjne szkół w analizowanym okresie to 
kwota 320 000zł. Najważniejsze inwestycje re-
alizowane w ostatnim czasie:
1. Kompleksowa modernizacja Szkoły Podsta-
wowej  w Babinie - 1 871 864,99zł 
2. Modernizacja kuchni w ZS Nr 1 w Bełży-
cach  – III etap  - 116 220,57zł  
3. Przebudowa sali gimnastycznej  w ZS Nr 1 
w Bełżycach – 43 296,00zł
4. Przebudowa sali gimnastycznej  w ZS Nr 2 
w Bełżycach – 44 338,00zł
5. Termomodernizacja Przedszkola Publicz-
nego w Bełżycach – 135 000zł
6. Termomodernizacja budynku Szkoły Pod-
stawowej w Bełżycach – 105 000zł

Finansowanie oświaty
Wydatki na edukację stanowią znakomitą 
większość lokalnych budżetów. Edukacja to 
ponad 1/3 wydatków samorządów. Według 
„Raportu o stanie edukacji 2012r” przygoto-
wanym przez Instytut Badań Edukacji, naj-
bardziej odczuwalne jest to w budżetach gmin 
wiejskich (37% w roku 2011), a najmniej 
w  budżetach województw (6,3%).W gminach 
miejsko – wiejskich do których zalicza się 
nasz samorząd wydatki na edukację stanowiły 
w 2011r. 36,1%. 
I trudno oczekiwać znaczącej redukcji wydat-
ków, wyłącznie za pomocą doraźnych działań, 
zwłaszcza, że oczekiwania mieszkańców, co 
zrozumiałe, w zakresie podnoszenia jakości 

Koszt realizacji wybranych zadań oświatowychGmina Bełżyce wyróżniona tytułem 
Samorząd przyjazny oświacie

Czyt. str.15-16, foto: Agnieszka Winiarska

Realizacja zadań oświatowych w gminie Bełżyce – wybrane zagadnienia

GMINNY DZIEŃ EDUKACJI
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Jednym z ważniejszych aspektów wychowania młodego pokolenia jest przygo-
towanie do mądrych wyborów życiowych, a służyć mają temu różnorodne działania 
podejmowane w ramach min. realizacji programu wychowawczego i profilaktycz-
nego szkoły. Zwieńczeniem tak ukierunkowanych działań była w bieżącym roku 
szkolnym „Noc profilaktyki i zdrowego śniadania”, którą zorganizowano z 2 na 3 
października. Jej pomysłodawcą i organizatorem była p. Beata Mirosław Opiekun 
Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie przeżyli niezapomnianą noc. Dla wielu z nich 
był to pierwszy nocny pobyt w murach naszej szkoły. Wyposażeni w karimaty, śpiwo-
ry, koce i poduszki rozpoczęli o godz. 18 nocną zabawę.

„Noc profilaktyki i zdrowego śniadania” w Szkole Podstawowej w Krzu została 
tak pomyślana i zaplanowana, aby uczniowie z jednej strony mogli utrwalić zdobyte 
wiadomości, a z drugiej wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności poruszające 
zagadnienia uzależnień, agresji i przemocy. Największym zainteresowaniem uczniów 
cieszyła się pogadanka przeprowadzona przez absolwentów naszej szkoły Kamila 
Kieragę i Rafała Zduna – policjantów z Komisariatu Policji w Bełżycach. Głównym 
celem spotkania było promowanie bezpieczeństwa i prawidłowych zachowań.

W trakcie pogadanki funkcjonariusze przekazali uczniom informacje na temat 
odpowiedzialności karnej. Omówili także zagadnienia profilaktyczne związane ze 
zwalczaniem alkoholizmu, narkomanii oraz uzależnień od innych używek. Uwraż-
liwiali ich na niesienie pomocy osobom, które padły ofiarą przestępstwa. Mówili 
o  zjawisku przemocy i negatywnych skutkach jej stosowania. Podawali przykłady 
ryzykownych zachowań oraz informowali o konsekwencjach prawnych postępo-
wania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi. 
Przekazywali informacje na temat jak bezpiecznie postępować, aby nie stać się ofiarą 
przestępstwa. Nie zabrakło także informacji na temat bezpieczeństwa w sieci.

Uczniowie obejrzeli kilka filmów profilaktycznych oraz niejedną ciekawą kome-
dię obyczajową. Po przygotowanej kolacji wzięli udział w dyskotece i uczestniczyli 
w   ćwiczeniach relaksacyjnych pozwalających na wyciszenie się oraz odpoczynek. 
Porannym elementem spotkania było przygotowanie przez uczniów pełnowartościo-
wego śniadania z zachowaniem zasad zdrowego odżywiania się. Do wykonania tego 
zadania wykorzystali oni przede wszystkim jajka oraz jarzyny i owoce oraz ciemne 
pieczywo, a sporządzając posiłek, uczniowie nie tylko uczyli się właściwie dobierać 
składniki, ale także zwracali uwagę na higienę pracy oraz estetykę wykonania i po-
dania.

W „Nocy profilaktyki i zdrowego śniadania” uczestniczyło 15 uczniów z klas IV-
-VI, a nad ich bezpieczeństwem czuwali pedagodzy.

Zdaniem uczestników „Nocy Profilaktyki”, tego typu spotkanie jest warte kon-
tynuowania, gdyż ma wiele zalet. Są to min. spędzanie wolnego czasu z rówieśnika-
mi, lepsze wzajemne poznanie się, przełamywanie nieśmiałości oraz nawiązywanie 
nowych przyjaźni, a także możliwość zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętno-
ści, a przede wszystkim poszerzanie swojej wiedzy na bardzo ważne i istotne tema-

ty. Uczniowie biorący udział 
w   pierwszej i  nieco ekspery-
mentalnej nocy zgodnie twier-
dzą, że poprzez zabawę łatwiej 
przyjmować i  zapamiętywać 
pewne treści, a towarzyszące 
temu własne zaangażowanie 
powoduje, iż na długo pozo-
stają one w pamięci.

Tekst i foto: Beata Mirosław

"Noc profilaktyki i zdrowego śniadania"Kobiety z pasją tworzą 
na warsztatach

usług edukacyjnych, dostosowania szkół do 
potrzeb uczniów, bezpieczeństwa, organiza-
cji dodatkowych zajęć czy wsparcia uczniów 
ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi są 
duże.  
Udział wydatków na edukację w gminie Beł-
życe w analizowanym roku szkolnym wyniósł:
- 2014r. 14 571 232zł przy budżecie 38 642 
918zł co daje 37,71% całości budżetu
- 2015r. 14 628 843zł przy budżecie 34 763 
819zł co daje 42, 08% całości budżetu
 
Mimo stale rosnących nakładów na oświatę 
samorząd gminy zawsze w pierwszej kolej-
ności starał się zabezpieczyć środki na funk-
cjonowanie oświaty.  W efekcie do tej pory 
nie zdarzyło się, by szkoły „utraciły płynność 
finansową”, opóźniały wypłaty wynagrodzeń 
swoim pracownikom, czy przekładały wypła-
ty innych zobowiązań. Co więcej udawało się 
dodatkowo zaplanować pieniądze na zadania 
inwestycyjne w szkołach.

Największa część wydatków przeznacza-
na jest na wynagrodzenia. Koszty związane 
z  zatrudnieniem kadry pedagogicznej i nie-
pedagogicznej są najpoważniejszą i najmniej 
elastyczną częścią wydatków samorządów na 
edukację również w gminie Bełżyce. Na wyna-
grodzenia w 2014 i 2015 gmina zabezpieczyła 
odpowiednio 10 828 486zł i10 815 506zł.
Podstawowym źródłem finansowania zadań 
oświatowych jest część oświatowa subwencji 
ogólnej. W 2015r. subwencja z budżetu pań-
stwa została ustalona dla gminy na poziomie 
7 510 425zł i była wyższa o 580,283zł od sub-
wencji przyznanej w 2014r. Mimo, że wyso-
kość subwencji w ostatnich latach stale rośnie, 
pokrywa ona średnio 50-55% wydatków Gmi-
ny Bełżyce na edukację. 

Realizowane przez gminę Bełżyce projekty 
wspierające oświatę

1. Wsparcie edukacji uzdolnionych dzieci 
i  młodzieży.
Zapewnienie utalentowanym dzieciom i mło-
dzieży odpowiednich warunków do identy-
fikowania, kształtowania i rozwijania uzdol-
nień, w tym również nagradzanie wysiłku 
młodych ludzi, to priorytety które samorząd 
gminy powinien realizować jako odpowie-
dzialny za ogólnie pojętą edukację. 
W związku z tym organ prowadzący wyszedł 
z  inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie 
Lokalnego  programu wpierania na terenie 
gminy Bełżyce edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży, adresowanego do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów, dla których orga-
nem prowadzącym jest samorząd gminy.
Na podstawie uchwalonego 25 marca 2015r.  
Programu wspierania na terenie gminy Beł-
życe uzdolnionych dzieci i młodzieży w roku 
szkolnym 2014/2015 Burmistrz Bełżyc przy-
znał nagrody finansowe uczniom, którzy 
uzyskali tytuł laureata bądź finalisty w kon-
kursach przedmiotowych i tematycznych 

Podział subwencji dla poszczególnych szkół

organizowanych przez Lubelskiego Kuratora 
Oświaty w roku szkolnym 2014/2015. Nagro-
dy otrzymali:
1. Marta Anasiewicz – kl. II Gimnazjum Nr1 
w Bełżycach – finalistka konkursu przedmio-
towego z j. niemieckiego;
2. Katarzyna Chawrylak – kl.III Gimnazjum 
Nr1 w Bełżycach  - laureatka konkursu przed-
miotowego z: j. polskiego, biologii i matema-
tyki;
3. Alicja Walczak – kl. III Gimnazjum Nr1 
w Bełżycach – laureatka konkursu przedmio-
towego z j. angielskiego;
4. Jolanta Wójtowicz – kl. II Gimnazjum Nr1 
w Bełżycach – laureatka kuratoryjnego kon-
kursu ortograficznego;
5. Damian Baliński – kl. III Gimnazjum Nr 2 
w Bełżycach  - laureat konkursu przedmioto-
wego z matematyki;

2. Uniwersytet dziecięcy UMCS
W celu poszerzenia oferty edukacyjnej, two-
rzenia i wyrównywania szans edukacyjnych, 
samorząd gminy podjął rozmowy w władzami 
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lu-
blinie w kwestii powołania w Bełżycach filii 
Uniwersytetu Dziecięcego UMCS. Stosowana 
umowa o współpracy w zakresie organizacji 
i prowadzeniu Uniwersytetu została podpisa-
na 30 czerwca 2015r. A oficjalna inauguracja 
zajęć odbyła się17 września 2015r.
W ramach prowadzonych przez naukowców 
z uniwersytetu zajęć i wykładów dzieci wzbo-
gacą swoją wiedzę m.in. z astronomii, filozo-
fii, chemii, fizyki, antropologii oraz biologii 
i  innych dziedzin nauki reprezentowanych na 
UMCS.

3. Rajd Zapory
Od trzech lat gminie Bełżyce realizowane jest 
przedsięwzięcie pn. Rajd Zapory.Służy ono 
promowaniu wartości dziedzictwa narodowe-

go, krzewieniu patriotyzmu. Jest jednocześnie 
formą edukacji historycznej mieszkańców, 
szczególnie uczniów, stanowiącą swego ro-
dzaju uzupełnienie oraz utrwalenie wiedzy 
nabytej podczas zajęć szkolnych. 

4. Rządowy Program wsparcia czytelnictwa 
„Książki naszych marzeń”
Gmina Bełżyce przystąpiła do rządowego pro-
gramu wpierania w 2015r. organów prowa-
dzących szkoły podstawowe i artystyczne re-
alizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły 
podstawowej w obszarze rozwijania zaintere-
sowań uczniów przez promocję czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych 
marzeń”. Decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 
143 z dnia 30 września 2015r. Gmina na ten 
cel otrzymała 8 470,00zł. Wartość całego pro-
jektu to 10 637,50zł

Gmina Bełżyce wyróżniona
Starania samorządu gminy Bełżyce w służą-
ce podwyższeniu jakości usług edukacyjnych 
zostały docenione. 29 października 2015r. 
Zarząd Okręgu Lubelskiego ZNP wyróżnił 
gminę Bełżyce, przyznając jej tytuł „Samorząd 
przyjazny oświacie i jej pracownikom”. 
Przyznając wyróżnienia ZNP oceniali m.in. 
ilość funkcjonujących placówek oświatowych, 
inwestycje w bazę szkolną, wysokość środków 
własnych przeznaczonych na oświatę, ilość 
pozyskanych funduszy zewnętrznych. Przy 
ocenie ujęto także wysokość dodatków i śred-
nie wynagrodzenia nauczycieli oraz zakres 
współpracy samorządu z organizacją związ-
kową. 

Marcin Olszak
z-ca burmistrza Bełżyc

Panie z grupy "Kobiet z pasją" pró-
bują swoich sił w różnych dziedzinach. 
Grupa plastyczna pracująca w Miejskim 
Domu Kultury wyjechała na warsztaty 
rękodzielnicze do Chodla by spróbować 
sztuki rzeźbienia w drewnie. W trakcie 
zajęć udało się wykonać kilka prostych 
przyborników na ołówki i desek na sery.

Zainspirowane taką formą pracy już w MDK zor-
ganizowały we własnym zakresie warsztaty "rzeźbienia" 
z  masy plastycznej na drucianym stelażu. 

W ich efekcie po kilku spotkaniach powstało kilka-
dziesiąt aniołów, które wkrótce zostaną zaprezentowane 
na wystawie świątecznej w domu kultury.

Tekst: AWI, foto: M.Plewik, AWI
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 „Właśnie z rzeczywistości 
rodzi się najdziwniejsza baśń na 
Świecie” H. Ch. Andersen.

To tytuł zrealizowanego przez 
Stowarzyszenie Integracji Osób z 
Upośledzenie Umysłowym „OLI-
GUS” na terenie Zespołu Szkół 
Specjalnych przy DPS w Matczynie 
zadania publicznego. Zostało ono 
dofinansowane przez Województwo 
Lubelskie, reprezentowane przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej.   

Udział w nim wzięli  podopieczni Stowarzyszenia „OLIGUS”, a zarazem uczniowie 
Zespołu Szkół, podopieczni Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 
w  Matczynie, podopieczni Dziennego Centrum Aktywizacji (DCA) przy DPS w Matczy-
nie. Przedsięwzięcie realizowane było od początku roku szkolnego do połowy października 
2015r. Składało się z kilku zadań i przebiegało wieloetapowo m. in. wyjazd do teatru, udział 
w konkursie plastycznym. Finał tego projektu nastąpił podczas corocznej uroczystości Świę-
ta Szkoły 14 października br. 

Uroczystość uświetniło przedstawienie „Jaś i Małgosia” wystawione w naszej placówce 
przez Teatr Lalek „Bajka” z Nowego Sącza zaproszony dzięki dofinansowaniu przez Woje-
wództwo Lubelskie. Święto wypada w Dzień Nauczyciela i nie obyło się bez: ślubowania 
uczniów klas I: szkoły podstawowej, gimnazjum i przysposabiającej do pracy, a także złoże-
nia życzeń pracownikom szkoły przez uczniów i wręczeniu im „cukierkowych kwiatków”. 

Przeprowadzono też konkurs plastyczny dotyczący wybranej baśni H. CH. Andersena. 
Wzięli w nim udział: podopieczni Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicz-
nym i Domu Pomocy Społecznej w Matczynie oraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych 
przy DPS w Matczynie. Komisja konkursowa zwracała uwagę na: twórczą interpretację te-
matu, walory artystyczne pracy i jej kompozycję. Po burzliwych obradach wyłoniła następu-
jących laureatów:

I miejsce – Woletta Łopion  - praca „Calineczka” / Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zabu-
rzeniami Psychicznymi pod kierunkiem p. M. Sitarz /

II miejsce – Iwona Kochańska  - praca „Mała Syrenka”/ Zespół Szkół Specjalnych przy 
DPS pod kierunkiem p. J.  Chwaszczewskiej/

III miejsce – Estera Błaziak  - praca „Brzydkie kaczątko” /Dom Pomocy Społecznej pod 
kierunkiem p. A. Ziółkowskiej – Leśnej/

Przyznano 10 wyróżnień: 
Monice Mazurek - praca „Świniopas” i Anecie Szabelskiej – praca „Imbryk” z Ośrodka 

Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi; Magdalenie Kłosowskiej za pracę „Cho-
inka”; Agnieszce Nowickiej za „Księżniczkę na ziarnku grochu” z Domu Pomocy Społecznej; 
uczniom Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS: Malwinie Jagitce z kl.VI za pracę „Brzydkie 
kaczątko", Żanecie Pysce z kl. I PP – praca „Dziewczynka z zapałkami”, Justynie Pietras z 
kl.III PP – praca „Dziewczynka z zapałkami”, Justynie Jędrasik z kl. III SP za pracę „Brzydkie 
kaczątko”, Karolinie Capale z kl.V – praca „Królowa śniegu”  i Piotrowi Grajewskiemu z kl. 
III Gimnazjum – za pracę „Dzielny ołowiany żołnierzyk”.

Wszystkie dostarczone prace zostały umieszczone na wystawie, która zaprezentowana 
była w czasie uroczystości. Laureaci nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymali gratula-
cje, zostali nagrodzeni brawami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi. 

Realizacja zadania umożliwiła podopiecznym uczestniczenie w wydarzeniach kultural-
nych w roli twórcy i odbiorcy, uczyła wrażliwości, wyrażania swoich uczuć i emocji. Przy-
bliżyła twórczość H. CH. 
Andersena. Integrowała 
środowisko w czasie wspól-
nego oglądania przedsta-
wienia i  świętowania.

Tekst: : M. Mieczkowska 
i A. Frąk - Tuziemska

Foto: arch. Stowarzyszenia 
Integracji Osób z Upo-

śledzeniem Umysłowym 
„OLIGUS"

W październiku siostry Dwojak wzięły udział w Ogólnopolskich 
zawodach pływackich w Warszawie z okazji X lecia UKS SKALAR 
Warszawa. Był to pierwszy start młodych pływaczek w nowym sezo-
nie 2015/2016. Tu, na 100m stylem dowolnym Natalia Dwojak zajęła 
4 miejsce, natomiast Wiktoria Dwojak 7 miejsce. Na 100m stylem 
grzbietowym Natalia zajęła 3 miejsce, Wiktoria 6 miejsce. Na 100m 
stylem klasycznym Natalia była 4, Wiktoria 8. Z kolei na 100m stylem 
zmiennym Natalia dopłynęła jako 3. W klasyfikacji końcowej zawo-
dów Natalia uplasowała się na 3 pozycji.

Także w październiku bliźniaczki wystartowały w III Rundzie Li-
gii Wojewódzkiej Dzieci i Młodzików 10-11 lat w Międzyrzecu Pod-
laskim. Na tych zawodach bezkonkurencyjną zawodniczką okazała 
się Natalia wygrywając wszystko, co było do wygrania: 1 miejsce na 
50m stylem dowolnym z rekordem życiowym 32,19 sec. i 1 miejsce 
na 50m stylem klasycznym. Wiktoria w tych zawodach była 6 na 50m 
stylem dowolnym, 8 na 100m stylem zmiennym. Dodajmy, że obie 
pływaczki były filarem sztafety 4x50m stylem zmiennym, którą rów-
nież wygrały. Bardzo dobra postawa obu dziewczynek przyczyniła się 
do tego, że klub w którego barwach występują, zajął w punktacji gene-
ralnej I miejsce. - Teraz budujemy formę na mistrzostwa województwa 
lubelskiego - mówią siostry. 

                                                                   Tekst: red., foto: P.Dwojak

Pływaczki z Bełżyc rozpoczęły nowy sezon

tel. 500 018 075
Bełżyce, Rynek 42

Zaduszki

Dokoła cisza wiatr tylko szumi
Kołysze w górze gałęziami
Tu na tym miejscu tylko mogiły
A my wciąż bliscy i tacy sami.
 Oni odeszli, odeszli na zawsze
 Zostały tylko po nich wspomnienia
 Kwiat na mogile, płonąca świeca
 I błoga chwila zapomnienia
Przychodzisz tutaj, jak zwykle co roku
Pomyśleć, wspomnieć, że wśród nas byli
Nasi najdrożsi, rodzice, bracia
Czymś dla nas w życiu się zasłużyli
 Są tu mogiły też zapomniane
 Przy których nikt się nie zatrzymuje
 Nie stawia kwiatów, nie pali znicza
 Wiatr tylko szumi i pogwizduje
Może tu spoczął żołnierz nieznany
Który za naszą wolność wojował
Naród go za to tu na tym miejscu
Jak bohatera z godnością pochował
 Zatrzymaj na chwilę się przy mogile
 Połóż kwiat jeden, albo dwa
 Znicz mały zapal, pomódl się chwilę
 Ten znak pamięci niech przy nim trwa.

Anna Kryńska 

Nasze strofy

Dlaczego?

Życie jest czasem bardzo smutne
a bywa nieraz nawet okrutne
gdy zdarzy się coś złego
ciągle pytasz dlaczego?
Czy może to twoja wina
a może inna przyczyna.
Więc chodzisz zamyślony
smutkami przygnieciony
analizujesz każdy miniony dzień
wyglądasz już jak własny cień,
w nocy nie możesz spać,
bo całą prawdę chcesz znać.
W miarę upływu czasu
do sprawy nabierasz dystansu
lecz chociaż minie wiele lat
nie da się zapomnieć zdarzenia
ani wykreślić go z historii kart.

Z.D.

•

•

Projekt dla niepełnosprawnych
Listopad to czas, kiedy szczególnie wspo-

minamy tych, których nie ma już wśród nas. 
Pamiętajmy jednak nie tylko o bliskich, ale tak-
że o tych, którzy tworzyli naszą historię.
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Odpowiedz na pytanie

Dziś prezentujemy Czytelnikom zdjęcie współczesne. Nawet o tej porze roku w naszej gminie 
możemy spotkać palmy i słońce, a pod palmami bawiących się Afrykańczyków. Czy poznajecie 
Państwo, gdzie zrobiono fotografię? 
Na prawidowe odpowiedzi czekamy przez miesiąc w redakcji Gazety Bełżyckiej lub pod nr tel. 
81 517 22 30.
Nazwiska Czytelników, którzy odpowiedzą na pytanie opublikujemy w następnym numerze 
Gazety Bełżyckiej.                                                                                                                  Foto: AWI

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ BEŁŻYC
Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce na tablicy ogłoszeń wywieszony został: 
– ciąg dalszy wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rok 2015,
Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest w BIP Urzędu Miejskiego w Bełżycach oraz stro-
nie internetowej: http://www.belzyce.pl.

Bełżyczanie odwiedzili

Uroki Wiednia podziwiał w tym roku jeden 
z mieszkańców naszego miasta. Do naszej redak-
cji przesłał fotografię z wyjazdu.

Korsyka - wyspa na Morzu Śródziemnym, położo-
na na zachód od Włoch i na południowy wschód 
od Francji.                   Foto: Elżbieta Markowska

Czytelnik pochwalił się naszej redakcji zdjęciem 
starówki w Bratysławie - stolicy Słowacji, która 
jest jedyną stolicą na świecie graniczącą z dwoma 
państwami, tj. na południu z Węgrami, a na za-
chodzie z Austrią.

Barcelona to jedno z większych miast Hiszpanii, 
znajduje się na północno-wschodnim wybrzeżu 
Półwyspu Iberyjskiego i Hiszpanii, nad Morzem 
Śródziemnym, około 120 km na południe od grzbie-
tu Pirenejów i granicy hiszpańsko-francuskiej. 
Bełżyczanin odwiedził.


