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Egzemplarz bezpłatny

Otwarcie Ronda Batalionów Chłopskich

Szukasz
gotówki?
Zapraszamy po
kredyt lub pożyczkę

Tu opłacisz
rachunki
już od

1,39 zł
Fines Operator Bankowy
BEŁŻYCE, ul. Kazimierska 3,
tel. 81 516 22 45, 509 820 515

Oferta wielu banków i firm pożyczkowych
12 listopada miało miejsce oficjalne otwarcie ronda Batalionów Chłopskich, które mieści się na Krężnicy Okrągłej. Biegnie tamtędy droga 747.
W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe organizacji, stowarzyszeń, szkół i instytucji zarówno z gminy Bełżyce jak i z terenu województwa
lubelskiego. Obecne na uroczystości były władze gminy, Poseł na Sejm RP Jan Łopata, przedstawiciele Marszałka Województwa, Starosta Powiatu
Paweł Pikula, Marceli Niezgoda dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, Przedstawiciele Stowarzyszenia Żołnierzy Batalionów
Chłopskich w Lublinie i wielu przedstawicieli administracji i instytucji państwowych. Uchwałę o nadaniu imienia odczytał Andrzej Chemperek
Przewodniczący Rady Miejskiej. Płk. Władysław Rokicki składał podziękowania radnym miejskim i burmistrzowi Bełżyc za wsparcie jego inicjatywy nadania rondu imienia Batalionów Chłopskich. Następnie po nabożeństwie w kościele parafialnym burmistrz Ryszard Góra i Przewodniczący
RM Andrzej Chemperek wręczyli odznaczenie płk. Władysławowi Rokickiemu „Zasłużony dla Gminy Bełżyce”. Na zakończenie z koncertem wystąpił chór "Gaudeamus".
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Wypłata gotówki nawet w dniu złożenia wniosku
Na realizację małych i dużych marzeń
kredyty gotówkowe i konsolidacyjne (RRSO 23,41%)
pożyczki firm pozabankowych (RRSO 108,79%)

Fines S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842), ul. Józefa Wybickiego 13C, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ pod numerem KRS 0000416708, NIP 585-141-25-21, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł, opłaconym
w pełni, działa poprzez swoich Autoryzowanych Partnerów jako pośrednik kredytowy banków: Alior Bank SA, Getin Noble Bank SA,
Nest Bank S.A., Plus Bank SA, TF Bank AB, Ferratum Bank p.l.c, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, ING Bank Śląski S.A., Raiffeisen Bank
Polska SA oraz firm pożyczkowych: Aasa Polska SA, Axcess Financial Poland Sp. z o.o., Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o., InCredit Sp. z o.o.,
NetCredit Sp. z o.o., IPF Polska Sp. z o.o., Optima Sp z o.o., Provident Polska SA, SuperGrosz Sp. z o.o., TAKTO Finanse Sp. z o.o., SMS Kredyt
Sp. z o.o., Vivus Finance Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o., Rapida Sp. z o.o., CreditStar Sp.z o.o., Fundusz Mikro Sp. z o.o. oraz Pragma Faktoring S.A.
W zakresie umów ze współpracującymi bankami i firmami pożyczkowymi Fines S.A. jest umocowany do: przedstawiania oferty kredytowej/
pożyczkowej; przetwarzania danych, informacji i dokumentów dotyczących osób ubiegających się o kredyt/pożyczkę oraz przekazywania im
informacji i dokumentów kredytowych; (w niektórych przypadkach) podpisywania umów kredytu/pożyczki i/lub wypłaty kwoty kredytu/
pożyczki na podstawie otrzymanych pełnomocnictw; wyjaśniania przyczyn braku spłaty kredytu/pożyczki. Stan na dzień 20.11.2017 r.
Przykład reprezentatywny dla kredytów gotówkowych i konsolidacyjnych: Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów):
25 195,68 zł, liczba rat: 77, oprocentowanie nominalne stałe [zmienne]: 8,85 %, opłata przygotowawcza: 9 844,64 zł, koszt ubezpieczenia
kredytu: 198,74 zł, łączna kwota miesięcznych opłat administracyjnych: 19,60 zł, łączna kwota odsetek: 11 079,93 zł, RRSO: 23,41 %,
rata miesięczna (stała, z uwzględnieniem opłaty administracyjnej): 601,55 zł, całkowity koszt: 21 123,30 zł, całkowita kwota do zapłaty:
46 318,98 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu/pożyczki oraz daty
płatności pierwszej raty. Informacja handlowa wg stanu na dzień 20.11.2017 r.
Przykład reprezentatywny dla pożyczek firm pozabankowych: Całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 4061,77 zł,
liczba rat: 22, oprocentowanie nominalne stałe [zmienne]: 9,53%, opłata przygotowawcza: 2916,23 zł, koszt ubezpieczenia kredytu:
0 zł, łączna kwota miesięcznych opłat administracyjnych: 0 zł, łączna kwota odsetek: 654,97 zł, RRSO: 108,79 %, rata miesięczna
(stała, z uwzględnieniem opłaty administracyjnej): 346,95 zł, całkowity koszt: 3571,20 zł, całkowita kwota do zapłaty: 7632,97 zł.
Ostateczne warunki kredytowania zależą od oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu/pożyczki oraz daty płatności
pierwszej raty. Informacja handlowa wg stanu na dzień 20.11.2017 r.
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Informacja o pozyskanych przez Gminę Bełżyce
środkach zewnętrznych
1. Likwidacja „dzikich wysypisk odpadów” w 2017 roku w Gminie Bełżyce. Całkowity koszt zadania wynosi 40 000,00 zł.
Środki z budżetu gminy 20 000,00 zł. Środki
z WFOŚiGW 20 000,00 zł. Realizacja zadania
została zakończona 31 października 2017r.
W ramach zadania zostały uprzątnięte 4 duże
wysypiska i kilka mniejszych w ilości ok. 10
ton odpadów.
2. Utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Bełżyce
w 2017 roku. Całkowity koszt zadania wynosi
16 900,00 zł. Pokryty w całości z WFOŚiGW.
Realizacja zakończona 10 października 2017
roku. W ramach zadania wykonana została
kompleksowa usługa polegająca na demontażu i utylizacji odpadów zawierających azbest
od osób fizycznych z gospodarstw położonych na terenie gminy Bełżyce (zdemontowano i zutylizowano odpadów w ilości 900 m²
azbestu, co stanowi 11,70 Mg) oraz wykonano
niekompleksową usługę polegającą na transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest zmagazynowanych na posesjach
(w ramach czego odebranych i zutylizowa-

nych zostanie 3205 m² azbestu, co stanowi
41,67 Mg). Łącznie zostało zutylizowanych
4105 m² odpadów, co stanowi 53,37 Mg.
3. Zagospodarowanie terenów zieleni
Gminy Bełżyce przy ul. Kazimierskiej. Całkowity koszt zadania wynosi 19 600,00 zł.
Środki z budżetu gminy 9 800,00 zł. oraz tyle
samo 9800,00 zł dofinansowane z WFOŚiGW.
Zadanie zakończono 30 listopada 2017 roku.
Wykonane zostały nowe nasadzenia krzewów
i traw przy ul. Kazimierskiej.
4. Zagospodarowanie terenu ronda
w Krężnicy Okrągłej, gm. Bełżyce. Całkowity
koszt zadania to 23 000,00 zł brutto. Środki
przeznaczone z budżetu gminy 13 000,00 zł.
10 000,00zł dofinansował WFOŚiGW. Zadanie zakończono 30 listopada 2017 roku. Wykonane zostały nowe nasadzenia krzewów na
rondzie „Batalionów Chłopskich”, które położone jest w Krężnicy Okrągłej.
5. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży na terenie Gminy Bełżyce. Całkowity koszt
zadania 20 000zł. Koszty po połowie poniosła
gmina Bełżyce i WFOŚiGW. Zadanie realizowane było do 30 listopada. Każda z placówek

oświatowych otrzymała dofinansowanie na
realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami tj. wycieczki edukacyjne, konkursy, quizy, pogadanki, prelekcje i inne akcje edukacyjne.
6. Modernizacja drogi gminnej w Krężnicy Okrągłej. Wartość zadania 60 963,41 zł.
Z budżetu gminy sfinansowano 23 963,41zł.
Z FOGR-u 40 000,00zł. Zadanie zrealizowane.
Gmina Bełżyce pozyskała fundusze zewnętrzne na realizację projektu pod nazwą:
„Modernizacja Miejskiego Domu Kultury
w Bełżycach” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Wartość inwestycji 203 730,10 zł, wnioskowane dofinansowanie: 129 633 zł. Projekt
jest obecnie w trakcie realizacji.

Święta Bożego Narodzenia to czas
niezwykły, czas pełen uroku,
czas podsumowań i zadumy nad światem
i naszymi uczynkami.
To chwila wytchnienia, którą poświęcamy
rodzinie i przyjaciołom.
W tym pięknym czasie życzymy,
by Święta Bożego Narodzenia
były okresem pojednania i spokoju.
Niech pod świąteczną choinką znajdzie
się szczęście, życzliwość
i wzajemne zrozumienie.
Nowy rok 2018 niechaj przyniesie
zdrowie, pomyślność i sukcesy,
pogodę ducha i spełnienie
wszystkich marzeń.

Burmistrz Bełżyc,
Przewodniczący i radni Rady Miejskiej
Redakcja Gazety Bełżyckiej

Wydanie internetowe gazety do pobrania na stronie www.mdk-belzyce.pl
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Obchody Jubileuszu 600-lecia miasta Bełżyce podsumowuje w rozmowie burmistrz Ryszard Góra

Rozmowa z Burmistrzem Bełżyc Ryszardem Górą w przeddzień zakończenia obchodów roku jubileuszowego 600-lecia
Miasta Bełżyce.
- Jak pan oceni kończący się rok Jubileuszu 600 lecia miasta Bełżyce?
- Był to bez wątpienia wyjątkowy czas
dla miasta i całej gminy. Moment będący
doskonałą okazją do dyskusji o historii, tradycji, kreowania pozytywnego wizerunku
Bełżyc. To wydarzenie, nad którym honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, przyczyniło się bez wątpienia do
promocji miasta i tych wszystkich ważnych
elementów charakteryzujących Bełżyce.
Mam tu na myśli nie tylko zabytki czy miejsca pamięci. Chociaż to równie ważny aspekt.
Pamiętać trzeba, że miasto było żywym przykładem polskiego charakteru, ośrodkiem nauki, rzemiosła i handlu. To co również wyróżniało Bełżyce, tak dawniej jak i dzisiaj,
to żarliwy patriotyzm, głębokie przywiązanie
do wiary czy wielokulturowość. To wszystko
mam nadzieję udało się wyeksponować.
Ponadto 600 – lecie nadania praw miejskich stworzyło doskonały pretekst do budowania wspólnoty, pogłębiania więzi społecznych, a dzięki temu stało się świętem
wszystkich mieszkańców, aktywnie wspierających i biorących udział w poszczególnych
wydarzeniach.
- Trzeba przyznać, że wydarzeń Jubileuszowych było naprawdę dużo.
- Jubileusz zainaugurowała 12 stycznia 2017r. uroczysta sesja Rady Miejskiej.
Zaszczycili nas swoją obecnością m.in: Lubelski Kurator Oświaty, Konsul Honorowy
Austrii, rektorzy lubelskich uniwersytetów,
Prezydent Lublina, starosta Lubelski, dyrekcja Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.
H. Łopacińskiego w Lublinie, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

G

Wśród gości byli także przedstawiciele Powiatu Lubelskiego, radni powiatowi, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu lubelskiego, dyrektorzy szkół, przedszkoli, jednostek
samorządowych z terenu gminy Bełżyce oraz
zakładów funkcjonujących na terenie naszej
gminy. Na zaproszenie odpowiedzieli byli
naczelnicy, burmistrzowie i przewodniczący
Rady Miejskiej w Bełżycach. W gali uczestniczyli także przedstawiciele służb mundurowych, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy Bełżyce.
Oprócz uroczystej sesji, w ciągu całego roku, zrealizowanych zostało blisko 40
różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, prelekcji,
koncertów, wystaw, konkursów, w których
łącznie uczestniczyło, według naszych statystyk, 14 tysięcy osób, to prawie tyle, ilu
nasza gmina liczy mieszkańców. Znakomita większość z zaplanowanych aktywności
odbywała się przy pełnej widowni. Część
Jubileuszowych wydarzeń znana była mieszkańcom Bełżyc, chociaż prezentowaliśmy
je w nowych uatrakcyjnionych odsłonach.
Niektóre z projektów przygotowano po raz
pierwszy właśnie z myślą o święcie miasta.
Wspomnę chociażby: Jubileuszowy Dzień
Kobiet, Kabareton, Kino Plenerowe, Nasze czytanie – Bełżyce w literaturze pięknej, Pokoleniowy Turniej Piłki Siatkowej,
Gala Sportów Walki, Pamięci Przyszłych
Pokoleń – sadzenie dębów 600 – lecia, 600
kart na 600-lecie miasta, czy projekt Nasze
Kulinarne dziedzictwo – Smaki regionów,
realizowany wspólnie z Marszałkiem Województwa Lubelskiego.
Kulminacyjnym punktem Jubileuszu był
cykl wydarzeń w ramach Dni Bełżyc, trwających w tym roku aż pięć dni.
W tym miejscu chcę podziękować mieszkańcom i gościom, że tak licznie odpowie-
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dzieli na nasze zaproszenie i współtworzyli
Jubileusz.
- Taka frekwencja to z pewnością efekt
dobrej promocji jubileuszu.
- Bardzo zależało nam na tym, aby poprzez Jubileusz wypromować miasto, pokazać sześć wieków tradycji, zabytki, walory
przyrodniczo – krajobrazowe, ofertę kulturalną, sportową. Chcieliśmy również wyeksponować zachodzące zmiany jakie w Bełżycach
dokonały się przez ostatnie lata. Stąd podjęte
liczne działania marketingowo – promocyjne.
Na potrzeby Jubileuszu powstała chociażby strona internetowa. Odwiedziło ją dotychczas ponad 10 tysięcy internautów. Powstały
dwa filmy promocyjne. Na portalach społecznościowych mają obecnie ponad 9 tysięcy
odtworzeń. Trzeba przyznać, że zebrały one
bardzo dobre recenzje zarówno wśród gości
jak i samych mieszkańców. Wyprodukowany
został reportaż o Bełżycach zrealizowany
przez TVP 3 Lublin. Oprócz TVP patronat
medialny nad Jubileuszem objęły: Kurier
Lubelski, Dziennik Wschodni, Panorama
Powiatu, NaszeMiasto.pl, Radio Er, Polskie
Radio Lublin, Radio Złote Przeboje, Akademickie Radio Centrum, które obszernie relacjonowały obchody Jubileuszu.
Dodatkowo przygotowane zostały dwie
publikacje. Pierwsze wydawnictwo w nakładzie 1000 szt. powstało we współpracy z prof.
Anną Sochacką i prof. Ryszardem Szczygłem,
naukowcami Zakładu Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych UMCS
w Lublinie. Zawiera ono zagadnienia dotyczące lokacji, właścicieli miasta oraz Bełżyc
w ujęciu współczesnym. Powstaje również
album dokumentujący wszystkie wydarzenia
realizowane podczas święta miasta. Jego premiera zaplanowana jest na styczeń 2018r.
Doskonałą formą promocji i zarazem
ciekawą pamiątką były materiały i gadżety Jubileuszowe: monety okolicznościowe,
pamiątkowe medale, kuferki jubileuszowe
ze słodyczami, karty pocztowe, kalendarze,

koszulki, długopisy i wiele innych. Osoby
chętne mogą jeszcze nabyć niektóre z nich.
Wystarczy odwiedzić Miejski Dom Kultury
w Bełżycach. Serdecznie zachęcam.
- Organizacja tych wszystkich przedsięwzięć musiała stanowić duże wyzwanie?
- Przygotowanie programu obchodów
wymagał wiele wysiłku i pracy. Całość koordynował Komitet Organizacyjny. Dodatkowo
swoim autorytetem i wiedzą wsparło nas zacne grono osób skupionych w Komitecie Honorowym obchodów. A byli to: Przemysław
Czarnek – Wojewoda Lubelski; Sławomir
Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego; Krzysztof Hetman - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Jan Łopata – Poseł na
Sejm RP, Paweł Pikula – Starosta Lubelski;
prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Rektor UMCS w Lublinie, prof. dr hab. Zygmunt
Litwińczuk - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ks. prof. dr hab. Antoni
Dębiński - Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, ks. Janusz Zań
– Proboszcz Parafii pw. Nawrócenia Świętego Pawła w Bełżycach; ks. Prałat Czesław
Przech – Honorowy Obywatel Gminy Bełżyce; Witold Marcewicz – Honorowy Obywatel
Gminy Bełżyce; dr Artur Sępoch – Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie;
insp. Dariusz Dudzik - Komendant Miejski
Policji w Lublinie; mł. bryg. Marek Fiutka Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie; Janusz Kopaczek – Prezes
Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”.
Ale do tego należy dodać wytężoną pracę wielu osób i instytucji, organizacji pozarządowych. Taki scenariusz zakładaliśmy
od początku. Chcieliśmy zaangażować jak
największą liczbę naszych mieszkańców. Bo
to dawało gwarancję realizacji programu obchodów na dobrym poziomie. A co najważniejsze takie działanie pogłębia wspólnotę,
buduje właściwe relacje oraz poczucie dumy
z miejsca, w którym żyjemy. Trzeba uświadomić sobie, że historia każdego miasta jest tak
naprawdę historią ludzi, którzy w tym, a nie
w innym miejscu zostawiają cząstkę swojego życia. To ich dążenia, zdolności, ambicje
składają się na wspólny dorobek i budują
współczesne oblicze miasta. Wygląda na to,
że taka forma współpracy i synergii przyniosła zamierzony efekt.
W tym miejscu należy podziękować także
sponsorom. Dzięki ich wsparciu finansowemu udało się realizować wiele działań. Sponsorami jubileuszu byli:
1. Bank Spółdzielczy w Nałęczowie filia Bełżyce
2. Dealer BMW Best Auto Lublin
3. Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie
filia Bełżyce

4. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach sp. z o.o
5. Drukarnia Alf Graf
6. HARYZMA siłownia & fitness klub
7. Spomasz Bełżyce S.A.
8. Gelmax Grzegorz Makosz
9. Nałęczowska Spółka Handlowa
10. AnBit Bełżyce
11. GARDEN – KOP Oleszek Jacek
12. PHU Maxi Usługi Urbanistyczne Grudziądz
13. Stacja Paliw WAKAM
14. Inter Broker Lublin
15. GUGAŁA Usługi Budowlane
16. PPTHU ROLBUD i Kopalnia Piasku Roman Madejek
17. Bar Słoneczny Bełżyce
18. Centrum Instalacji EKOdom Bełżyce
19. Lubelska Akademia Rozwoju
20. Biuro Rachunkowe Anna Czępińska
- Jubileusz to nie tylko działania kulturalne to również inwestycje.
- Jubileusz w naturalny sposób determinował pewne działania inwestycyjne, na które łącznie wydatkowaliśmy blisko 700 000zł.
Były to m. in.:
- przebudowa ulic.: Jakuba Nachmana, Tysiąclecia i Prebendarskiej. Inwestycja, dotycząca ścisłego centrum miasta, wykonywana
była jest wspólnie z Powiatem Lubelskim.
- rewitalizacja Zdroju Jagiełły. Oficjalne
odsłonięcie pomnika nastąpiło 13 czerwca
2017 roku podczas uroczystej Mszy św. Odpustowej z udziałem Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika.
- termomodernizacja budynku Urzędu
Miejskiego,
- zagospodarowanie terenu ronda 600-lecia
Bełżyc,
- wykonanie nasadzeń na ul. Kazimierskiej,
- zagospodarowanie terenu ronda Batalionów Chłopskich w Krężnicy Okrągłej,
- wykonanie chodnika przy ul. Bednarskiej,
Przed 2017r., ale z myślą o zbliżającym
się Jubileuszu były realizowane także inne
zadania w centrum Bełżyc. Wspomnę przebudowę ul. Zamkowej, Spółdzielczej, Ewangelickiej, ul. Partyzantów, remont parkingu
przy ul. Kazimierskiej czy nowe nasadzenia
na skwerze przy Miejskim Domu Kultury.
Powodzenie tych wszystkich planów inwestycyjnych nie byłoby możliwe bez współpracy z radnymi Rady Miejskiej. Cieszę się
że potwierdzili celowość tych działań m.in.
głosując za zabezpieczeniem środków na
ich realizację w budżecie gminy. Wyrażam
wdzięczność za konstruktywne wskazówki,
wsparcie oraz za osobiste zaangażowanie
i wkład pracy.
- Wiele osób i instytucji otrzymało jubileuszowe odznaczenia, medale, dyplomy.
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- Jubileusz był dobrą okazją, aby dostrzec
i uhonorować osoby i instytucje szczególnie
mocno angażujące się na rzecz wspólnego
dobra - wspólnoty mieszkańców Bełżyc. Stąd
inicjatywa wręczenia odznaki Zasłużony Dla
Gminy Bełżyce. W roku Jubileuszowym odznaczenie otrzymali:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Bełżycach
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
3. Spomasz Bełżyce S.A.
4. Teatr „Nasz”
5. Patricia Harrod – żona pilota alianckiego
samolotu, który w 1944r. brał udział w słynnej Akcji Most1
6. Nimrod Ariav – przyjaciel Bełżyc, mecenas
wielu przedsięwzięć realizowanych w gminie
Bełżyce
7. Zespół śpiewaczy z Wojcieszyna
8. Płk. Władysław Rokicki – bełżyczanin,
prezes Stowarzyszenia BCh w Lublinie jeden z niewielu żyjących obrońców Lublina
z 1939r. inicjator budowy Pomnika Niepodległości w Bełżycach, nadania nazwy ronda
BCh w Krężnicy Okrągłej i wielu wydarzeń
patriotycznych w gminie Bełżyce.
- Jaki rok czeka nas po obchodach Jubileuszu?
- Jubileusz jest okazją do refleksji, podsumowań, oceny osiągnięć, ale jednocześnie
wyznaczania nowych celów. Osobiście bardzo zależy mi, aby nasza gmina dalej się rozwijała, żeby wyznaczony kierunek zmian był
dalej kontynuowany na wielu płaszczyznach
działalności również tej inwestycyjnej. Priorytetem, jeśli chodzi o miasto, jest dla mnie
rewitalizacja ścisłego centrum. Mamy opracowaną koncepcję, konsultowaną z mieszkańcami, przebudowy rynku i parku miejskiego. W oparciu o wspomniany dokument
oraz uzgodnienia m.in. z Lubelskim Konserwatorem Zabytków, projektantami i kosztorysantami przygotowaliśmy dokumentację
aplikacyjną, która została złożona do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Studium wykonalności
zakłada oprócz parku przebudowę stadionu
miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja, w przypadku realizacji będzie
kosztowała 7,821 mln zł.
Bardzo jestem zdeterminowany, aby dokończyć rozpoczęty w tym roku remont Miejskiego Domu Kultury. Wartość tego zadania
to blisko 240 tys. zł. Ubolewam, że dotychczasowa firma zrezygnowała z prac. Dużym
wyzwaniem będzie z pewnością realizacja
projektu budowy instalacji solarnych. Projekt
opiewa na kwotę ponad 5 mln zł. Oczywiście
oprócz wspomnianych mamy zaplanowane
także inne zadania, o których będę informował po uchwaleniu budżetu gminy Bełżyce na
2018r.
Foto: Agnieszka Winiarska
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Funkcjonowanie oświaty w gminie Bełżyce - wybrane zagadnienia
Edukacja publiczna stanowi jedną z priorytetowych dziedzin działalności jednostki
samorządu terytorialnego. Ujęta, zgodnie
z ustawą o samorządzie gminnym, w katalogu
zadań własnych gminy jest traktowana jako
zadanie o charakterze obowiązkowym, stanowiąc dla władz gminy bardzo duże i odpowiedzialne wyzwanie.
W jaki sposób działalność edukacyjna
jest realizowana. Jak wykonywane są zadania
i oczekiwania formułowane przez uczniów,
rodziców, nadzór pedagogiczny, dyrektorów
szkół czy nauczycieli. Czy wreszcie jak finansowany jest proces edukacji w szkołach dla
których organem prowadzącym jest gmina
Bełżyce.
Wspomniane zagadnienia znalazły się
w przygotowanej zgodnie z obowiązkiem
ustawowym informacji o realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2016/2017, prezentowanej radnym na listopadowej sesji
Rady Miejskiej.

Struktura organizacyjna szkół

W roku szkolnym 2016/2017 gmina Bełżyce była organem prowadzącym dla 7 szkół
podstawowych, 2 gimnazjów i przedszkola
publicznego. Uszczegóławiając w szkołach
podstawowych w 57 oddziałach uczyło się 908
uczniów, do 15 oddziałów gimnazjum uczęszczało 325 gimnazjalistów, a w Przedszkolu Nr
1 im. Janusza Korczaka w 8 grupach uczyło się
203 wychowanków. Łącznie liczba uczniów
i wychowanków wyniosła 1436 (poprzedni
rok szkolny 1445).
Funkcjonowanie szkół podstawowych
to wydatek rzędu 6,8mln zł., na działalność
gimnazjów przeznaczono kwotę 2.8 mln zł.
Plan finansowy przedszkola wynosi z kolei
1.2 mln zł. Na oddziały przedszkolne w 2017r.
przeznaczono kwotę 750 tys. zł (stan na dzień
30.09. 2017r.)
W roku szkolnym 16/17 dotychczasowa
struktura organizacyjna uległa przekształceniu. Uchwałą Nr XXXIII/197/2017 Rady
Miejskiej w Bełżycach z dnia 22 lutego 2017r.
dokonano dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zmiany dotyczą utworzenia 8-klasowych
szkół podstawowych i likwidacji gimnazjów.
Liczba uczniów w oddziale klasowym
przekłada się zasadniczo na wysokość wydatków ponoszonych przez gminę na prowadzenie szkół. Z jednej strony mniej liczebne
oddziały umożliwiają bardziej zindywidualizowane podejście do ucznia, z punktu widzenia organu prowadzącego generują większe
koszty prowadzenia szkoły. Analizując dane
ogólnopolskie liczebność klas, w szkołach
prowadzonych przez gminę Bełżyce, w przeliczeniu na etat nauczycielski odbiega od średniej krajowej, która wynosi 13,00 (wskaźnik
za rok szk. 2015/2016 – dane: GUS Oświata
i wychowanie w roku szkolnym 2015/2016,
Warszawa 2016, str. 119)

G

Średnia liczba uczniów w przeliczeniu na etat nauczycielski
Poważnym zjawiskiem, obserwowanym
także w latach ubiegłych, mającym wpływ
na wysokość subwencji jest ujemny wskaźnik przepływu uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów między gminami tj. większa
liczba uczniów z gminy Bełżyce podejmuje
edukację w innych gminach, a mniej jest tych
uczniów z gmin ościennych uczęszczających
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 subwencją oświatową. Czyli to czego nie pokryje subwencja oświatowa należy znaleźć w dochodach własnych.
Dlatego jest dużym wyzwaniem dla samorządu zapewnienie mieszkańcom gminy
Bełżyce jak najlepszego poziomu usług edukacyjnych, a z drugiej strony oddalenie groźby niemożności zbilansowania budżetu. Do
tej pory udaje się pogodzić te dwa elementy.
Kadra nauczycielska
Kadra nauczycielska jest najważniejszą
składową szkoły. Jej umiejętności zawodowe
odgrywają kluczową rolę i przekładają się
na to jaki zasób wiedzy zdobędą uczniowie
w poszczególnych etapach edukacyjnych. Nauczyciele w szkołach publicznych i w innych
publicznych placówkach systemu oświaty
pracują na mocy ustawy Karta Nauczyciela,
określającej szczegółowo warunki pracy nauczycieli, ich obowiązki, prawa, stopnie awansu zawodowego i wysokość wynagrodzenia
nauczycieli.
Znakomita większość nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
gminę Bełżyce posiada wykształcenie wyższe.
Duża część nauczycieli uzyskała dodatkowe
kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu bądź prowadzenia zajęć specjalistycznych.

Nr 101/102 (212/213) listopad - grudzień 2017

W zakresie doskonalenia zawodowego kadra pedagogiczna otrzymała wsparcie
finansowe gminy Bełżyce, która zabezpieczyła na ten cel środki w łącznej wysokości
134 520,18zł.
W roku szkolnym 2016/2017 w placówkach, dla których gmina Bełżyce jest organem
prowadzącym zatrudnionych było 184 nauczycieli co w przeliczeniu daje 154,14 etatu.
Uwzględniając stopień awansu zawodowego
najliczniejszą grupę wśród pełnozatrudnionych stanowią nauczyciele dyplomowani.

Baza lokalowa i wyposażenie szkół

Placówki oświatowe funkcjonują w budynkach będących własnością gminy Bełżyce,
oddanych w trwały zarząd – formę prawną
władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną.
Stan infrastruktury szkolnej wpływa na
warunki nauczania i bezpieczeństwo uczniów.
Dlatego też od wielu lat samorząd gminy
przeznacza środki własne i pozyskane środki
zewnętrzne na inwestycje służące poprawie
bazy lokalowej, w której funkcjonują szkoły
i przedszkole.
Najważniejsze inwestycje realizowane
w ostatnim czasie:
1. Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej w Babinie - 1 871 864,99zł
2. Modernizacja kuchni w ZS Nr 1 w Bełżycach – 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 Publicznego w Bełżycach – 135 000zł
6. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bełżycach – 105 000zł
7. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzu i Matczynie – 191 969zł

Wzrost wydati młodzieży.
ków na wynagroZapewnienie utalentowanym dzieciom
dzenia szczególnie
i młodzieży odpowiednich warunków do
był odczuwalny w
identyfikowania i rozwijania uzdolnień,
latach 2007 – 2013.
w tym również nagradzanie wysiłku młodych
Wynikało to m.in.
ludzi, to priorytety które samorząd gminy
ze wzrostu średniepowinien realizować jako odpowiedzialny za
go wynagrodzenia
ogólnie pojętą edukację.
nauczycieli i zmiany
W związku z tym organ prowadzący wykwoty bazowej wyszedł z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie
nagrodzeń.
Lokalnego programu wpierania na terenie
Trzeba
podgminy Bełżyce edukacji uzdolnionych dzieci
kreślić, że mimo
i młodzieży, adresowanego do uczniów szkół
stale rosnących napodstawowych i gimnazjów. Burmistrz Bełkładów na oświatę
życ od 2015r. przyznaje nagrody finansowe
samorząd
gminy
uczniom, którzy uzyskali tytuł laureata bądź
zawsze w pierwszej
finalisty w konkursach przedmiotowych i tekolejności zabezmatycznych organizowanych przez Lubelskiepieczał środki na
go Kuratora Oświaty.
funkcjonowanie
2. Uniwersytet dziecięcy UMCS
oświaty. W ostatW celu poszerzenia oferty edukacyjnej,
Etatyzacja w szkołach i placówkach prowadzonych
nim czasie nie zdatworzenia i wyrównywania szans edukacyjprzez gminę Bełżyce
rzyło się, by szkoły
nych, samorząd gminy finansuje od 2015r.
„utraciły płynność finansową”, opóźniały wywykłady i warsztaty realizowane w ramach
płaty wynagrodzeń dla kadry nauczycielskiej i
Finansowanie oświaty
Uniwersytetu Dziecięcego UMCS filia w BełWydatki na edukację stanowią znakomitą pracowników obsługi czy przekładały wypłaty życach W ramach prowadzonych przez nawiększość lokalnych budżetów. Edukacja to innych zobowiązań.
ukowców z uniwersytetu zajęć i wykładów poZnaczącą część budżetu pochłania reponad 1/3 wydatków samorządów. Podobnie
nad 200 dzieci wzbogaca swoją wiedzę m.in.
sytuacja wygląda w naszej gminie. Jak ten alizacja innych zadań oświatowych. Zapew- z astronomii, filozofii, chemii, fizyki, antrotrend kształtuje się na przestrzeni ostatnich nienie opieki świetlicowej w 2017 roku to pologii oraz biologii i innych dziedzin nauki
wydatek ponad 400 tys. zł. Stołówki szkolne
lat obrazuje tabela poniżej.
reprezentowanych na UMCS, a także rozwija
kosztowały 330 tys.,
się kulturalnie i kulturowo.
dowóz dzieci 327
3. Rajd Zapory
tys., Pokrycie koszPo raz piąty w gminie Bełżyce realizowane
tów za dzieci z tebyło przedsięwzięcie pn. Rajd im.cc mjr Zaporenu gminy Bełżyce
ry. Służy ono promowaniu wartości dziedzicuczęszczających do
twa narodowego, krzewieniu patriotyzmu.
przedszkoli w inJest jednocześnie formą edukacji historycznej
nych gminach 98
mieszkańców, szczególnie uczniów, stanowiątys., a z kolei zadaPodstawowym źródłem finansowania za- nia wymagające specjalnej organizacji nauki i cą swego rodzaju uzupełnienie oraz utrwaledań oświatowych jest część oświatowa sub- metod pracy z uczniami i wychowankami to nie wiedzy nabytej podczas zajęć szkolnych.
W tym roku w samym tylko rajdzie pieszym
wencji ogólnej.W 2017r. subwencja z budżetu kwota 726 tys.
wzięło udział ponad 400 osób zwłaszcza młopaństwa została ustalona dla gminy na poziodzieży szkolonej.
mie 7 817 222zł i była niższa o 97 767zł. od
Dodatkowe realizowane i finansowane
4. Bełżyce wczoraj i dziś – panel dyskusyjny
subwencji przyznanej w 2016r. Otrzymywaprzez gminę Bełżyce w roku szkolnym
Projekt realizowany przez Miejsko –
na corocznie wysokość subwencji pokrywa
2016/2017 projekty wspierające oświatę
Gminną
Bibliotekę Publiczną w Bełżycach
średnio 50% wydatków gminy Bełżyce na 1. Wsparcie edukacji uzdolnionych dzieci
cd. czytaj str.6
edukację. Pozostała część jest pokrywana
z przychodów własnych. Zgodnie z metryczką subwencji oświatowej w przeliczeniu na
jednego ucznia kwota subwencji wyniosła:
Szkoła miejska – 5 286zł ; Szkoła wiejska
– 8 349zł ; Gimnazjum – 5 497zł
Oprócz subwencji oświatowej gmina
otrzymała tzw. dotację przedszkolną która
wyniosła: 2016 r. - 531 560,00 zł, 2017 r. - 468
300,00 zł
Największa część wydatków przeznaczana
jest na wynagrodzenia. W przypadku gminy
Bełżyce wydatki na wynagrodzenia kadry
pedagogicznej i niepedagogicznej stanowią
87,08% wydatków oświatowych. W analizowanym roku szkolnym 16/17 wydatki na
wynagrodzenia i pochodne kształtowały się
następująco: 2016r. - 11 387 063,00zł, 2017r.
– 11 499 984,00zł
Udział wydatków na edukację w budżecie gminy Bełżyce
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w ramach obchodów Jubileuszu 600 – lecia miasta Bełżyce.
Młodzież ze szkół podstawowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogła usystematyzować wiedzę na temat historii Bełżyc. Miała również okazję poznać jak funkcjonuje Unia
Europejska, jak wygląda praca w Parlamencie Europejskim, czy
jakie ważne społecznie projekty w naszym mieście udało się zrealizować dzięki funduszom europejskim. Powyższe zagadnienia
przybliżali słuchaczom: Poseł do PE Krzysztof Hetman, Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra i Prezes Organizacji Turystycznej
Szlak Jagielloński Janusz Kopaczek. W czasie paneli miał również miejsce II etap konkursu wiedzy o Bełżycach.
5. Piknik Edukacyjny
Projekt realizowany przez MDK w Bełżycach w ramach obchodów Jubileuszu 600 – lecia miasta Bełżyce. Wzięły w nim
udział wszystkie placówki oświatowe z terenu naszej gminy.
Podczas wydarzenia, którego głównym celem była integracja
oraz promocja szkół można było zobaczyć stoiska promocyjne
szkół i przedszkoli, wystawy i kroniki o historii poszczególnych
placówek występy artystyczne młodzieży. W trakcie pikniku odbyły się pokazy rycerskie oraz codziennego życia mieszkańców
z czasów średniowiecznych, jako nawiązanie do czasów lokacji
miasta.
6. Edukacja ekologiczna na terenie gminy Bełżyce
Projekt realizowany z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ma na celu zwiększanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. W ramach
działań edukacji ekologicznej szkoły organizowały konkursy,
projekty edukacyjne, konkursy wystawy. Łączny koszt zadania
wyniósł 24 tys. zł z czego środki z budżetu gminy 16 tys., a dofinansowanie WFOŚiGW to kwota 8 tys. zł
Programy profilaktyczne finansowane przez samorząd
Oprócz procesu dydaktycznego gmina Bełżyce wspierała
programy profilaktyczne, służące ograniczeniu i likwidowaniu czynników niekorzystnych dla zdrowia i życia człowieka.
W roku szkolnym 16/17 samorząd dofinansował na kwotę 36
tys. zł. 23 projekty realizowane przez szkoły, a służyły one m.in.
promowaniu zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień, rozwijające umiejętności radzenia sobie ze stresem, agresją, uczyły
jak bezpiecznie korzystać z Internetu.
Udzielanie świadczeń o charakterze socjalnym.
Zgodnie z dyspozycją ustawy o systemie oświaty gmina
wspierała materialnie uczniów w formie stypendiów szkolnych
i zasiłków szkolnych. Jest to zadanie własne, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa. Z tej
formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują w gminie Bełżyce - łącznie 190 osób. Najwięcej osób bo aż 189
uczniów otrzymało stypendium szkolne. Na ten cel w poprzednim roku szkolnym wydatkowano 282 tys. zł
Innym narzędziem wpierającym uczniów jest program: Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Celem tego wieloletniego
programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o
charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz
zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym. Ponadto program zakłada długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu
zdrowia dzieci i młodzieży, poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia oraz
rozwój w gminach bazy żywieniowej. Programem objęte były
wszystkie szkoły z terenu gminy Bełżyce. Z programu skorzystało w okresie IX – XII 2016r. 132 uczniów. W miesiącach I
– VI 2017r. dożywianych było 151 uczniów. Całkowity koszt
programu wyniósł w zaokrągleniu 50 tys. zł z czego wkład gminy stanowił 12,6 tys. zł
Tekst: Marcin Olszak
z-ca burmistrza Bełżyc
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Muzycznie i literacko w szkolnej kawiarence
24 listopada 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach wraz
z opiekunami: Anną Stawińską i Anną Wójtowicz zainicjowali spotkanie miłośników
poezji śpiewanej i recytowanej, a także piosenki artystycznej. To już druga edycja
spotkania z miłośnikami poezji i jej muzycznej aranżacji pod hasłem „Jesień mimozami się zaczyna…” Motywem przewodnim spotkania była jesień oraz przemijanie.
Uczniów i organizatorów swoją obecnością zaszczycili m.in. zastępca Burmistrza Bełżyc Marcin Olszak, ks. Prałat Czesław Przech, dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach Zbigniew Dyguś, wicedyrektorzy: Małgorzata
Bojar i Lucyna Sobczak oraz nauczyciele i przyjaciele naszej szkoły. Spotkanie zyskało miano zewnątrzszkolnego dzięki obecności uczniów z koła wokalnego w ZS im.
Mikołaja Kopernika pod opieką pana Jacka Górskiego. Zaproszenie przyjęli również
absolwenci szkoły, uczniowie "Kopernika" oraz lubelskich szkół ponadgimnazjalnych i wyższych.
W trakcie wieczoru rywalizowano o najlepsze wykonania poezji śpiewanej i recytowanej w kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
i recytacje wierszy o jesieni.
Jury w składzie: Bożena Watras, Urszula Sobiepan i Marzena Goc miało trudny
wybór, ponieważ wszyscy wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom, a co za tym
idzie, trudno było wyłonić zwycięzców.
Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach zajęli: Paweł Stawiński, Paulina
Tokarczyk, Agata Tarczyńska oraz Ewelina Rak.
Jury przyznało również cztery wyróżnienia: Dominice Puchale, Natalii Ziółkowskiej, Dominice Winiarskiej oraz Maciejowi Sieńko.
W czasie tego nastrojowego wieczoru, przy blasku świec, kawie, herbacie i ciasteczkach można było wsłuchać się w przepięknie wykonane utwory: Anny German, Bułata Okudżawy, Tadeusza Woźniaka, Grzegorza Turnaua, Marka Grechuty,
Agnieszki Osieckiej, Edyty Gepert, SDM, Marka Tokarzewskiego czy Przemysława
Gintrowskiego. Recytatorzy sięgnęli po wiersze z tomików poezji Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, Kazimierza Przerwy- Tetmajera, Kazimiery Iłłakowiczówny,

Wyróżniena za dar humanitarny

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek
odznacza Grzegorza Obla

Tadeusza Wywrockiego oraz Grzegorza
Tomczaka. Przepiękna muzyka, nastrojowe oświetlenie oraz jesienna dekoracja sali
gimnastycznej przygotowana przez panią
Ewę Karwowską stworzyły nastrojowy klimat, który sprzyjał odbiorowi wykonywanych utworów.
W czasie wieczoru była również okazja
wysłuchania autorskiej poezji ks. Prałata Czesława Przecha oraz pani Katarzyny
Woś, którzy zaprezentowali własne utwory.
Poetycki przekaz skłonił uczestników spotkania do refleksji nad własnym życiem,
przemijaniem oraz wprowadził w nastrój
zadumy.
- Wyrabianie gustów muzycznych i przeprowadzenie młodzieży po subtelnych schodach poezji głęboko leży nam na sercu, dlatego powstał pomysł spotkania o charakterze
literacko – muzycznym. Cieszymy się, że młodzież zainteresowała się tym pomysłem i już
planuje kolejne edycji kawiarenki - mówią
organizatorki Anna Stawińska i Anna Wójtowicz.
Wszyscy uczestnicy eliminacji zostali
nagrodzeni gromkimi brawami oraz drobnymi upominkami. Natomiast pan burmistrz ofiarował wykonawcom kuferki ze
słodkościami i nie szczędził pochwał zarówno wykonawcom jak i organizatorom
Literackiej Kawiarenki. Atrakcyjne nagrody
ufundowali: dyrektor Zbigniew Dyguś oraz
sponsorzy: pan Grzegorz Kamiński z księgarni Topa–z i pan Arkadiusz Anasiewicz ze
sklepu AnBit.

Jan Staroch, Marian Piekoś i Andrzej Polusiński
wręczają złote, srebrne i brązowe odznaki
"Zasłużony Honorowy Dawca Krwi"

Tekst: A.Stawińska, A.Wójtowicz,
foto: arch. SP Nr 1 , AWI
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Z okazji corocznych obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa przypadających
w dniach 22-26 listopada Klub HDK PCK
Spomasz Bełżyce zorganizował spotkanie
krwiodawców zrzeszonych zarówno w bełżyckim klubie jak i zaprzyjaźnionych klubach.
Gościli na uroczystości m.in. burmistrz Ryszard Góra, przewodniczący Rejonowej Rady
HDK PCK w Lublinie Andrzej Polusiński, Alicja Dunin - Klukowska specjalista ds. krwiodawstwa, Stanisław Wieczorkiewicz Przewodniczący ZZ Metalowcy przy Spomasz Bełżyce
S.A., Zbigniew Mirosław przewodniczący NSZZ
"Solidarność" przy Spomasz Bełżyce S.A., Teresa Rudzka NSZZ "Solidarność" przy "Spomasz"
Bełżyce S.A., Jan Staroch członek Zarządu Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK w Lublinie oraz przedstawicielki RCKiK w Lublinie. Na
uroczystej akademii gościły także kluby: Klub
HDK PCK im. bł. Jerzego Popiełuszki przy PZL
- Świdnik Augusta Westland, Klub HDK PCK
im. Krzysztofa Skublewskiego przy MPK w Lublinie, Klub HDK PCK im. Zdzisława Goli przy
Lubelskim Węglu "Bogdanka" S.A. w Bogdance,
Klub HDK PCK przy Zarządzie Rejonowym
w Lublinie im. Krzysztofa Żelechowskiego oraz
Klub HDK PCK przy PGK w Poniatowej.
Jak informuje prezes Marian Piekoś, Klub
HDK PCK Spomasz Bełżyce liczy obecnie 29
członków. W tym roku zasiliło szeregi dwóch
kolejnych: Kazimierz Zgórka i Łukasz Zawadzki. Członkowie Klubu oddali w tym roku 30
litrów krwi. W 2017 r. Klub zorganizował 5
otwartych akcji poboru krwi w tym dwie przy
kościele w Bełżycach i jedną akcję przy parafii
w Niedrzwicy Kościelnej. Ponadto kilka rodzin
zwróciło się bezpośrednio do bełżyckiego Klubu
z prośbą o oddanie krwi chorej osobie. Na ten
cel oddało krew 18 członków Klubu. Czlonkowie Klubu w Bełżycach brali ponadto udział
w akcji "Zbieramy krew dla Polski" organizowanej przy Intermarche w Bełżycach.
Uroczyste spotkanie krwiodawców było
okazją do wręczenia odznaczeń. W dowód
uznania za najpiękniejszy dar humanitarny, za
bezinteresowne oddawanie krwi Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy nadał złotą odznakę "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi"
panu Grzegorzowi Goliszkowi, srebrną odznakę
"Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" panu Mariuszowi Trepiakowi i panu Adamowi Kurkowi,
oraz brązową odznakę "Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi" panu Stanisławowi Wieczorkiewiczowi i panu Łukaszowi Zawadzkiemu
Kilka dni później na spotkaniu krwiodawców w Lublinie na wniosek Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK został wyróżniony odznaką
Honorowy Dawca Krwi "Zasłużony dla Zdrowia
narodu" Grzegorz Obel z Klubu w Bełżycach. To
odznaczenie otrzymał w czasie uroczystej akademii wojewódzkiej 25 listopada.
Tekst: Agnieszka Winiarska, foto: arch.
Koła HDK PCK, A.Winiarska
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Wybrane inwestycje gminne realizowane w 2017 roku

Przebudowa drogi gminnej w m. Skrzyniec Kolonia. Działka Nr 394.
Wartość inwestycji 10 tys. zł. Odcinek 60 mb.

Przebudowa drogi gminnej nr 107007L
Zosin – Jaroszewice. Wartość inwestycji to 497 tys. zł.
Odcinek 1,5km. Dofinansowanie 297 tys. pochodzi
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na placu targowym przy ul.
Szpitalnej. Wartość 3,5 tys. zł.

Przebudowa chodnika przy
ul.Bednarskiej. Wartość inwestycji 19 tys. zł. Powierzchnia
180 m2.

Zagospodarowanie terenów zieleni w Bełżycach przy
ul. Kazimierskiej. Wartość zadania 19,6 tys. zł. w tym
dofinansowanie z WFOŚiGW w Lublinie - 9,8 tys.zł.

Budowa drogi łączącej ul. Wilczyńskiego z ul.
Wojska Polskiego – działka Nr 900/4 i 901/2.
Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego. Wykonano skwer i podest dla osób niepełnospraw- Wartość inwestycji wyniosła 30 tys. zł. Odcinek
nych. Wartość inwestycji 66,7 tys. zł.
drogi 200mb.

Odbudowa Domu Ludowego w Krężnicy Okrągłej, wartość inwestycji to 20 tys. zł., które
pokrył w całości fundusz sołecki.

Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej. Wartość zadania to 32,3 tys zł. w tym dofinansowanie
ze Starostwa Powiatowego w Lublinie 21,6 tys. zł.
Powierzchnia 200 m2.

Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe Nr 2238L, 2239L,
2240L na terenie gminy Bełżyce. Wartość zadania 10275 tys. zł. Więcej o tej inwestycji
piszemy na str.11.
Budowa ul. Wzgórze – Nr 107043L – etap III. Wartość 93 tys. zł (15 tys. zł. sfinansowano z funduszu
sołeckiego). Odcinek 333 m.
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krężnica Okrągła – działka Nr 2253/2. Wartość inwestycji 63
tys. zł. Dofinansowanie z dotacji celowej Urzędu Wojewódzkiego Województwa Lubelskiego 40 tys. zł oraz
18 614,63 zł. funduszu sołeckiego. Odcinek 150 m.
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Przebudowa ul. Sadowej – Nr
107034L. Wartość zadania 19,8 tys.
zł. Odcinek 56 m.

◄ Zagospodarowanie terenu
ronda w Krężnicy Okrągłej.
Wartość zadania to 23 tys.
zł., w tym dofinansowanie
z WFOŚiGW w Lublinie 10
tys. zł.

Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków wartość 57 tys. zł. Dofinansowano budowę 19 szt. przydomowych
oczyszczalni na terenie gminy Bełżyce.

Modernizacja Domu Ludowego w miejscowości Przebudowa placu przy budynku remizy OSP
Chmielnik. Wartość zadania 12,3 tys. zł. Sfinan- Chmielnik Kolonia. Wartość zadania to 12,5 tys.
sowano z funduszu sołeckiego.
zł. Powierzchnia placu ok. 210 m2.

Wydanie internetowe gazety do pobrania na stronie www.belzyce-mdk.pl

Materiał przygotowany przez
Szymona Topyło Naczelnika Wydziału
Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
i Przestrzennej Urzędu Miejskiego
w Bełżycach
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Nowy radny zasiadł w Radzie Miejskiej

Mateusz Winiarski jest nowym radnym w Radzie Miejskiej w Bełżycach. W listopadzie zajął miejsce zmarłego Andrzeja Kotłowskiego,
który był radnym w Okręgu Nr 8.
25 października na sesji Rady Miejskiej nastąpiło zaprzysiężenie nowego radnego, który
w obecności przewodniczącego, radnych oraz
władz miejskich złożył uroczyste ślubowanie.
Radny Winiarski ma 31 lat. Jest rodowitym
mieszkańcem naszej gminy, pochodzi ze Wzgórza, stamtąd też wywodzą się jego przodkowie.
- Wraz z rodzeństwem budowaliśmy drzewo genealogiczne naszej rodziny i odkryliśmy, że najstarszy znany nam przodek Mikołaj Winiarski
syn Stanisława w roku 1778 mieszkał właśnie we
Wzgórzu. Do szkoły podstawowej radny chodził
też we Wzgórzu. - Wspominam ciepło wielu ówczesnych nauczycieli: panią Wandę Zawiślak, panią Janinę Król czy panią Wandę Malicką. Później
Winiarski ukończył Wydział Historii na UMCS-ie w Lublinie oraz Służbę Publiczną na KUL-u. Od 2010 roku jest związany z samorządem.
Pracuje obecnie w Urzędzie Marszałkowskim
jako zastępca dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wcześniej
pracował m.in. w Departamencie Organizacyjno
- Prawnym oraz Kancelarii Marszałka. W Kancelarii Marszałka był kierownikiem Oddziału
Organizacyjnego i koordynatorem współpracy
z organizacjami pozarządowymi i kombatanckimi. Należy do Zrzeszenia WiN w Lublinie, jest
sekretarzem zarządu krajowego.
Od 2015 roku jest członkiem Rady Sołeckiej
sołectwa Bełżyce Wzgórze. - Lubię udzielać się
społecznie i pracować na rzecz wspólnego dobra,
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podobnie jak mój dziadek i ojciec, którzy także byli
radnymi, a tato również komisarzem w Gminie Borzechów - wyjaśnia. - Od lat priorytetem Rady Soleckiej, sołtysa i naszego radnego śp. Andrzeja Kotłowskiego było podejmowanie działań związanych
z wybudowaniem ul. Wzgórze - mówi. Przez ostatnie trzy lata fundusz sołecki został przeznaczany
właśnie na ten cel.- Jak pamiętam ostatni remont
chodnika, który biegł tamtędy, był przeprowadzony
w 1997 roku. Obecnie po zakończeniu inwestycji
jaką było wybudowanie kanalizacji i wodociągu
Wzgórze - Krężnica chodnik był w bardzo złym stanie - przypomina Winiarski.
W Radzie Sołeckiej narodził się pomysł wykupienia terenu i wytyczenia tzw. drogi za rzeką.
W tej chwili została ona wysypana szutrem i jest
przejezdna. - Myślimy z mieszkańcami Wzgórza by
nadać jej nazwę - mówi Winiarski.
Jakie nowy radny ma plany działania do końca
kadencji? - Potrzebny jest remont chodnika przy ul.
Kościuszki oraz chodnika przy ul. Wzgórze miedzy
ul. Przelotową a ul. Szkolną. Będę się starał, aby
została wykonana tzw. droga wygonowa biegnąca
od. ul. Kopernika do obwodnicy, na wprost ul. Przelotowej. Jest to odcinek o długości około 500 - 600
metrów. Ze spraw miejskich sądzę, że nieodzowny
będzie remont wieżowca przy ul. Fabrycznej, podobnie jak chodników w mieście i dostosowania
ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przydałoby
się również wyremontować plac zabaw we Wzgórzu. Innym, w moim odczuciu ważnym, aspektem
jest tworzenie tradycji zapraszania Marszałka Województwa i inne osoby decyzyjne na uroczystości
w naszej gminie. Jeśli chcemy budować dobry klimat wokół naszej gminy, budować relacje i zdobyć
prestiż, musimy się chwalić wszystkim dobrym, tym
co się w niej dzieje. Tak robi wiele gmin w województwie lubelskim. - podpowiada.
Pan Mateusz pasjonuje się polityką. Jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego podobnie
jak jego przodkowie i zapewnia, że są to jego własne przekonania, a nie odziedziczone. - Dla mnie
polityka to sztuka sprawowania władzy dla dobra
innych - mówi. Jest równocześnie wiceprezesem
gminnego PSL.
Mateusz Winiarski to także prezes powiatowy Forum Młodych Ludowców. Działa aktywnie
w OSP we Wzgórzu.
Tekst: Agnieszka Winiarska,
foto: arch.M.Winiarski, AWI
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZ BEŁŻYC
Podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 15 listopada 2017 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3 na tablicy ogłoszeń, wywieszone
zostały:
ogłoszenia o ustnych przetargach nieograniczonych na dzierżawę części działki:
1. Nr 1719 oznaczonej dla celów dzierżawy Nr 1719/6 o pow. 0,1200 ha, Nr
529/2 oznaczonej dla celów dzierżawy
Nr 529/2/2 o pow. 0,0800 ha, obręb geodezyjny Bełżyce-Wzgórze,
2. Nr 458 oznaczonej dla celów dzierżawy Nr 458/19 o pow. 0,1800 ha, Nr 1532
o pow. 0,3046 ha, obręb geodezyjny Bełżyce-Rolne,
3. Nr 171/37 o pow. 0,6280 ha, Nr 171/38
o pow. 0,2374 ha, Nr 171/41 o pow. 0,1870
ha, Nr 171/39 o pow. 0,1978 ha, działka
Nr 171/35 o pow. 0,5018 ha, Nr 171/36 o
pow. 0,2135 ha, Nr 171/40 o pow. 0,1409
ha, obręb geodezyjny Krężnica Okrągła,
4. Nr 1/4 o pow. 0,1750 ha, działka nr
2/55 o pow. 0,0500 ha, nr 2/56 o pow.
0,0500 ha, nr 2/57 o pow. 0,500 ha, nr
2/58 o pow. 0,0500 ha, nr 2/59 o pow.
0,0500 ha, obręb geodezyjny Babin,
5. działka 600/6 o pow. 0,3600 ha, obręb
geodezyjny Wronów,

Oficjalne otwarcie drogi Kierz - Chmielnik
Uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi
Kierz - Chmielnik miało miejsce 1 grudnia
przy remizie OSP w Chmielniku. Ten 14 kilometrowy odcinek drogi łączy ze sobą
dwa sołectwa i biegnie do ronda im. cc.
mjra Zapory by połączyć się z droga 747.
Inwestycja warta jest ponad 10 mln zł.
Na uroczystości byli obecni zarówno
inwestorzy jak i wykonawcy tego odcinka
drogi, władze miejskie naszej gminy, gmin
sąsiednich, radni, sołtysi, przedstawiciele OSP
w Kolonii Chmielnik i mieszkańcy. Na uroczyste poświęcenie przyjechał także eurodeputowany Krzysztof Hetman, Starosta Lubelski Paweł Pikula i wójt gminy Wojciechów Jan
Czyżewski.
Jeśli chodzi o dane techniczne inwestycji
to przebudowa ciągu komunikacyjnego obej-

mowała drogi powiatowe Nr 2238L, 2239L
i 2240L na terenie gminy Bełżyce. Wartość
zadania wyniosła dokładnie 10 275 tys. zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach umowy
z Wojewodą Lubelskim
w sprawie udzielenia
dotacji celowej z budżetu państwa w 2017
roku na zadanie realizowane w ramach
"Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019",
dotacja na ten cel wyniosła 3 mln zł. Wkład
poszczególnych jednostek samorządowych

wyniósł: - Gmina Bełżyce 2 mln 800 tys. zł,
Gmina Wojciechów 171,5 tys. zł, Powiat Lubelski 4 mln 304 tys. zł.
Tekst i foto: A.Winiarska

- ogłoszenia o ustnych przetargach nieograniczonych na najem części działki:
1. Nr 635 położonej w obrębie geodezyjnym Bełżyce-Centrum przy ul. Lubelskiej, oznaczonej dla celów najmu Nr 123
z przeznaczeniem pod garaż blaszany,
2. Nr 2/61 położonej w obrębie geodezyjnym Babin oznaczonej dla celów najmu
Nr 1 i Nr 2 z przeznaczeniem pod garaż
blaszany,
3. Nr 1042/15 położonej w obrębie geodezyjnym Bełżyce-Centrum przy ul. Bychawskiej oznaczonej dla celów najmu
Nr 1 i Nr 2 z przeznaczeniem pod garaż
blaszany,
4. Nr 1042/17 położonej w obrębie geodezyjnym Bełżyce-Centrum przy ul. Bychawskiej oznaczonej dla celów najmu Nr
1, Nr 2, Nr 4, Nr 5, Nr 8 z przeznaczeniem
pod garaż blaszany,
5. Nr 1042/17 położonej w obrębie geodezyjnym Bełżyce-Centrum przy ul. Bychawskiej zabudowanej garażem murowanym o pow. 18,43 m2.
W/w przetargi wyznaczono na dzień 18
grudnia 2017 r. i 19 grudnia 2017 r.
Pełna treść ogłoszeń zamieszczona jest w
BIP Urzędu Miejskiego w Bełżycach oraz
stronie internetowej http://www.belzyce.
pl.
BURMISTRZ BEŁŻYC
inż. Ryszard Góra
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Wierzchowiska - Skrzyniec - Zalesie to kolejne
inwestycje drogowe zrealizowane w naszej gminie

W ciągu tego roku w gminie powstało 20
kilometrów dróg powiatowych przy finansowym udziale naszego samorządu. Czternastokilometrowy odcinek drogi Kierz
- Chmielnik, jak pisalismy wcześniej, jest
już ukończony.
Obecnie Zarząd Dróg Powiatowych
w Lublinie z siedzibą w Bełżycach zakończył
odbudowę dróg powiatowych w południowej
części naszej gminy. Realizowane są dwa odcinki o łącznej długości 6,172km.
Pierwszy z nich to „Odbudowa drogi
powiatowej Nr 2243L od km 0+000 do km
1+475 w miejscowości Zalesie gmina Bełżyce, uszkodzonej w wyniku gwałtownego

spływu wód opadowych ne obejmowały odtworzenie rowów. Zakres
w 2014r.”
prac obejmował również wykonanie zjazdów
Przetarg nieograni- z tłucznia wraz z przepustami, a istniejące
czony rozstrzygnął się zjazdy z kostki brukowej zostały przebrukona kwotę 1 120 435,41zł. wane, a wszystkie istniejące oczyszczone.
Zakres zadania obejFinansowanie obu inwestycji pochodzi
mował wykonanie na- w 80% ze środków MSWiA dysponowanych
wierzchni asfaltowej na przez Urząd Wojewódzki, 20% to udział Poszerokości 5,5 m i dłu- wiatu Lubelskiego i Gminy Bełżyce.
gości 1,475 km od KrężŚrodki finansowe zostały przyznane w linicy Okrągłej w stronę stopadzie i musiały być wykorzystane do końZalesia.
Podbudowa ca roku. Dlatego, firmy które wygrały przetarg
nawierzchni została wy- zaangażowały dużo sprzętu i ludzi żeby wykokonana w dwóch war- nać zaplanowane zadania jak najszybciej.
stwach z kruszywa łamaTekst: red., foto: arch. UM
nego o łącznej grubości
25 cm, pobocza tłuczniowe. Wykonany
został również remont przepustów.
Kolejnym zadaniem była „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2245L od km
6+592 do km 11+289 w miejscowości
Wierzchowiska gmina Bełżyce, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu
wód opadowych w 2014r.” Tu z kolei
przetarg rozstrzygnął się na łączną kwotę
3 229 898,28 zł. Odbudowa obejmowała
wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o grubości 8 cm na długości 4,697
km i szerokości 5,5 m na podbudowie z
kruszywa grubości 10 cm. Roboty ziem- Tak wygladały prace na drodze w Wierzchowiskach

Odnawiają remizę OSP w Bełżycach

Spotkanie z pisarką

W Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej losy „przeklętej” rodziny krakowskiego aptew Bełżycach odbyło się spotkanie z Lucyną karza. Saga opowiada o silnych, radzących soOlejniczak, pisarką urodzoną i mieszkają- bie z przeciwnościami życiowymi kobietach,
cą w Krakowie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Książki w
ramach akcji Dyskusyjne Kluby
Książki.
Lucyna Olejniczak zadebiutowała dość późno, bo dopiero na emeryturze, ale jak sama twierdzi dzięki
temu jej książki, są bardziej dojrzałe
i przemyślane. Opowieść rozpoczęła,
mówiąc o swojej pierwszej książce
Wypadek na ulicy Starowiślnej, której inspiracją była postać jej dziadka,
sierżanta krakowskiej straży ogniowej. Utwór Opiekunka czyli Ameryka
widziana z fotela, jest najbardziej bliski autorce, ponieważ opisuje w nim
własne przeżycia związane z podróżą za ocean w celach zarobkowych.
Za tę książkę otrzymała nagrodę na
Festiwalu Literatury Kobiecej w Siedlcach w 2014 roku.
Saga Kobiety z ulicy Grodzkiej
jest niezwykle popularna wśród
czytelników naszej biblioteki. Akcja
rozgrywa się w dziewiętnastowiecznym Krakowie i opisane są w niej
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Nowy rok akademicki Uniwersytetu Dziecięcego UMCS
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a podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że
zostanie wydana kolejna piąta jej część.
Tekst: M.Widelska foto: arch. M-GBP

16 listopada 2017 roku Anna Bukowska koordynator Uniwersytetu Dziecięcego
UMCS i zastępca Burmistrza Marcin Olszak
uroczyście otworzyli w Bełżycach trzeci już
rok akademicki Uniwersytetu Dziecięcego
UMCS w Lublinie Filii w Bełżycach. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 złożyli uroczyste ślubowanie
i otrzymali indeksy z rąk Burmistrza Bełżyc
Ryszarda Góry i przedstawiciela UMCS-u.
Tego dnia miał także miejsce ciekawy wykład
o astronomii zatytułowany "Ile mleka jest na
drodze mlecznej" w specjalnie przywiezionym
do domu kultury przenośnym planetarium,
oraz warsztaty praktyczne z łamigłówek i gier
logicznych.
Tekst: AWI,
foto: A.Winiarska, P.Ćwikliński

W 2017 roku zakończona została procedura sukcesywnego
przekazywania przez Komendę
Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełżycach
pomieszczeń w budynku dwukondygnacyjnym od strony ul. Bednarskiej bez pomieszczeń mieszkalnych.
Pomieszczenia warsztatowe na
parterze budynku po przeprowadzonych w ostatnich latach pracach remontowych, adaptowane
zostały na garaże i zaplecze socjalne.
Na piętrze budynku, OSP zamierza urządzić świetlicę i zaplecze socjalno – sanitarne, możliwe to będzie po przeprowadzeniu kapitalnego remontu.
Już w miesiącu wrześniu 2017 r. rozpoczęliśmy remont od wykonania nowego dachu wraz
z ociepleniem. Środki finansowe pochodziły z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, dotacji Gminy Bełżyce, środków własnych OSP oraz pomocy w formie rzeczowej firm z Bełżyc: FHU „Stanisław” Stanisław Maliborski, oraz AGE-Technik Sp. z o.o..
Dzięki części funduszu sołeckiego sołectwa Bełżyce Zastawie, dokończono prace związane
z remontem dachu.
Dalsze roboty planowane są na 2018 r. Ich wykonanie uzależnione jest od przyznania
środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek o przyznanie pomocy z terenu gminy Bełżyce złożyła nasza jednostka jak i OSP Jaroszewice.
W 2017 r. Zarząd OSP podjął decyzję o przeniesieniu Izby Tradycji Pożarniczej z pomieszczeń zajmowanych przez Państwową Straż Pożarną do budynku używanego przez OSP, przeznaczając na ten cel jedno pomieszczenie garażowe i część wiaty blaszanej. Uważamy, że nowa
lokalizacja Izby ze względu na większą powierzchnię pozwoli w lepszym stopniu wyeksponować posiadaną kolekcję. Niestety, wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia prac adaptacyjnych oraz nakładami finansowymi. Własnych środków finansowych wystarczających na
ten cel, OSP nie posiada. Zarząd OSP planując urządzenie Izby w 2018 r. zwrócił się do miejscowych przedsiębiorców i sympatyków tradycji pożarniczej o pomoc finansową lub rzeczową
na ten cel. Pozytywnie na apel odpowiedzieli: P.P.H.U Anbit Jan Anasiewicz, DREW-CHEM
S.C. Bogdan i Marta Gontarczyk, Uren Novaberry Sp. z o.o. Chłodnia w Krężnicy Okrągłej,
P.H.U. OKNES Krzysztof Besztak, CERMIX Stępień Jan Sprzedaż Materiałów Budowlanych,
Winiarski Zenon, Widelski Grzegorz, Dobrzański Wojciech oraz Mentor S.A. z Torunia.
Dziękujemy wszystkim sponsorom za przychylną postawę.
Licząc na zrozumienie podjętego przez nasza jednostkę dzieła jakim jest dbałość o tradycje pożarnicze zgodnie z hasłem „Ocalić od zapomnienia”, będziemy wdzięczni za pomoc,
którą można przekazać na nasze konto w Banku Pekao S.A. I Oddział w Bełżycach- nr rachunku: 81 1240 2438 1111 0000 3250 8437.
Zarząd OSP, foto: arch.OSP Bełżyce
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Kapitan Józef Dzikowski odszedł na wieczną służbę

W wieku 92 lat 23 września 2017 r. odszedł na wieczną wartę uczestnik walk o niepodległość Polski, inwalida wojenny, kapral
27 Wołyńskiej Dywizji AK ps. „GRUSZA”,
żołnierz 1 Armii Wojska Polskiego gen. Zygmunta Berlinga - 8. Samodzielnej Kompani
Tyczkowo-Kablowej, utrzymującej łączność
między sztabem Armii i Dywizji, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari, prezes Stowarzyszenia Klubu Kawalerów Orderu Virtuti Militari oddział w Lublinie, emerytowany
prezes Gminnej Spółdzielni w Bełżycach - kapitan Józef Dzikowski.
Urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Zaturcach na Wołyniu. Od czerwca 1942 r. do jesieni 1943 r. był na robotach przymusowych
w Niemczech, gdzie pracował w hucie w Albruck Baden w Bawarii. Z powodu choroby
został odesłany do Polski, gdzie doznał wielkiej traumy, gdy dowiedział się że w rzezi
wołyńskiej w dniu 11 lipca 1943 r. została
zamordowana jego cała rodzina przez nacjonalistyczne bandy UPA. Wstąpił do partyzantki oddziału por. „Czecha” i walczył nie
tylko z najeźdźcą hitlerowskim, ale z bandami
ukraińskim w obronie ludności cywilnej. Brał
udział w przeprawie 27 Wołyńskiej Dywizji
AK przez Prypeć, gdzie został ciężko ranny.
Po wyleczeniu w szpitalu wojskowym w Kiwercach w czerwcu został wcielony do I Armii WP. Brał udział w walkach o wyzwolenie
Warszawy, gdzie 28 lutego 1945 r. został ponownie ciężko ranny na polu minowym (stracił nogę oraz na 2 miesiące wzrok). Leczony
w szpitalu wojskowym w Otwocku w sierpniu
1945 r. został zwolniony ze
szpitala i przybył wraz z Jankiem Brodą również inwalida
do Bełżyc i zamieszkał u jego
rodziny. Mężnie walczył
w obronie niepodległości ojczyzny, honoru żołnierza polskiego oraz godności Polaków
kierując się zasadą „Amore
Patria Suprema Lex”.
Za swoją dzielność i bohaterstwo w działaniach
bojowych odznaczony został: „Krzyżem Partyzanckim”, „Krzyżem Walecznym”,
„Srebrnym Krzyżem Odreru
Virtuti Militari”, Medalem
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WP z Londynu.
Do Stowarzyszenia Klubu
Kawalerów Orderu Wojennego
Virtuti Militari wstąpił w 2001
r. tj. od momentu reaktywowania tej organizacji przez Zarząd
Główny w Warszawie. 14 sierpnia 2003 r. przy wsparciu Wojewody Lubelskiego Andrzeja
Kurowskiego powstał oddział
wojewódzki w Lublinie Stowarzyszenia KKOWVM, gdzie
został wybrany sekretarzem
organizacji, po roku zastępcą prezesa Janusza
Strońskiego, a od 2009 r. prezesem oddziału
lubelskiego.
Czynnie, corocznie brał udział w uroczystościach państwowych o charakterze patriotycznym, które odbywały się na Placu Litewskim w Lublinie: Święto WP, Konstytucji
3 Maja, 11 listopada Święto Niepodległości
RP. Był zapraszany do prac w komitecie organizacyjnym tych świąt przez władze Lublina.
Uczestniczył na zaproszenie dyrektorów szkół
oraz Prezydenta Lublina w miejskiej i wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego oraz
w spotkaniach z młodzieżą.
W latach 2007, 2008, 2009, 2011 uczestniczył w spotkaniach weteranów II wojny
światowej organizowanych przez ambasadora
USA Victora Ashea w jego prywatnej rezydencji w Warszawie.
W 2012 r. brał udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej na fasadzie Komendy Garnizonu w Warszawie poświęconej 220. rocznicy ustanowienia Orderu Wojennego Virtuti
Militari. Był gościem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Belwederze, który
objął patronat nad tą uroczystością. W 2014 r.
uczestniczył w obchodach 75. rocznicy bohaterskiej obrony Lublina przed Armią Czerwoną, zorganizowanej przez dyrekcję i uczniów
Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie.
Za długoletnią pracę na stanowisku prezesa GS w Bełżycach (20 lat), został odznaczony
srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi. Za jego
prezesury został w Bełżycach wybudowany

dom towarowy, powstała wytwórnia wód gazowych, ubojnia i masarnia, powstały nowe
miejsca pracy.
Po wojnie był założycielem i pierwszym
prezesem Związku Inwalidów Wojennych
w Bełżycach, założycielem i prezesem Związku
Pszczelarskiego w Bełżycach. Za swoją postawę
patriotyczną, zaangażowanie w prace społeczne na rzecz obronności kraju oraz niepodległości z dniem 3 maja 2015 r. Minister Obrony
Narodowej mianował go na stopień kapitana
w stanie spoczynku.
Został pochowany w dniu 30 września
2017 na cmentarzu parafialnym w Bełżycach
z honorami, z udziałem asysty wojskowej, werblisty i trębacza, pocztu sztandarowego Nadbużańskiej Straży Granicznej.
W imieniu rodziny piękną homilią pożegnał zmarłego ksiądz Andrzej Koziej. Zgodnie
z ceremoniałem przysługującym Kawalerowi
Orderu Wojennego Virtuti Militari trumna została udekorowana flagą narodową, przepasana
szarfą Virtuti Militari, a na trumnie spoczywała
jego czapka oficerska. Po zakończeniu ostatniego przemówienia nastąpiło złożenie flagi przez
żołnierzy z asysty i dowódca asysty przekazał ją
oficerowi z rodziny. Czapkę i odznaczenia dowódca asysty wręczył synowi zmarłego.
W czasie składania trumny do grobu trębacz grał trzykrotnie „Hasło WP”. Po złożeniu
trumny w grobie, trębacz wykonał sygnał „Śpij
kolego”. Przy akompaniamencie werblisty zostały złożone wieńce od rodziny oraz delegacji:
Wojewody Lubelskiego, Prezydenta Lublina,
Marszałka Województwa, Związku Pszczelarzy
w Bełżycach, koła łowieckiego
„Bażant” i byłych pracowników
GS w Bełżycach.
Po zakończeniu uroczystości
na cmentarzu odbyła się konsolacja w restauracji „ We Młynie”
w Bełżycach, gdzie wnuk Michał
przygotował pokaz audiowizualny z życia swojego dziadka
kpt. Józefa Dzikowskiego. Po
raz ostatni uczestnicy konsolacji
mogli usłyszeć głos z wywiadu
przeprowadzonego za życia. Był
to bardzo wzruszający pokaz dla
wszystkich.
Tekst: Wincenty Kurowski
foto: arch.W.Kurowski

100 rocznica śmierci Antoniego Napiórkowskiego
„Pamięć o przeszłości oznacza
zaangażowanie w przyszłość.”
Jan Paweł II
Słowami Jana Pawła II otworzyliśmy
drzwi do historii przeżywając w Szkole Podstawowej w Krzu uroczystą wieczornicę, która
odbyła się 21 listopada 2017 roku. Wieczornicę upamiętniającą 100 rocznicę śmierci Antoniego Napiórkowskiego, właściciela majątku
Kierz i założyciela Szkoły w Krzu.
Swoją obecnością zaszczyciły naszą uroczystość Pani Edwarda Górniak i Pani sołtys Krza Justyna Żywiec. Na widowni gościli

Napiórkowscy to szlachta
ziemi Różan
Ziemia Różańska,
położona na północnym Mazowszu, znajdowała się pomiędzy
Ziemiami
Ciechanowską a Łomżyńską.
Obejmowała ona obszar 922 km2.
Od XIV wieku aż po 1793 rok w jej
skład wchodziły dwa powiaty różański
i makowski, których stolicami były starożytne grody książęce (potem królewskie): Różan i Maków.
Szlachta Ziemi Różańskiej składała się głównie ze szlachty zagrodowej.
Ziemia różańska była bardzo silnie zasiedlona przez Prusów. Posiadali ziemie
w Załężu, Ponikwie, Bełdykach, Czerniu i Łasi. Wśród parokrotnie występujących w źródłach współwłaścicieli
znajdujemy również Prusów.
Napierkowicze zasiedlili ziemię różańską zakładając w niej tzw. Okolicę
Szlachecką o nazwie Napiórki złożoną
z kilku wsi o nazwach: Butne, Ciężkie,
Gardziołki, Kmotry i Ładne. Od imienia swojego protoplasty przyjęli nazwisko Napierkowskich/Napiórkowskich.
Zaczęli się również pieczętować herbem Prus III, który jest nową i szerszą
w sensie używających go rodów, formą
herbu Napora. Herb Prus III wyparł
wtedy Naporę z użytku. Na przełomie
XVI i XVII wieku część rodu Napiórkowskich herbu Prus III osiadła w Ziemi Bełzskiej, gdzie nabyła liczne dobra
ziemskie i brała czynny udział w życiu
regionu zapisując się chwalebnie w jego
historii. Tomasz Napiórkowski herbu
Prus III w roku 1627 był posłem Ziemi
Bełzkiej na Sejm.
W 1870 roku Antoni Napiórkowski herbu Prus III, prawnuk Tomasza
Napiórkowskiego nabył od Władysława Piaseckiego duży majątek ziemski
- Kierz. Powiększył on znacznie dobra
– przed I wojną. Liczyły one aż 650 ha.

uczniowie, nauczyciele, rodzice, dziadkowie
i nasi absolwenci.
Wszystkich zebranych powitała Pani dyrektor Jolanta Kucaba.
Przy pięknej scenerii zaprezentowali się
uczniowie kl. III-VII w montażu słowno-muzycznym przygotowanym przez Panią Beatę
Mirosław oraz w tańcu z flagą przygotowanym przez Panią Grażynę Mucę. Przedstawiona została historia Rodu Napora, Herbu Prus
III, z którego pochodził Antoni Napiórkowski
i jego życiorys, którego fragmenty odczytali
uczniowie, Pani dyrektor Jolanta Kucaba, Pani
sołtys Justyna Żywiec i przedstawiciel rodziców Pani Agnieszka Żelechowska.
Szczególną ciekawość wzbudzały w nas
słowa Pani Edwardy Górniak, która w bardzo
interesujący sposób przedstawiała nam piękną historię Krza, życia we dworze, w czasach
kiedy jej pradziadek był wójtem.
Zwieńczeniem wydarzenia było wprowadzenie Sztandaru Szkoły. Po minucie ciszy
upamiętniającej bohatera naszej wieczornicy
nastąpiło przecięcie wstęgi na drzwiach we-
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wnętrznych pochodzących z dworu Antoniego Napiórkowskiego, które mają prawie 130
lat, a teraz będą stanowić jeden z eksponatów
utworzonego muzeum. Stąd chcąc uczcić pamięć Antoniego Napiórkowskiego tego dnia
otwarte zostało „Muzeum Historii Szkoły i
wsi Kierz”, którego założycielem jest Pani Beata Mirosław, organizator wieczornicy.
Wydarzeniu towarzyszyły: wystawa zdjęć
z dworu Antoniego Napiórkowskiego oraz
wystawa pierwszych pozyskanych eksponatów do muzeum.
Na koniec uczestnicy zostali poczęstowani kawą, herbatą i słodkimi ciasteczkami.
Dalszy ciąg wieczornicy przebiegał na rozmowach i wspominaniu dawnych czasów.
W tym samym dniu w godzinach popołudniowych złożony został wieniec i zapalone
znicze na grobie Antoniego Napiórkowskiego, w którym uczestniczyli Pani dyrektor Jolanta Kucaba, Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Ziółek, Pani Beata Mirosław
i uczniowie ze Sztandarem Szkoły.
Tekst i foto: Beata Mirosław
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Koło spadochroniarzy defilowało w Krakowie
22 września delegacja Koła Związku Polskich Spadochroniarzy w Bełżycach wzięła udział w obchodach 60-tej rocznicy powstania 6. Dywizji Powietrzno – Desantowej w Krakowie.
Na krakowskich błoniach przed trybuną z udziałem władz miasta Krakowa, dowódców obecnych i byłych wojsk powietrzno – desantowych i lotnictwa,
wojsk państw NATO, stanęły oddziały świętujących jednostek oraz ZPS, który
był współorganizatorem tej wielkiej uroczystości.
Organizacja bełżycka zaakcentowała barwy naszego miasta i obok proporca
Związku w szyku zwartym podczas odprawy jak i w przemarszu defiladowym,
powiewały flagi Bełżyc.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości miał miejsce piknik spadochroniarski, w którym wziął udział zespół Czasza. Dominowała kuchnia wojskowa, która
przygotowała różne przysmaki. Pokazom sztuki karate i innym walkom wręcz
kibicowała z zainteresowaniem krakowska publiczność. Niestety, spadochroniarze tego dnia nie mogli wykazać się umiejętnościami desantowania ponieważ
niski pułap chmur nie sprzyjał takim ćwiczeniom, więc obyło się bez skoków.
Natomiast zainteresowani mogli podziwiać bogatą kolekcję broni będącej obecnie na wyposażeniu wojsk powietrzno-desantowych.
Krakowski pokaz zamykał niejako klamrą Ogólnopolskie Dni Spadochroniarza, które rozpoczęły się w Dziwnowie 22 sierpnia. Tam również uczestniczył
delegat naszego koła członek Zarządu Oddziału Nr 1 Ryszard Figura. Dziwnów
obchodził Dzień Komandosa i tam też rozpoczęło się świętowanie 80 rocznicy
spadochroniarstwa wojskowego w Polsce.
W tym miejscu Zarząd Koła ZPS w Bełżycach dziękuje firmie „BOPART”
Bogdan Partyka za umożliwienie wynajęcia 20-osobowego busa, którym bezpiecznie podróżowaliśmy do Krakowa.
Na zakończenie wszystkim sympatykom spadochroniarstwa i Czytelnikom
Gazety Bełżyckiej składamy najlepsze życzenia świąteczne.
Ze spadochroniarskim pozdrowieniem Zarząd Koła ZPS w Bełżycach
Tekst: Jan Pruchnicki, foto: arch. Koła ZPS

Integrowali się na spotkaniu w Dniu Seniora

Dla życia indywidualnego i zbiorowego ważne są zjawiska pozytywne - przyjaźń, miłość, gotowość służenia innym, świadomość celu,
który jednoczy w dążeniu do tworzenia dobra wspólnego. Pomyślny
los wielu tak często zależy od wytrwałości naszych poczynań.
W sobotni, listopadowy wieczór seniorzy z terenu miasta i gminy Bełżyce
świętowali Dzień Seniora. Przy dźwiękach muzyki i wspólnym śpiewie
znanych piosenek z lat swojej młodości bawili się do późnych godzin wieczornych. Jak co roku swoją obecnością zaszczycili seniorów przedstawiciele władz miejskich: pan Burmistrz Ryszard Góra i Przewodniczący
Rady Miejskiej Andrzej Chemperek, a także przedstawiciele Miejskiego
Domu Kultury. Dodajmy, że organizatorem spotkania był PZERiI Oddział Rejonowy w Bełżycach.
Tekst: Anna Kryńska, foto: Agnieszka Winiarska
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Uczcili rocznicę Odzyskania Niepodległości
W sobotę, 11 listopada obchodziliśmy 99.
rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z tej okazji w kościele parafialnym w Bełżycach odprawiona została uroczysta Msza św.
Nabożeństwo w intencji Ojczyzny z udziałem
przedstawicieli władz samorządowych, pocztów
sztandarowych i delegacji sprawował ks. proboszcz Janusz Zań. W homilii nawiązał do Święta
Niepodległości obchodzonego w listopadzie, kiedy jest to czas szczególnej refleksji nad przemijaniem. - Niedawno sprzątaliśmy groby naszych
zmarłych, zanosiliśmy kwiaty, paliliśmy znicze.
Chcieliśmy w ten sposób pokazać, że pamiętamy...
Zapaliliśmy także znicze na grobach nieznanych
żołnierzy, którzy w różnym czasie oddali życie za
Ojczyznę... Państwo polskie zginęło z map Europy
na ponad 120 lat. I przyszedł taki czas - dopiero na
początku XX wieku, a Polacy potrafili wykorzystać
szansę, którą stworzyła historia.
Po nabożeństwie miał miejsce przemarsz
uczestników uroczystości pod pomnik Niepodległości na ulicę Kazimierską. Tam odśpiewaliśmy hymn państwowy, delegacje złożyły wieńce
okolicznościowe i wysłuchaliśmy wystąpienia
Burmistrza Bełżyc Ryszarda Góry. Mówił: - 11 Listopada to symbol walki o wolność, symbol wiary
i zwycięstwa. Po 123 latach uciemiężenia, naród
polski mógł w końcu sam stanowić o sobie i przyszłości jego mieszkańców.(...)
Szlachetne świadectwo czynu i żarliwego patriotyzmu dali również synowie naszej bełżyckiej
ziemi. Z racji jubileuszu 600-lecia miasta Bełżyce
trzeba o nich wspomnieć.
Bełżyczanie zawsze dopominali się o swoją
ojczyznę: walcząc z zaborcami. Wymownym znakiem tych wydarzeń są mogiły powstańców Tomasza Słotwińskiego czy Józefa Szwajgra. W piękny
sposób pokazali swoje oddanie ojczyźnie w 1917r.
podczas obchodów 500-lecia, które okazały się
wielką manifestacją patriotyzmu, i w 1920r. kiedy
bronili kraju przed nawałą bolszewicką.
O tym momencie historii przypomina pomnik
przy ul. Wzgórze, którym opiekuje się młodzież
Zespołu Szkół Nr 2 w Bełżycach.
Ten opór i marzenie o wolności było silne także
w kolejnych latach. Miasto w latach 1939 – 1956
zapisało chwalebną kartę bohaterstwa i walki
o wolność. Bełżyczanie od pierwszych miesięcy
II wojny organizowali struktury AK. Miasto było
jednocześnie tym ośrodkiem Lubelszczyzny, wokół
którego skupiał się najpoważniejszy i najbardziej
liczny ruch partyzancki.
Trzeba pamiętać, że walka żołnierzy AK nie
skończyła się wraz z odejściem Niemców. Mieszkańcy przeciwstawiali się drugiemu totalitaryzmowi, często ponosząc ofiarę najwyższą. Tak jak rozstrzelani 9 czerwca 1944r. w publicznej egzekucji
na bełżyckim rynku mieszkańcy Podola, jak ks.
Władysław Plewik, Józef Klarner, Paweł Walczak
zamordowani w 1940 Katyniu czy mjr Zapora
zastrzelony wraz ze swoimi 6 podkomendnymi 7
marca 1947r.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

IV Kongres sołtysów

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta wraz z Zarządem Województwa Lubelskiego zorganizowali dla sołtysów z terenu Województwa Lubelskiego IV
Lubelski Kongres Sołtysów, który odbył się 9 grudnia 2017 roku w Lubelskim Centrum
Konferencyjnym. W spotkaniu wzięli udział licznie również sołtysi z naszej gminy. Warto
nadmienić, że sołtyski Teresa Mazur i Maria Wieczorkiewicz otrzymały wyróżnienie w konkursie na ciasto i potrawę wigilijną, natomiast sołtys Wymysłówki Stanisław Zygo został
uhonorowany dyplomem za 30 lat pracy w służbie społecznej jako sołtys.
Tekst: AWI, foto: arch.TV Bełżyce
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"Nasze Czytanie - Bełżyce w literaturze pięknej"

Wydarzenie kulturalne jakim było „Nasze Czytanie” wpisało się w cykl imprez
organizowanych w ramach jubileuszu 600-lecia miasta Bełżyce. Pomysł na zorganizowanie takiego wieczoru miały Panie bibliotekarki z Miejsko - Gminnej Biblioteki
Publicznej. Wieczór z tekstami bełżyczan i tekstami o Bełżycach miał miejsce 27
października w sali MDK.
O Bełżycach pisano wiele i od najdawniejszych czasów. Podczas imprezy zaprezentowano tylko wybrane utwory. Była to mała część pokazująca dzieje naszego
miasta, jak i twórczość osób piszących o Bełżycach oraz mieszkańców lub osób pochodzących z Bełżyc.
Wśród gości powitaliśmy zastępcę Burmistrza Bełżyc pana Marcina Olszaka,
dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli oraz mieszkańców miasta zaciekawionych
tematyką spotkania. Jako pierwsze zaprezentowały się dzieci z Przedszkola Nr 1 im.
Janusza Korczaka w Bełżycach w piosence „Nasze Bełżyce” przygotowanej pod kierunkiem pani Bożeny Dziewickiej i Dominiki Małek. Ze Szkoły Podstawowej Nr
1 im. Jana Pawła II w Bełżycach z kl. I a wystąpili: Adam Ciciak, Antonina Rakuś
i Zuzanna Czech przygotowani przez wychowawczynię, panią Annę Bogusz. Następnie Maria Czapla z klasy III d zaprezentowała wiersz ks. Prałata Czesława Przecha
„Pytanie” przygotowany pod kierunkiem pani Elżbiety Gontarczyk. Dalej Ewelina
Rak z klasy II gimnazjum przedstawiła utwór Marianny Wójtowicz „Wiersz o Bełżycach”. Z kolei Karolina Plewik z III c gimnazjum recytowała wiersz ks. Ryszarda
Winiarskiego „Ojcze” wybrany i przygotowany pod kierunkiem pani Elżbiety Góry.
Z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach wystąpił Patryk Lalak czytając
prozę Zbigniewa Włodzimierza Fronczka "Bełżycka Fujara", oraz Justyna Litwinek,
która zaprezentowała wiersz „Październik” Tomasza Kasperskiego. Z dorosłych czytelników Michał Kamiński przedstawił prozę Zbigniewa Włodzimierza Fronczka
„Bełżycka kirke”. Pani Zofia Dados czytała wiersze swojego autorstwa, pani Anastazja Rosińska przeczytała wiersz Marianny Wójtowicz „Bełżyczanka”, zaś pani Jadwiga Kamińska -Syga – fragmenty książki pt. „Rok w miasteczku” Krystyny Modrzewskiej. Na zakończenie spotkania wybrane utwory z własnej twórczości recytował pan
Kazimierz Wyszyński.
Tekst: M.Widelska, foto: A.Winiarska
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W poszukiwaniu siebie...

W Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie (w okresie wrzesień 2017 r.- luty 2018
r.) realizowany jest projekt „ W poszukiwaniu
siebie - Arteterapia jako narzędzie wsparcia
w rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną”.
Działanie to jest innowacyjnym podjęciem próby zbadania wpływu zajęć artystycznych na poziom uspołeczniania osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Celem
projektu jest zwiększenie poziomu uspołecznienia, poczucia własnej wartości i satysfakcji
osób biorących udział w projekcie; uzyskanie
danych empirycznych dotyczących wpływu arteterapii na poziom uspołecznienia,
potwierdzających zasadność wprowadzenia arteterapii w program rehabilitacji osób
z niepełnosprawnością intelektualną w rozszerzonej formie; opracowanie nowatorskich
programów dotyczących aktywizacji osób
z niepełnosprawnością. Zaproponowane
działania mają na celu także przeciwdziałanie wykluczeniu oraz stygmatyzacji osób niepełnosprawnych oraz zmiana ich wizerunku
w środowisku lokalnym.
Do projektu zakwalifikowano 22 osoby
z różnymi stopniami niepełnosprawności.
Uczestnikami są także rodzice podopiecznych
Ośrodka, wychowawcy i studenci Pracy Socjalnej KUL.
W ramach projektu odbywają się między
innymi warsztaty arteterapii dla osób niepełnosprawnych, szkolenia dla rodziców, pracowników i studentów; wystawy wykonanych
prac, a podsumowaniem będzie konferencja
ukazująca uzyskane wyniki badań oraz prezentująca artystyczne efekty.
Opracowane zostaną także nowatorskie
programy dotyczące aktywizacji osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem arteterapii dedykowane dla rodziców „ Aktywnie
w domu” oraz wychowawców „Wydobyć więcej”.
Projekt realizowany jest przez Fundację
Rozwoju KUL, a partnerami projektu są Ka-

tolicki Uniwersytet Lubelski, Stowarzyszenie Pracownia Twórczych Działań, Starostwo Powiatowe w Lublinie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach. Projekt jest realizowany
dzięki finansowemu wsparciu Fundacji PZU.
Tekst: Katarzyna Zielińska-Kró, foto: arch.POW

Konkurs recytatorski

W 21 Jesiennym Konkursie Recytatorskim, który rokrocznie odbywa się w Miejskim
Domu Kultury wzięło udział 17 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
W związku z przypadającą w tym roku 140. rocznicą urodzin i 80. rocznicą śmierci Bolesława Leśmiana - poety, pisarza i publicysty, organizatorzy zaproponowali uczestnikom poszukiwania repertuaru inspirowanego jego twórczością. - Chcemy usłyszeć teksty uruchamiające
wyobraźnię słuchaczy. Zabierzcie nas w podróż marzeń, pełną piękna, niebanalnych metafor i literackich niespodzianek - czytamy w regulaminie konkursu.
Po eliminacjach w Bełżycach do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowali się: Marcyl Nowakowski kl. III i Martyna Taramas kl.VI ze Szkoły Podstawowej w Wierzchowiskach, Bartłomiej Walczak z kl. IV i Dorota Wójcik z kl. VII ze Szkoły Podstawowej w Babinie, Natalia
Żywicka z kl. VI ze Szkoły Podstawowej w Chmielniku oraz Zuzanna Toruń z kl. VII Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Bełżycach.
Wyróżnienia w konkursie jury przyznało: Julii Winiarskiej, Dominice Nowak i Jagodzie
Czubak.
W wykonaniu recytatorów usłyszeliśmy m.in. utwory Leśmiana: "Lalka", "Wiosna" czy
"Boże pełen chwały". Wśród autorów pojawiła się m.in. Agnieszka Osiecka i Ludwik Jerzy Kern.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Wydanie internetowe gazety do pobrania na stronie www.belzyce-mdk.pl

Gazeta Bełżycka - Miesięcznik Samorządowy

21

20
Gazeta Bełżycka

Gazeta Bełżycka

Warsztaty w Klubie kobiet MDK

„Szansa na lepsze jutro” to cykl spotkań
o charakterze profilaktycznym oraz zajęć
warsztatowych, skierowanych do osób dorosłych z terenu gminy Bełżyce, finansowanych
z Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii. Uczestniczki zajęć, członkinie
Klubu Kobiet i Klubu Seniora, działających w

MDK w Bełżycach
przez dwa miesiące wzbogacały
swoją wiedzę na
temat problemów
związanych z zagrożeniami współczesnego
świata
jakie niesie za
sobą narkomania.
Przewodnikiem
wiedzy w tej dziedzinie dla uczestników
spotkań
była
Aleksandra
Palczewska-Chrześcjan, psycholog z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach,
która podczas trzech spotkań w sposób bardzo prosty i zrozumiały przekazała słuchaczom podstawową wiedzę na ten narkomanii.
Każde zajęcia profilaktyczne połączone były
z warsztatami, na których grono ponad dwu-

dziestu kobiet pracowało pod okiem instruktor Barbary Łukaszuk, doradcy ds. Wiejskiego
Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki z
Zespołu Doradztwa Rolniczego w Bełżycach.
Podczas warsztatów panie poznawały sztukę
artystycznego dekorowania potraw (szkolenie
z carvingu – poziom podstawowy), wykonywały własnoręcznie stroiki świąteczne oraz
uczestniczyły w rękodzielniczych warsztatach
wykonywania bombek podczas wspólnego
wyjazdu do fabryki bombek do Nowej Dęby.
Panie poznały również zasady filetowania
kurczaka na warsztatach kulinarnych i wymieniły się przepisami na wykwintne potrawy świąteczne. Projekt finansowany z Urzędu
Miejskiego okazał się strzałem w „dziesiątkę”,
z którego wszyscy byli zadowoleni, a ponadto
dzięki temu nowe uczestniczki zasiliły grono
naszych klubowiczek. Zapraszamy chętne
osoby do naszych Klubów, na pewno ciekawie
i pożytecznie spędzimy wspólny czas.
Tekst: E.Goliszek, foto: A.Winiarska

W 2017 r. minęło 6 lat działalności Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet „Stokrotka”.
Jak co roku chcemy podzielić się z państwem
naszymi
osiągnięciami.
Stowarzyszeniu
przyświeca wiele celów, najważniejszym jest
integracja lokalnej społeczności poprzez
aktywność kulturalną , rekreacyjną i towarzyską. Tradycyjnie na koniec karnawału
zorganizowano spotkanie integracyjne dla
mieszkańców sołectwa Wzgórze i Gminy Bełżyce. W marcu pozyskałyśmy dofinansowanie
z Gminy Bełżyce do projektu pn.” W zdrowym

ciele, zdrowy duch”. Zaczęłyśmy zajęciami
AQUA aerobik na basenie. Latem zorganizowano wyjazd edukacyjny do Łańcuta i Leżajska. Jesień przeznaczona została na rekreację
, czyli zajęcia taneczno –sportowe „zumba”.
Podsumowanie zadania przewidziane jest na
grudzień przy okazji spotkania opłatkowego.
27 maja miło spędziłyśmy czas w Teatrze Muzycznym w Lublinie na spektaklu pt.”Upiór
w operze”. Panie ze Stowarzyszenia wykonując
wieniec tradycyjny wzięły udział w dożynkach Gminnych i Powiatowych w Radawcu.

Podczas Festiwalu Wsi Polskiej Spotkanie na
Styku Trzech Ziem w Wierzchowiskach nasze
„Stokrotki” wykonały piękne bukiety, za które
otrzymały nagrody. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia dziękujemy bardzo członkiniom
za ich wkład i zaangażowanie w realizację
projektów, oraz mieszkańcom Gminy Bełżyce
za wsparcie . Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy wiele radości
i spełnienia najskrytszych marzeń. Zarząd
Stowarzyszenia.
Tekst: A.Wójtowicz, M.Kiraga,
foto: arch. Stowarzyszenia

Wzięli udział w akcji Szlachetna Paczka

W tym roku klasa I a ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła
II w Bełżycach po raz pierwszy wzięła udział w ogólnopolskiej akcji
Stowarzyszenia WIOSNA „Szlachetna Paczka”. Objęliśmy pomocą
wielodzietną rodzinę. Pomimo późnego przyłączenia się do akcji
zaangażowanie rodziców, dzieci i wychowawczyni przyniosło efekt.
W ciągu tygodnia przygotowaliśmy 13 różnorodnych paczek, zawierających żywność, środki czystości, odzież, oraz zabawki. Mamy nadzieję, że sprawiliśmy obdarowywanym odrobinę radości.
Tekst i foto: Klasa Ia z wychowawczynią Anną Bogusz

W dniach 9/10 grudnia w Bełżycach odbył się
finał akcji "Szlachetnej
Paczki", w której pomagano najbardziej potrzebującym rodzinom. W naszym regionie zostało
zgłoszonych 35 takich
rodzin. Po przeprowadzeniu wywiadów przez
wolontariuszy 24 rodziny
zostały zaakceptowane do
tegorocznej edycji. Łzy
wzruszenia i emocje towarzyszyły zarówno wolontariuszom jak i obdarowanym przy przekazywaniu
paczek. Dziękujemy wspaniałym
darczyńcom. Ogromne podziękowania dla strażaków z OSP
Matczyn -Wojcieszyn oraz dla
pana Krzysztofa i Mariusza za
pomoc w rozwożeniu paczek, a
harcerzom oraz wolontariuszom
za pomoc w załadunku i dostarczeniu paczek.
Tekst i foto: Mirosław Raś

Zabawa andrzejkowa grupy Axel z MDK

Stokrotki działaja, od 6 lat

Co roku tradycyjnie Państwo Magdalena i Grzegorz Gronowscy organizują dla swoich podopiecznych z grupy Axel kostiumową zabawę andrzejkową,
w której wzięło udział kilkudziesięciu młodych tancerzy wraz z rodzicami i rodzeństwem. Najpierw były pląsy i tańce na parkiecie, a potem słodki
poczęstunek przygotowany wspólnie przez dzieci i rodziców oraz samych organizatorów zabawy.
Tekst i foto: AWI
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Grand Prix LZS w tenisie stołowym

W gościnnej jak zawsze hali sportowej CKFiS rozegrany został
ostatni VIII turniej tenisa stołowego z cyklu Grand Prix LZS 2017
r. Turniej otworzył Ryszard Góra – Burmistrz Bełżyc. Nad całością
i wzorowym przebiegiem zawodów czuwał Tadeusz Wasilewski - założyciel sekcji tenisa stołowego CKFiS Bełżyce.
W zawodach wzięło udział 88 uczestników z kilkunastu klubów
województwa lubelskiego: Lewart Lubartów, Trefl Zamość, Fala Piotrawin, Żaczek Fajsławice, UKS Dynamo Gózd, UKS Sokół Jawidz,
UKS Dystans Niedźwiada, MKS STS Lubartów, Optima Lublin, Sygnał
Lublin, Salos Lublin, Amator Leopoldów, Błękitni Leopoldów, UKS
Wola Osowińska, LKS Wola Sernicka, MKS STS Lubartów, MOW Puławy, Ludwiniak Ludwin, Biskupice, Piaskovia Piaski, Świdniczanka
Świdnik, Orzeł Komaszyce, UKS Niemce i CKFiS Bełżyce.
Poziom rozgrywek był bardzo zróżnicowany. Grali zawodnicy
trenujący wyczynowo w klubach sportowych oraz uprawiający tenis
stołowy rekreacyjnie. Zdobywcy czołowych miejsc otrzymali pamiątkowe medale ufundowane przez dyrektora Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach Andrzeja Paśnika, które wręczał organizator
zawodów a zarazem trener tenisistów z Bełżyc – Tadeusz Wasilewski.
Tryumfatorzy klasyfikacji generalnej tego cyklu otrzymali nagrody
pieniężne, które wręczyła Skarbnik Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS
w Lublinie Teresa Paczkowska.
W klasyfikacji zawodów zawodnicy CKFiS Bełżyce wypadli następująco: Młodzicy. 1 miejsce Miłosz Plewik, 3 miejsce Jan Plis, 9-12
miejsce Jakub Ptasiński. Juniorzy. 4 miejsce Dominik Maciąg, 9-12
miejsce Karol Pluta, 13-16 miejsce Piotr Piątek, podobnie jak Adam
Depta i Rafał Sieńko, 17-21 miejsce Michał Stawinoga. Seniorzy. 4
miejsce Jacek Kołodziejczyk, 13-16 miejsce Piotr Stróżak, 25-30 miejsce Michał Maliborski podobnie jak Michał Chemperek. Nieocenioną pomoc przy organizacji turnieju okazali: Jerzy Bielecki, Stanisław
Rosiński, Grzegorz Maliborski i Ryszard Plewik. Wszyscy uczestnicy
zawodów oraz ich opiekunowie zostali poczęstowani bardzo smaczną
grochówką.
Tekst:red,
foto: A.Winiarska, K.Wasilewska
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41 Laur Koziołka w rękach
bełżyczanek

28 października Natalia i Wiktoria Dwojak wzięły udział w Zawodach o Laur Lubelskiego Koziołka
41 Edycja 5 Runda. Natalia trzeci rok z rzędu została
pierwszą zawodniczką finałowej rundy tych zawodów.
Startowała w czterech konkurencjach i we wszystkich
czterech pobiła swoje rekordy życiowe.
Wiktoria z kolei na 100 m stylem motylkowym
zajęła 8 miejsce z rekordem życiowym, na 200 m stylem klasycznym 6 miejsce także bijąc kolejny rekord
życiowy.
Natalia na 100 m stylem motylkowym uplasowała
się na 4 miejscu, na 200 m stylem klasycznym była
trzecia.
Dziewczynki startowały także w sztafecie 4 x 200
m stylem dowolnym zajmując drugie miejsce.
41 edycję zawodów wygrała Natalia, a Wiktoria
zajęła trzecie miejsce.
11 listopada w miejscowości Horyniec Zdrój rozegrane zostały X Zawody Pływackie z Okazji Święta
Niepodległości. Natalia Dwojak na 50 m stylem dowolnym zajęła I miejsce bijąc kolejny rekord życiowy, na 50 m stylem klasycznym także zajęła I miejsce.
Wiktoria na 50 m stylem grzbietowym, podobnie jak
siostra, zdobyła I miejsce, a na 100 m stylem zmiennym zajęła IV miejsce z rekordem życiowym 1,16;44
sec.
Tekst: AWI, foto: P.Dwojak

Podsumowanie sezonu wędkarskiego
21 października na bełżyckim zbiorniku wodnym rozegrane zostały Zawody
Wędkarskie Spławikowo - Gruntowe o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Bełżycach, a kończące sezon wędkarski 2017.
Do udziału w zawodach przystąpiło 12 zawodników w dwóch kategoriach wiekowych: junior i senior. W pierwszej kategorii tylko dwóm zawodnikom udało się złowić
ryby. 1 miejsce zajął Wojciech Łyjak łowiąc 2995 gram ryb, 2 miejsce Jakub Węgorowski, który złowił 1030 gram. Największą rybę w tej grupie wiekowej złowił Wojciech
Łyjak, był to karp ważący 1095 gram.
W kategorii senior 1 miejsce zajął Zdzisław Majkowski, jego połów ważył 7660
gram, 2 miejsce Robert Majkowski 3000 gram i 3 miejsce Łukasz Łuczycki 2305 gram.
Największą rybę zawodów złowił Robert Majkowski - karpia o wadze 1640 gram.
Koniec roku to zawsze pora podsumowań, refleksji. Przypomnijmy, że nasze Koło
w 2017 roku zorganizowało 15 zawodów w różnych metodach połowu, w których łącznie udział wzięło 169 zawodników. Zwycięzcy zawodów mistrzowskich reprezentowali nasze Koło na mistrzostwach okręgu. Wśród zawodników byli również tacy, którzy
uczestniczyli w zawodach ogólnopolskich i mistrzostwach świata. Więcej informacji na
ten temat można uzyskać śledząc stronę internetową www.pzw.org.pl/belzyce/. Chętnych do wstąpienia w szeregi PZW zapraszamy do biura mieszczącego się przy ul. Fabrycznej 2 b (5piętro) lub poprzez kontakt podany na naszej stronie internetowej.
Tekst: Robert Tarczyński

IV Charytatywny Bieg Mikołajkowy w Świdniku
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W IV Charytatywnym
Biegu Mikołajkowym
rozgrywanym
w Świdniku
na dystansie
5 km udział
wzięła grupa
Bełżyce i okolice biegają.
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Zagrali w Turnieju o Puchar Małego Polaka
Młodzi piłkarze, którzy na co dzień trenuja pod
okiem pani Justyny Gizy wzięli udział w Turnieju
o Puchar Małego Polaka rozgrywanym na Arenie
Lublin.
O laur zwycięstwa walczyły obie drużyny z bełżyckiego Orlika.
Drużyna Orlik Bełżyce I rozegrała następujące
mecze:
Orlik - Onyszko Łęczna 1:3
Orlik - Orlik Lubartow 3:1
Orlik - Granit Bychawa 2:0
Orlik - Lublinianka 0:2
Druga drużyna Orlik II rozegrała kolejno mecze:
Orlik - BSS Lublin 1:1
Orlik - Football Academy 0:1
Orlik- Onyszko Lublin 0:1
- Na boisku graliśmy w bardzo trudnych warunkach pogodowych, ale obie nasze drużyny poradziły
sobie. - komentuje Giza.
Po zakończeniu rozgrywek każdy zawodnik
otrzymał strój piłkarski, a w nagrodę także medal i
dyplom.
Poza zmaganiami na boisku można było korzystać z siłowni, symulatorów jazdy a także innych
atrakcji tego ogromnego obiektu sportowego jakim
jest Arena, a na zakończenie zjeść przepyszny obiad
w loży Vipow. Jednak największą atrakcją dla młodych piłkarskich talentów było udzielanie wywiadów
dziennikarzom Panoramy Lubelskiej, które jeszcze
tego samego dnia można było obejrzeć na antenie tv.
Tekst: red., foto J.Giza

Rozgrywki Halowej Ligi Mistrzów
dobiegają końca
9 grudnia dwie ekipy piłkarzy
Orlika Bełżyce zakończyły rozgrywki grupowe w Halowej Lidze Mistrzów. - Za tydzień czekają nas finały. Obie nasze drużyny pokazały się z
bardzo dobrej strony mimo ze nie zawsze wygrywali, ale walka i charakter
były naszym priorytetem - tłumaczy
trenerka Justyna Giza.
Ostatnie wyniki:
Chelsea (Orlik Bełżyce )-Lublinianka 3:2
Chelsea - Football aacademy 3:0
Fc Porto (Orlik Bełżyce)-BKS
Lublin 0:5
FcPorto - Lublinianka 0:3
Fc Porto - UKS Dys 5:0
Gole strzelili: Giza, Wójtowicz,
Zieliński, Bednarczyk, Nieoczym,
Żywicki.
Po VI kolejce Chelsea Londyn
jest na 4 miejscu, a FC Porto zajmuje
14 pozycję na 17 startujących drużyn.
Tekst: red., foto: J.Giza
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Odpowiedz na pytanie
Na pytanie z poprzedniego wydania Gazety Bełżyckiej prawidłowo
odpowiedzieli: Barbara i Andrzej
Grygliccy, Tomasz Bogusz, Krystyna
Majkowska.
Na fotografii widoczny był obraz
Stefana Wójtowicza z polami i krzyżem przydrożnym. Wyjaśnijmy, że
na ulicy Bychawskiej przez pewien
czas stały dwa krzyże: drewniany
i metalowy, co prezentujemy Państwu na zdjęciu obok podobnie jak
inny obrazy starego krzyża namalowany także przez Stefana Wójtowicza. Kilkadziesiąt lat później, jak widzimy
w tym miejscu, przy ulicy Bychawskiej, tam
gdzie były pola, powstało osiedle mieszkaniowe
i parking dla samochodów. Drewniany krzyż
uszkodzony w wyniku kolizji samochodowej
został złamany i przeniesiony na przykościelny
cmentarz i poświęcony. Oba zdjęcia pochodzą
z archiwum Konrada Kliczki.
Przejdźmy do pytania w tym miesiącu. Czy
poznają Państwo, co znajduje się na fotografiach z prawej strony: wnętrze jakiego budynku
widzimy na pierwszym zdjęciu i w jakiej uroczystości/wydarzeniu biorą udział mieszkańcy
Bełżyc na drugim? Jeśli tak, przez miesiąc czekamy na odpowiedzi w redakcji Gazety Bełżyckiej lub pod nr. tel. 81 517 22 30.

Polska Wigilia
Wigilia - wieczór wigilijny w tradycji polskiej
jest najbardziej uroczystym i najbardziej
wzruszającym wieczorem roku. Słowo "wigilia" pochodzi z języka łacińskiego i oznacza
czuwanie. W Polsce weszła na do tradycji dopiero w XVIII wieku. Główną jej częścią jest
uroczysta wieczerza, która ma charakter ściśle
rodzinny. Ten wyjątkowy wieczór ma zwiastować ludziom radość, miłość i pokój. Znany i powszechny jest w Polsce zwyczaj pozostawiania
wolnego miejsca przy stole wigilijnym. Miejsce to przeznaczone bywa przede wszystkim
dla przygodnego gościa, samotnego człowieka
i kogoś, na kogo czekamy już długo i mamy
nadzieję, że tego wieczoru wejdzie w nasze
progi i przywróci dawne szczęście. Jest w naszym kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy
wzejściu pierwszej gwiazdy ludzie przekazują
sobie życzenia i chcą być razem. Wspólne kolędowanie i wyjątkowa atmosfera, zapach choinki, blask lampek odbijających się w kolorowych bombkach, stół nakryty białym obrusem
i opłatek. Najcenniejsze, najmilsze wspomnienia z rodzinnego domu, z dzieciństwa. Tego
wieczoru wracamy myślami do wzniosłych
i pogodnych wydarzeń, ponieważ w tym czasie między ludźmi rodzi się wyjątkowa więź.
Z oczu płynie niejedna łza, wyraz skruszonego serca otwartego na drugiego człowieka.
Prawdziwie wyjątkowy wieczór, święta i jedy-

na noc. Ludzkość staje się jakby jedną wielką,
miłującą się rodziną. Obserwując to wszystko,
chce się wołać z całych sił: „Niech ta noc trwa
zawsze! Niech nigdy się nie kończy!”. Ważnym
momentem wieczerzy jest zwyczaj łamania się
opłatkiem. Jest to moment, kiedy przekazujemy sobie z rąk do rąk kruchy, biały opłatek
wigilijny - symbol pojednania, przebaczenia,
przyjaźni, braterstwa i miłości. Czasami widok
kochanych, bliskich rąk, drżących z wrażenia
pozostaje w naszej pamięci na zawsze. W wigilię każda chwila wzrusza i wywołuje wiele
wspomnień. Wracamy myślami do chwil, które
zapisały się w naszej pamięci i nie wrócą, podobnie jak nie wrócą pewne wydarzenia, których nie da się cofnąć ani powtórzyć. Przypominamy sobie tych, których już nie ma wśród
nas, ale nadal żyją w naszej pamięci. W złamane i smutne serca wstępuje otucha. Rodzą się
nowe marzenia na lepsze jutro i rozwiązanie
trudnych spraw. Bóg się rodzi w człowieku i panuje nad światem. Zagubieni spotykają się na
skrzyżowaniu dróg rozdzielonych życiem ludzi,
którzy minęli się na swojej „stacji życiowych
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zdarzeń”. Tego wieczoru w każdym polskim
domu panuje niezwykle ciepła i rodzinna atmosfera. Biały obrus lśni na stole, pod obrusem
siano. Płoną świeczki na choince, płoną ludzkie
serca, płomieniem miłości, zrozumienia, prawdy i pojednania. Wszyscy zasiadają do stołu, są
razem, cieszą się swoją obecnością.
Tego wieczoru dobro i miłość króluje nad
światem, nad naszym nowoczesnym światem,
pełnym pośpiechu, w którym jak kiedyś każdy
człowiek potrzebuje otuchy, zrozumienia i poczucia, że jest potrzebny i kochany. Zwyczaje
świąteczne mają swój pełny wymiar i sens, o ile
umieszczone są w radości płynącej z tajemnicy, że na świat przyszedł Bóg, który narodził się
dla mnie i dla ciebie – dla każdego z nas.
Boże Narodzenie zwiastuje ludziom pokój, który jest ważnym darem. Musimy starać się być
rzecznikami pokoju w swoich domach rodzinnych, po prostu wszędzie. Pokój rodzi się najpierw we wnętrzu ludzkiego serca, więc każdy
z nas musi wyciągnąć dłoń, spojrzeć w oczy
i przekazać swemu bratu uśmiech, dobry gest,
miłe słowa. W grudniową, cudną noc łączą się
ręce i otwiera każde serce. We współczesnym
świecie istnieje potrzeba zwrócenia uwagi na
drugiego człowieka niekochanego, opuszczonego. Trzeba iść do ludzi mimo zamkniętych
drzwi, mimo braku wołania. Oni czekają…
Ewa Pietrzyk
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