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I. Opis stanu istniejącego i kierunków rozwoju
1. Charakterystyka sołectwa
Rys historyczny
Sołectwo Bełk ma powierzchnię 22 km2 i połoŜone
jest w południowej części Gminy i Miasta Czerwionka
– Leszczyny i przynaleŜąc do subregionu południowo
zachodniego Województwa Śląskiego i Powiatu
Rybnickiego Ziemskiego. Początki Bełku jako osady
sięgają według dostępnych źródeł czasów wczesnego
średniowiecza, kiedy mogła być miejscowością na
trasie wiodącej z południa przez Morawy i Bramę
Orzeską w kierunku północnych ziem Polski. Na
podstawie
najstarszego
znanego
dokumentu
zawierającego
informację
o Bełku moŜna wnioskować, Ŝe przed rokiem 1305 istniała w Bełku osada na prawie
polskim mająca powierzchnię trzech łanów, zaś po lokacji osady na prawie niemieckim,
miejscowość miała mieć trzydzieści łanów. O istnieniu Bełku przed lokalizacją na prawie
niemieckim świadczy teŜ waŜne świadectwo materialne w postaci kopca nad Bierawką,
będącego prawdopodobnie siedzibą osadnika Bełku. Parafia powstała prawdopodobnie
pomiędzy 1305 r. a 1320 r. O Bełku moŜna teŜ znaleźć zapisy w akcie wyznaczenia przez
Księcia Jana II śelaznego działu wdowiego dla swej Ŝony Heleny. Z lat 1447 posiadane są
teŜ wzmianki o płaceniu przez Bełk świętopietrza. Bełk do wieku XIX leŜał w granicy
diecezji krakowskiej i wrocławskiej. Obecnie naleŜy do archidiecezji katowickiej.
W latach przed I Wojną Światową /1910r./ - według spisu ludności Bełk zamieszkiwało
1458 mieszkańców, z czego 86,6% /1352 osoby/ było ludnością polską a tylko 13,0%
ludnością niemiecką. Osoby dwujęzyczne stanowiły wówczas 0,4%. W owych latach
Bełkiem władali Lukasowie. Był to okres oŜywienia Ŝycia narodowego. Mieszkańcy
Bełku brali udział w Powstaniach Śląskich. W okresie II Rzeczypospolitej po plebiscycie
/20.03.1921r./ kiedy za Polską zagłosowało 440 z 679 mieszkańców Bełku – Lukasowie
zdecydowali się opuścić wieś i wyjechać do Alt Reichnau w Niemczech, gdzie
zamieszkali wraz ze swoją rodziną. Majątek zaś został sprzedany Bronisławowi
Jarzębcowi Albinowskiemu. W roku 1937 według spisu Bełk miał 2032 mieszkańców.
W okresie II Wojny Światowej w Bełku mieszkało 2384 osoby, z czego na kopalniach
pracowały
232
osoby.
Po
wojnie
do
reformy
administracyjnej
w 1977 roku Bełk stanowił odrębną gminą, a następnie został włączony do Gminy
Czerwionka – Leszczyny.
WaŜnym atutem Sołectwa jest jego dogodne połoŜenie.
Wieś Bełk jest oddalona o 13 km. od miasta Rybnika,
od
Katowic
o
28
km
a
od
granicy
z Czechami o 45 km. Jest miejscowością o kształcie
ulicówki zabudowaną wzdłuŜ drogi Rybnik – Orzesze
– Katowice. Sołectwo wchodzi w skład Miasta
i Gminy Czerwionka – Leszczyny wraz z dzielnicami:
Czuchów, Dębieńsko, Czerwionka, Leszczyny oraz
sołectwami Palowice, Szczejkowice, Stanowice
i KsiąŜenice. Sołectwo graniczy od wschodu
z dzielnicą Zawada naleŜącą administracyjnie do Miasta Orzesze, od południa
z Sołectwem Palowice i Szczejkowice zaś od zachodu z Sołectwem Stanowice.
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Pod względem geomorfologicznym sołectwo połoŜone jest we wschodniej części
PłaskowyŜu Rybnickiego wchodzącego w skład makroregionu WyŜyny Śląskiej.
PłaskowyŜ Rybnicki rozciąga się szerokim pasmem od doliny Odry na zachodzie,
po dolinę Wisły i Równinę pszczyńską na wschodzie. Kuliminacją wysokości PłaskowyŜu
jest Góra Ramą (325 m.n.p.m.) Dębieńskiem i Orzeszem – Jaśkowicami. Wzniesienie
porośnięte jest ponad stuletnimi bukami i stanowi dominantę krajobrazu gminy.
W pobliŜu szczytu znajduje się zautomatyzowana stacja meteorologiczna Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej PAN.
Teren Sołectwa Bełk jest obszarem o charakterze równinnym. Geologicznie obszar ten
jest połoŜony w zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Występują
tu utwory karbonu, triasu, trzeciorzędu i czwartorzędu. Pośród nich dominujące znaczenie
i największą miąŜszość mają utwory karbonu. Zalegają one do znacznych, sięgających
kilku tysięcy metrów, głębokości. Ich wyŜszą część stanowią utwory węglonośne karbonu
górnego - namuru i westfalu, które występują do powierzchni terenu lub są przykryte
utworami trzeciorzędu i czwartorzędu (rzadziej triasu). Stąd teŜ region ten obfituje
w bogactwa naturalne, do których naleŜą głównie: węgiel kamienny, sól kamienna
zalegająca w trójkącie Orzesze - śory - Czerwionka oraz piasek budowlany.
Klimat
PłaskowyŜ Rybnicki na którym połoŜone jest Sołectwo Bełk znajduje się
w Małopolskim Regionie klimatycznym. Obszar ten jest częścią najcieplejszej strefy
w Polsce. Dominujący wpływ ma tutaj klimat oceaniczny ścierający się z klimatem
kontynentalnym, co sprawia, Ŝe zasadniczą cechą klimatu Sołectwa jest duŜa zmienność
i aktywność atmosferyczna. Okres wegetacyjny roślin trwa tu około 235 dni. Średnia
roczna temperatura wynosi tu 7,5 stopnia. Średnia roczna suma opadów sięga 750 mm.
W rozkładzie miesięcznym temperatury kształtują się od -2 st. w styczniu do 18 st.
w lipcu. Zima trwa około 70 - 75 dni, przy czym zwarta pokrywa śniegowa zalega tu do
60 dni w roku. Lato trwające ok. 90 dni jest porą o największej częstotliwości opadów.
W sołectwie przewaŜają słabe wiatry osiągające prędkość 2-5 m/sek. i wieją najczęściej
z kierunku zachodniego i południowo – zachodniego. Na kształtowanie się klimatu na
terenie Sołectwa Bełk ma duŜy wpływ zapylenie i zadymienie atmosfery będące
konsekwencją uprzemysłowienia regionu Śląska. Pyły i dymy zawieszone w powietrzu
zmniejszają nasłonecznienie, tworzą ośrodki powstawania mgieł i chmur o niskim pułapie
oraz wpływają na zmniejszenie wahań temperatur.
Sieć wodna
Na kształtowanie środowiska przyrodniczego w Sołecwie Bełk duŜy wpływa mają
zbiorniki wody bieŜącej i stojącej. Teren Sołectwa Bełk połoŜony jest w dorzeczu Odry.
Główna rzeka przypływająca przez wieś to Bierawka, która bierze początek w Bujakowie
na wysokości 310 m.n.p.m. Jej długość wynosi 55,5 km. I jest prawobrzeŜnym dopływem
Odry uchodzącym do niej w pobliŜu miejscowości Bierawa. Zlewnia rzeki Bierawka ma
powierzchnię 393,6 km. 2. Jej dopływami są krótkie potoki o małych spadkach. Wody
Bierawki są silnie zanieczyszczone ( pozaklasowe). Do rzeki, od samego początku jej
biegu odprowadzane są ścieki komunalne i przemysłowe. Największy udział
w zanieczyszczaniu rzeki mają: Huta Szkła w Orzeszu, Zakłady Jampol w Jaśkowicach
oraz Koksownia Dębieńsko w Czerwionce.
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Rzeka Bierawka w okolicy Kościoła

Sieć drogowa
Sołectwo Bełk znajduje się na skrzyŜowaniu drogi wojewódzkiej relacji Racibórz –
Rybnik – Katowice oraz drogi powiatowej relacji śory – Palowice – Bełk – Czerwionka –
Knurów – Gliwice. W roku 2007 zgodnie z planem projektowanej i przyjętej do realizacji
budowy autostrady Północ – Południe – w zachodniej części Sołectwa Bełk powstanie węzeł
autostrady wraz z obwodnicą dla miejscowości.
Demografia
Aktualnie Bełk zamieszkuje 3358 mieszkańców, z czego podział w odniesieniu do
grup wiekowych przedstawia się następująco:
Grupa wiekowa
Grupa wiekowa od
0 6 lat
Grupa wiekowa od
7 – 13 lat
Grupa wiekowa od
14 – 16 lat
Grupa wiekowa od
17 - 20 lat
Grupa wiekowa od
21 - 25 lat
Grupa wiekowa od
26 - 35 lat
Grupa wiekowa od
36 - 50 lat
Grupa wiekowa od
51 - 65 lat
Grupa wiekowa powyŜej
65 lat
RAZEM:

Ilość osób
181
288
143
239
288
523
696
586
414
3358

%
5,39
8,58
4,26
7,12
8,58
15,57
20,73
17,45
12,33
100%

Jak wynika z danych ilość mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosi – 1993 osoby,
natomiast w wieku poprodukcyjnym 414 osób, dzieci 181, młodzieŜy szkolnej 432 osoby .
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2. Zasoby Sołectwa Bełk
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

W rejonie środkowym i północno-wschodnim występują grunty III i IV, a sporadycznie
V klasy bonitacji stanowiące kompleksy pszenne, Ŝytnie bardzo dobre i Ŝytnie dobre.
Natomiast rejon południowo-zachodni to gleby IV i V, a nawet VI klasy bonitacji stanowiące
kompleksy Ŝytnie i Ŝytnie bardzo dobre. Korzystny wpływ lasów Puszczy Pszczyńskiej na ten
rejon stwarza dogodne warunki dla rozwoju rolnictwa prowadzonego metodami
ekologicznymi. Na terenie gminy występują takŜe gleby klasy „A” oraz gleby bielicowe.
Wykorzystując dobre warunki glebowo-klimatyczne rolnicy prowadzą produkcję roślinną
i zwierzęcą na wysokim poziomie. Ze względów ekonomicznych stosują małe ilości
nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, antybiotyków, hormonów wzrostu, co bardzo
korzystnie odbija się na jakości produkowanej Ŝywności.
Wysoka lesistość gminy Czerwionka-Leszczyny (42%
powierzchni) a w tym terenów przynaleŜących do
Sołectwa Bełk naleŜy do jej najsilniejszych atutów.
W szacie leśnej dominują monokulturowe drzewostany
sosnowe i lasy mieszane zajmujące siedliska po
cenniejszych lasach liściastych wyniszczonych na
przestrzeni ostatnich kilku wieków. W trudniej
dostępnych kompleksach leśnych po dziś dzień przetrwały
dzikie uroczyska będące pamiątką dawnej Puszczy
Śląskiej.
Szczególną wartość naukową przedstawia skupisko pomnikowych buków pospolitych
w wieku ponad 100 lat znajdujące się na terenie Sołectwa Bełk.
Przeprowadzone tu badania botaniczne wykazały istnienie stanowisk 13 gatunków
prawnie chronionych, m.in. pierwiosnki wyniosłej, storczyka szerokolistnego,
konwalii majowej, marzanki wonnej.

Widok na RamŜulę z pól po byłym PGR
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W sołectwie Bełk znajdują się cenne, zasługujące na ochronę obiekty dendrologiczne.
Krótką do niedawna listę pomników przyrody w tutejszej gminie znacząco powiększyła
uchwała Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 1998 r. Obecnie istnieje
na tym terenie 12 pomników przyrody, w tym 11 drzew pojedynczych i jedna aleja.
Celem ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych w południowo-zachodniej części
dawnego województwa katowickiego utworzono w listopadzie 1993 r. Park Krajobrazowy
Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Park obejmuje powierzchnię 443,5 km2,
rozciągając się od okolic Woszczyc aŜ po Kuźnię Raciborską. W Sołectwie Bełk obejmuje on
zachodnie i południowe części tej jednostki administracyjnej wraz ze wspomnianymi
wartościowymi zespołami leśnymi.
Na terenie wsi występują liczne i rozległe zadrzewienia stanowiące ostoję baŜantów,
saren i zajęcy. Jednym z większych występujących w okolicy dawnych zabudowań PGR jest,
zadrzewienie ” Graniczniok” złoŜone głównie ze starych dębów szypułkowych, grabów
pospolitych, kasztanowców zwyczajnych, lip drobnolistnych, jesionów wyniosłych i rzadkich
brzóz brodawkowych. W okolicy Szpitala zakaźnego – mieszczącego się w budynku
o ciekawej architekturze z 1908 r. rośnie grupa pochodzących z Japonii cyprysików
groszkowych, z których największy osiągnął obwód 160 cm. Niedaleko szczytu RamŜa ( 325
m) przy szlaku „ Historii Górnictwa Górnośląskiego” rośnie wiele potęŜnych buków, których
wiek sięga 100 lat. Na starym cmentarzu otaczającym kościółek p.w.św. Marii Magdaleny
wzniesiony w XVII w. – znajdujemy pomnikowy dąb szypułkowy będący jednym
z pomników przyrody. Podobny dąb znajduje się teŜ w pobliŜu zabudowań byłego kombinatu
rolnego. Tam teŜ rośnie potęŜny platan klonisty o obwodzie 200 cm. Wiele interesujących
okazów drzew znajdujemy teŜ w alei prowadzącej do folwarku Marynów. Składa się na nią
68 dorodnych dębów szypułkowych i 10 kasztanowców o obwodach do 650 cm. W rejonie
bloków mieszkalnych kombinatu rolnego spotykamy 2 nadzwyczaj duŜe topole, naleŜące do
najgrubszych drzew w okolicy Rybnika. Za budynkiem OSP widać okazały dąb szypułkowy,
którego obwód wynosi 405 cm. W Parku Dworskim rośnie teŜ 7 okazałych wiązów
szypułkowych.
ŚRODOWISKO KULTUROWE

Na
terenie
Sołectwa
Bełk
znajduje
się
duŜa
ilość
zabytków.
Liber Fundationis Episcopatus Vratislaviensis ma dla przeszłości Bełku dwojakie znaczenie.
Pozwala na bliŜsze określenie początków miejscowości, a takŜe zawiera prawdopodobnie
najstarszą postać nazwy. Występuje ona w formie „aput Belconem” (u Bełka), gdzie Bełk jest
nazwą osobową. Lokacji osady na prawie niemieckim dokonano prawdopodobnie w czasie
spisywania owego dokumentu, (na przełomie XIII i XIV w.).
Pierwszym wymienianym z nazwiska właścicielem
majątku był rycerz Mikołaj z Bełku (1415 r.). Po nim wioskę na
blisko 100 lat przejął ród Czaplów, którego członkowie uŜywali
równieŜ nazwiska Bełkowski. W pierwszej połowie XVI w.
doszło
do
zamiany
posiadłości
między
Czaplami
z Bełku a rodziną Holly z Ponięcic. Z tegoŜ okresu pochodził
równieŜ pierwszy bełkowski kościół pw. Wszystkich Świętych.
Droga na Marynów
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Drewniana świątynia uległa spaleniu. Na jej miejscu wybudowano w XVIII w. nowy
drewniany kościół pw. św. Marii Magdaleny, istniejący do dnia dzisiejszego.
Bełk na przestrzeni wieków uległ podziałowi na dwie części: Bełk Dolny i Bełk
Górny. W XVIII w. obydwie zmieniły właścicieli. Bełk Górny kupił Jan von Stengel, zaś
nabywcą Bełku Dolnego została rodzina Osieckich. Wtedy teŜ, na wschód od wsi nad
Bierawką utworzono kuźnicę miedzi, którą do produkcji przygotowywali sprowadzeni w tym
celu mistrzowie z Saksonii. Walcowano tam miedź na blachy, wyciągano na druty,
sporządzano z miedzi narzędzia i naczynia. Część produkcji przeznaczono na eksport. Zakład
zaprzestał produkcji około 1860 r. Nazwa „Kuźnica”
utrwaliła się jednak w stosunku do miejsca posadowienia
nieistniejącego juŜ zakładu.Do połączenia obydwu części
Bełku doszło w 1816 r. kiedy właścicielem całej
miejscowości został gliwicki kupiec Franciszek Galli. Po
jego śmierci w 1823 r. Bełk przejął w posiadanie zięć John
Baildon.
W czasach
jego
rządów
doszło
do
upowszechnienia
kopalnictwa
węgla
kamiennego.
Literatura podaje, iŜ w połowie XIX w. działało w Bełku
aŜ dziewięć prymitywnych zakładów górniczych: Clara,
Elizabeth, Gute Nachborschaft, Gute Einigkeit, Helena,
Zabytkowy Kościół w Bełku
Isabella, Ludwig, Pax, Philipp.
Następcą Johna Baildona został jego syn Artur, który w 1852 r. odsprzedał dobra Antoniemu
Gemanderowi. Ten na stałe przeniósł się do Bełku w 1885 r. i tam teŜ zmarł w maju 1889 r.
Wdowa po nim cały majątek przekazała bratankowi Alfonsowi Lukas, który utrzymał go do
1922 r. Z jego inicjatywy powstał w Bełku szpital połączony z przedszkolem, obsługiwany
przez Siostry Kongregacji SłuŜebniczek Marii. Poświęcenie tego zakładu (tzw. Lukasstift),
ufundowanego za sumę 38 tys. marek, odbyło się 11 października 1908 r. W 1922 r. nabywcą
Bełku został Bronisław Jastrzębiec-Albinowski, ostatni prywatny właściciel tych dóbr.
W Bełku znajduje się kolejny zabytek sakralny - drewniany kościółek pod wezwaniem św.
Marii Magdaleny. Został on wzniesiony w XVIII wieku
na podmurówce z kamienia, w konstrukcji zrębowej,
z wieŜą czołową konstrukcji słupowej. Kościółek jest
orientowany. Dach świątyni kryty jest gontem, ściany
boczne posiadają przydaszki wspornikowe tzw. soboty.
Wewnątrz świątyni znajduje się wczesnobarokowy ołtarz
główny z dwiema kwaterami dawnego tryptyku
późnogotyckiego z ok. 1500 r.

Zabytkowy cmentarz przy Kościele

Wokół świątyni znajduje się zabytkowy cmentarz z nagrobkami zmarłych między innymi
z rodziny Baildon. Na cmentarzu rośnie grupa starych drzew z pomnikowym dębem
szypułkowym. Znajduje się tam takŜe kamienna rzeźba - BoŜa Męka z 1878 roku. Cmentarz
otoczony jest murowanym parkanem z gontowym daszkiem. W ogrodzeniu, od strony
cmentarza, umocowana jest Ŝelazna kuna słuŜąca w zamierzchłych czasach do wykonywania
8

na złoczyńcach kary wystawienia na widok publiczny. Od kilku lat trwa tez budowa nowego
Kościoła pod wezwaniem św. Jana Sarkandra.

Zabytkowy Kościół w Bełku

Nowy Kościół w Bełku

W pobliŜu kościołów znajduje się teŜ Klasztor Zgromadzenia Sióstr SłuŜebniczek
Najświętszej Marii Panny , w którym przez wiele lat mieścił się Szpital Zakaźny, natomiast
aktualnie kończy się remont kapitalny obiektu. Nowym przeznaczeniem odnowionego
budynku będzie Dom Opieki nad matkami samotnie wychowującymi dzieci.

Budynek byłego szpitala w Bełku

EDUKACJA I KULTURA

Na terenie Sołectwa znajdują się 3 placówki oświatowe oraz 1 placówka kulturalna.
Wszystkie razem stanowią pewien system zapewniający droŜność edukacji dzieci i młodzieŜy
z terenu Sołectw Bełk i Palowice / Gimnazjum/.
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Przedszkole w Bełku
Przedszkole mieści się w piętrowym budynku dawnej szkoły podstawowej, który po
licznych adaptacjach spełnia wymogi do realizacji wychowania przedszkolnego. Placówka
połoŜona jest z dala od głównej ulicy, w otoczeniu drzew, łąk, pól i ścieŜek rozpościerających
się nad rzeką Bierawką.
Na parterze znajduje się szatnia dla dzieci, sala gimnastyczna, sanitariaty, kuchnia wraz
z zapleczem, pokój intendentki. Na piętrze - dwie sale
zabaw, sanitariaty, gabinet dyrektora, sala audiowizualna,
zaplecze socjalno-magazynowe. Sale zabaw dla dzieci są
przestronne, jasne i ciepłe, wyposaŜone w nowe
funkcjonalne meble oraz zabawki i sprzęt słuŜący do
zabaw i zajęć. W salach urządzono kąciki zainteresowań
dla dzieci (kącik przyrodniczo-ekologiczny, plastycznotechniczny, ksiąŜki, kącik do zajęć umysłowych i do
zabaw tematycznych). Przedszkole posiada dobrej klasy
organy elektryczne, telewizor, odtwarzacz wideo,
radiomagnetofony, kserokopiarkę, komputer, bogaty zbiór
plansz dydaktyczno-wychowawczych, biblioteczkę zawierającą pozycje z literatury dziecięcej
i pedagogicznej. Znajduje się tutaj równieŜ sala gimnastyczna, wyposaŜona w drabinki,
materace, przybory i sprzęt sportowy. Przedszkolaki korzystają takŜe z placu zabaw, na
którym są ławeczki, huśtawki, piaskownica, urządzenia zręcznościowo-rekreacyjne.
Przedszkole czynne jest w godzinach od 630 do 1600. Czas pobytu dziecka w placówce oraz
korzystanie z oferowanych przez nią posiłków ustalają rodzice w trakcie zapisów dzieci.
Przedszkole dysponuje 50 miejscami (w dwóch oddziałach), zapewniając opiekę dzieciom
w wieku 3-6 lat.
Kadrę pedagogiczną tworzą wraz z dyrektorem cztery
nauczycielki posiadające wyŜsze wykształcenie oraz
kwalifikacje pedagogiczne w dziedzinie wychowania
przedszkolnego. Przedszkole realizuje programy zgodne
z podstawami
programowymi
wychowania
przedszkolnego, uwzględniające treści ze wszystkich
dziedzin wychowania oraz róŜnorodną aktywność
wychowanków. Przedszkolaki mogą korzystać z zajęć
dodatkowych takich jak: religia dla 5-6-latków, wyjazdy
na krytą pływalnię, nauka języka angielskiego, nauka
pływania.
W ciągu roku szkolnego w przedszkolu odbywa się wiele uroczystości z udziałem
zaproszonych gości jak np.: Biesiada Śląska, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, spotkanie
z lekarzem, listonoszem, itp. Organizowane są teŜ pełne niespodzianek uroczystości jak:
Mikołaj, Wigilia, Bal Przebierańców, Dzień Dziecka, w których mogą uczestniczyć równieŜ
dzieci nie uczęszczające do przedszkola. Dzieci biorą udział takŜe w wycieczkach pieszych,
mających na celu poznanie najbliŜszego środowiska, oraz wycieczkach autokarowych do
kina, teatru, wesołego miasteczka, itp. Od kilku lat tradycją przedszkola stały się
środowiskowe festyny dla rodzin przedszkolaków, w czasie których bawią się wspólnie
dorośli i dzieci.
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Przedszkolaki mogą pochwalić się niemałym dorobkiem artystyczno-kulturalnym.
Przedszkolne zespoły artystyczne biorą udział w miejsko-gminnych i rejonowych przeglądach
twórczości dziecięcej takich jak: przeglądy teatrzyków przedszkolnych, zespołów tanecznowokalnych, „Śląskie śpiewanie”, konkursy plastyczne, ekologiczne i inne.
Od lat bardzo pomyślnie przebiega współpraca przedszkola z rodzicami. Bardzo pręŜnie
i efektywnie działa Rada Rodziców, która pomaga w realizacji wszystkich waŜniejszych
przedsięwzięć.
Od roku szkolnego 1997/98 rada pedagogiczna redaguje i wydaje gazetkę przedszkolną
Przedszkolaczek - Bełkowiaczek, która oprócz porad i spraw bieŜących dla rodziców zawiera
propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci oraz zagadki konkursowe.

Szkoła Podstawowa w Bełku im. Franciszka Rducha
Szkoła istnieje od 1866 roku. W 1991 roku budynek
szkolny został powiększony o 6 klas lekcyjnych, klub
szkolny, salkę korekcyjną oraz pomieszczenia
biblioteki publicznej. Obecnie obiekt dysponuje
dziewięcioma
salami
lekcyjnymi
dobrze
wyposaŜonymi w pomoce naukowe, pracownią
komputerową z 8 stanowiskami połączonymi siecią
lokalną i dostępem do Internetu przez modem analogowy,
salą gimnastyczną, boiskiem do gier zespołowych,
biblioteką, świetlico-stołówką, sklepikiem oraz gabinetem
lekarskim. Do szkoły uczęszcza obecnie 217 uczniów
pobierających naukę w systemie jednozmianowym,
których kształceniem zajmuje się 23 nauczycieli z
pełnymi kwalifikacjami. W ramach zajęć pozalekcyjnych
działają: koło informatyczne, koło recytatorskie, koło
teatralne, koło plastyczne, koło przyrodniczo-ekologiczne,
koło regionalne i koło młodych przedsiębiorców.
Językiem obcym nauczanym w szkole jest język
angielski. Prowadzone są takŜe zajęcia wyrównawcze. Szkoła organizuje imprezy
artystyczne, turystyczne, akcje społeczne, biesiady, zabawy i majówki. Uczniowie redagują
i wydają własną gazetkę szkolną.

Gimnazjum nr 7
Gimnazjum swym obwodem obejmuje sołectwa Bełk
i Palowice. Obecnie do szkoły uczęszcza 204 uczniów, którzy
pobierają naukę w systemie jednozmianowym. Oprócz sal
lekcyjnych na terenie szkoły znajdują się równieŜ: pracownia
komputerowa wyposaŜona w 10 stanowisk ze stałym
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dostępem do sieci Internet, pracownia chemiczna, sala gimnastyczna, boiska do gier
zespołowych, biblioteka, świetlica, stołówka, sklepik i gabinet. W szkole prowadzona jest
nauka języka angielskiego i niemieckiego. Uczniowie mogą korzystać z zajęć pozalekcyjnych
z wychowania fizycznego oraz brać udział w pracy kółek zainteresowań: matematycznego,
historycznego,
polonistycznego,
chemicznego,
językowego, fizycznego. Dla uczniów nie najlepiej
radzących sobie z nauką organizowane są zajęcia
wyrównawcze.
Wielu
uczniów
bierze
udział
w konkursach przedmiotowych z historii, geografii, fizyki
i języka polskiego na szczeblu rejonowym, ale są wśród
nich takŜe laureaci i finaliści konkursów wojewódzkich
(język polski, matematyka). W szkole odbywa się wiele
imprez artystycznych (majówki, festyny, zabawy
karnawałowe, biesiady), turystycznych oraz akcji
społecznych (zbiórka darów dla domów dziecka,
współpraca ze schroniskiem dla zwierząt).

Klub StraŜaka
Nadzór nad funkcjonowaniem placówki sprawuje Miejski Ośrodek Kultury. Zadaniem
Klubu jest przede wszystkim zaspokojenie potrzeb kulturalnych środowiska dzieci, młodzieŜy
i dorosłych, jak równieŜ kultywowanie bogatych tradycji sołectwa.
Odbywają się tutaj:
- spotkania autorskie
- prezentacje dorobku artystycznego
- biesiady śląskie i straŜackie
- giełdy zespołów
- babskie combry
- festyny
- koncerty przeciw przemocy
- wystawy
- spotkania z lekarzami
- zajęcia w kołach i zespołach zainteresowań: plastyczny, muzyczny, recytatorski
W pomieszczeniach Klubu spotykają się członkowie Koła Emerytów i Rencistów, chóru
parafialnego. Organizowane są biesiady przez Koło Gospodyń Wiejskich, Szkoły
i Przedszkole.
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Ludowy Klub Sportowy Bełk
Działający od wielu lat klub sportowy jest w trakcie wykonywania budynku zaplecza
sportowego oraz infrastruktury boiska sportowego. Stan techniczny dotychczasowego
zaplecza sportowego powaŜnie ograniczał rozwój środowiska kulturowego i sportowego
sołectwa Bełk. Taki stan rzeczy ograniczał więc pełne wykorzystanie potencjału sportowego
dzieci i młodzieŜy z terenu Sołectwa Bełk.
Celem statutowym Ludowego Klubu Sportowego Bełk jest krzewienie kultury fizycznej
wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych oraz wychowanie dzieci i młodzieŜy przez kulturę
fizyczną i sport. Klub prowadzi nieodpłatną działalność statutową, nie prowadzi działalności
gospodarczej. LKS Bełk prowadzi sekcje piłki noŜnej w grupach dzieci, młodzieŜy
i seniorów - trampkarze młodsi rocznik 1992,1993 – 20 zawodników. Zajęcia prowadzone są
2 razy w tygodniu po 2,0 godz.. DruŜyna trampkarzy młodszych będzie rozgrywała zawody
na szczeblu Podokręgu Rybnik. - trampkarze starsi rocznik 1990, 1991 – 21 zawodników.
Zajęcia organizowane są 2 razy w tygodniu po 2,0 godz. DruŜyna trampkarzy starszych
rozgrywa zawody na szczeblu Podokręgu Rybnik w grupie A trampkarzy starszych. - juniorzy
I – rocznik 1989 – 20 zawodników. Zajęcia organizowane są 2 razy w tygodniu po 2,0 godz..
DruŜyna rozgrywa zawody na szczeblu Podokręgu Rybnik Gr.II. - juniorzy II – rocznik
1988,1987 – 18 zawodników. Zajęcia organizowane są 2 razy w tygodniu po 2,0 godz.
DruŜyna rozgrywa zawody na szczeblu Podokręgu Rybnik Gr.II. - druŜyna seniorów – 25
zawodników. Zajęcia organizowane są 3 razy w tygodniu po 2,5 godz. DruŜyna rozgrywa
mecze w klasie okręgowej (V liga) na szczeblu Śląskiego Związku Piłki NoŜnej. DuŜa liczba
chętnych dzieci i młodzieŜy garnąca się do sportu – piłki noŜnej wymaga odpowiedniej bazy
sportowej i zaplecza.
Obecnie klub dysponuje następującą bazą:
- boisko piłkarskie – trawiaste

- budynek szatni – nie spełnia wymogów socjalnych

- budynek nowej szatni – w roku 1999 rozpoczęto budowę nowego obiektu socjalnego,
który ma docelowo zapewnić wszystkie potrzeby – szatnie, magazyn sprzętu sportowego,
pomieszczenie sędziowskie, kotłownię, natryski, pomieszczenie gospodarcze. W obecnym
stanie budynek jest oddany do uŜytku na poziomie parteru. Do zagospodarowania
pozostaje piętro budynku oraz infrastruktura zewnętrzna.
Szkolenie duŜej liczby dzieci i młodzieŜy wymaga budowy nowego boiska sportowego –
trawiastego. Klub otrzymał zgodę na zagospodarowanie przyległej działki, która została
wydzielona z obszaru Agencji Rolnej Skarbu Państwa.
Obecne boisko piłkarskie, z uwagi na duŜą liczbę druŜyn i zawodów sportowych nie
zabezpiecza potrzeb związanych z rozgrywaniem meczów i systemem treningowym.
Główne źródła finansowania Klubu pochodzą od:

- dotacji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
- prywatnych podmiotów gospodarczych

- dochodów własnych - składek członkowskich.
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HISTORIA LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO BEŁK

Początki piłkarstwa w Bełku sięgają roku 1929. Od tego czasu Bełk Ŝyje piłką,
a druŜyna pod szyldem LZS toczyła boje ze zmiennym szczęściem
w róŜnych klasach rozgrywkowych, z przerwą spowodowaną II wojną światową. Jednak,
kiedy działania wojenne zostały zakończone, szybko rozpoczęto formować nową druŜynę.
Klub przybrał nazwę „BŁYSKAWICA BEŁK” pod którą występował w rozgrywkach do
początku lat 50-tych. W latach 1954-1955 zmieniona została lokalizacja boiska. Piłkarze
z ulicy Palowickiej przenieśli się na ulicę Główną i korzystają z tego obiektu do dnia
dzisiejszego. W okresie od 1955 do 1990 druŜyna rozgrywała zawody w klasach
rozgrywkowych C i B. Początek lat 90-tych przynosi zmiany organizacyjne w klubie, których
efektem jest awans w sezonie 1995/96 do klasy „A”. Bełkowianie o awans do klasy „A”
musieli
walczyć
w
meczu
baraŜowym
z
zespołem
z
Radziejowa.
Z pojedynku tego piłkarze z Bełku wyszli zwycięsko, pokonując rywali 2:1. W roku 1999
zarząd klubu podjął decyzję o wybudowaniu szatni z prawdziwego zdarzenia. Po kilkuletnich
pracach budowlanych, ostateczne otwarcie parteru nowej szatni nastąpiło w 2004r. Sukcesy
organizacyjne działaczy klubu zbiegły się z sukcesami sportowymi. Po siedmioletniej
piłkarskiej przygodzie w klasie „A”, kiedy wszystkie te lata bełkowski zespół kończył
rozgrywki w górnej części tabeli, postanowiono podjąć próbę wywalczenia kolejnego
awansu.. Tym razem poprzeczka stanęła na wysokości klasy okręgowej. W sezonie 2002/03
LKS Bełk zajął II miejsce w klasie „A” za Jednością Jejkowice. Marząc o awansie druŜyna
musiala rozegrać baraŜowe spotkanie z druŜyną „Zagłebiaka” z Dąbrowy Górniczej.
W dwumeczu bełkowianie najpierw ulegli na wyjeździe 2:3, jednak na swoim terenie wygrali
2:1 i tym samym klub z Bełku trafił do V ligi klasy okręgowej. Było to „historyczne
wydarzenie” w całej dotychczasowej historii klubu. Sukcesy seniorów mobilizują oraz
motywują do sportu takŜe młodzieŜ.Obecnie klub zrzesza grupę trampkarzy młodszych
i starszych oraz druŜynę juniorów.TakŜe ta grupa odnosi sukcesy.W sezonie 2002/03 juniorzy
zdobyli mistrzostwo Podokręgu Rybnickiego w swojej klasie rozgrywkowej.
Dotychczasowi prezesi klubu: Józef Tlatlik, Henryk Pyszny, Henryk Adamiec, Maksymilian
Sobczak, Robert Kowol, Krzysztof Dobisz, Honorowy prezes klubu i największy sponsor
Andrzej Rojek – właściciel firmy „DECOR”. Obecny zarząd: Krzysztof Dobisz – prezes,
Janusz Gawlik - v-ce prezes, Piotr Otremba – v-ce prezes, Henryk Kubasa – członek zarządu,
Jan Siciarski – członek zarządu, Wiesław Janiszewski - członek zarządu, Andrzej Koperwas
– członek zarządu, Seweryn Warzecha - skarbnik
Skład druŜyny z roku 1929 :
Augustyn Wróbel, Augustyn Blinda, Alfons Brzoza, Teodor Kubasa, Brunon Wałach,
Franciszek Kuznik, Henryk Kurnik, Jan Szymura, Gerard Otremba, bracia Konieczny oraz
Edmund Czech opiekun druŜyny.
Koło Gospodyń Wiejskich
Działające od wielu lat koło skupia kobiety z terenu sołectwa Bełk. Miejscem spotkań
członków koła jest budynek Agronomówki /sołtysówki/, gdzie wcześniej mieścił się
Posterunek Policji natomiast aktualnie budynek jest zamieszkały w 80%.
W 2 pomieszczeniach a docelowo /po wyprowadzeniu się przez zamieszkującą rodzinę/ planowane jest utworzenie na kondygnacji parteru – Kawiarenki Internetowej, celem
podniesienia i poprawy dostępu do szerokopasmowego Internetu przez wszystkich
mieszkańców wsi.
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3. Ocena mocnych i słabych stron wsi

Szanse i zagroŜenia rozwoju Sołectwa Bełk
SZANSE

Włączenie Sołectwa w budowę autostrady
A-1 i systemy transportowe i telekomunikacyjne
oraz przyśpieszenie przebudowy przechodzących
przez jego obszar dróg wojewódzkich i
powiatowych
Budowa autostrady A-1 wraz z infrastrukturą

ZAGROśENIA

Brak jasnych procedur inwestycyjnych, małe
dochody gminy a w związku z tym środków
finansowych na realizację polityki rozwoju
sołectw, opóźnienia w realizacji nowoczesnych
systemów transportowych,
Wysoki koszt dostępu do infrastruktury
Wzrost natęŜenia ruchu pojazdów przy braku
wydajnego systemu komunikacji między
sołectwami i związane z tym zanieczyszczenie
środowiska i hałas,
Słabe wykorzystanie istniejącej sieci kolejowej
dla potrzeb transportu zbiorowego

Wzrastająca konkurencyjność gospodarki w
związku z napływem środków pomocowych z
Unii Europejskiej, MoŜliwość pozyskiwania
funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój
zasobów ludzkich (infrastruktura edukacyjna,
kształcenie ustawiczne, przekwalifikowania)

Niekorzystny wizerunek Gminy i Sołectwa
w Województwie Śląskim i na zewnątrz jako
obszar zagroŜenia ekologicznego
i kryzysogennej strukturze gospodarczej

Wzrost dostępności do usług edukacyjnych m.in.
poprzez zastosowanie nowoczesnych technik
edukacyjnych
MoŜliwości przebudowy systemu edukacji w
gminie stwarzane przez realizowaną reformę
systemu edukacji
Rozwój społeczeństwa informacyjnego
MoŜliwość wykorzystania obszarów rolnych jako
obszarów upraw roślin energetycznych
Wysoka atrakcyjność zarówno pod względem
jakości jak i ceny produktów rolnych z terenu
gminy
Wspólna Polityka Rolna kładąca nacisk na
restrukturyzację sektora rolno – spoŜywczego

Wysoka pozycja konkurencyjna innych gmin
ościennych m.in. w dziedzinie, pozyskiwania
środków pomocowych dla macierzystych
regionów,
Nadmierna intensyfikacja rolnictwa prowadząca
do problemów środowiskowych
Niewystarczające działania restrukturyzacyjne w
sektorze rolnictwa wobec silnej konkurencji z
zewnątrz
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Wysokie koszty pracy
Odpływ fachowców poza region
Brak przygotowania do absorpcji funduszy
unijnych
Migracja emerytów poza region (osłabienie
popytu wewnętrznego)
Niekorzystne tendencje demograficzne
Brak rozwiązań systemowych zakresie
profilaktyki zdrowotnej
Ograniczona dostępność do bezpłatnych
specjalistycznych usług zdrowotnych i
rehabilitacji

Siły i słabości rozwoju Sołectwa Bełk
SIŁY

DuŜe Skupisko ludności stanowiące chłonny
rynek zbytu ze względu na stosunkowo wysoki
potencjał dochodów oraz rosnący popyt
inwestycyjny
RóŜnorodny i unikalny w skali Gminy potencjał
turystyczno – rekreacyjny Cysterskich
Kompozycji Krajobrazowych, duŜy i unikatowy
w skali regionalnej potencjał historyczny
sołectwa z duŜą ilością obiektów zabytkowych
PołoŜenie Sołectwa w pobliŜu szlaków
komunikacyjnych wojewódzkich i
międzynarodowych oraz połoŜenie Sołectwa
blisko granicy z Czechami
DuŜe zwarte obszary ekosystemów leśnych i
rolniczych
Powierzchnie uŜytków rolnych stanowią znajdują
się w gospodarstwach indywidualnych
Występowanie obszarów o bardzo korzystnych
warunkach
do
rozwoju
rolnictwa
specjalistycznego

SŁABOŚCI

Wzrastająca niedroŜność systemu
transportowego w sołectwie, niska jakość usług
komunikacyjnych oraz niedorozwój sieci
telekomunikacyjnej
Braki w infrastrukturze ochrony środowiska,
nieuporządkowana gospodarka wodno –
ściekowa na terenie sołectwa Bełk w tym poboru
wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Bełku,
moŜliwa degradacja środowiska przyrodniczego,
zaniedbania w zakresie konserwacji i utrzymania
zabytków na terenia sołectwa
Występowanie obszarów stagnacji, degradacja
osiedla po byłym PGR, degradacja starych
zabytków w byłych zabudowaniach dworskich,
poszerzanie się powierzchni terenów
porzuconych,
Utrzymywanie się w sołectwie wysokiego
udziału ludności o niskim poziomie
wykształcenia i kwalifikacjach zawodowych,
niski poziom mobilności zawodowej, sektorowej
i przestrzennej ludności sołectwa oraz
ograniczona jej zdolność do zmian kulturowych,
niedoinwestowanie terenów wiejskich w
infrastrukturę techniczną
Liczne braki w infrastrukturze edukacyjnej
obejmujące instytucje oświatowe,
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obejmujące instytucje oświatowe,
Wzrost we wszystkich podstawowych kierunkach Niska dostępność komunikacyjna terenów
produkcji rolnej
wiejskich
Rosnący udział przemysłu spoŜywczego w Największe w Polsce rozdrobnienie gospodarstw
produkcji sprzedanej
rolnych (1 – 3 ha)
Niski poziom chemizacji produkcji rolnej
Korzystne warunki rozwoju dla rolnictwa
ekologicznego

Stała zmniejszanie się powierzchnia uŜytków
rolnych
Niska przydatność gleby, problem skaŜenia gleb
odpadami i emisjami przemysłowymi
Niski poziom usług wsparcia rolnictwa
Brak właściwie funkcjonujących organizacji
rynkowych (hurtownie, giełdy towarowe)
DuŜa liczba gospodarstw nie prowadzących
produkcji towarowej
Brak współdziałania między gospodarstwami
celem zintensyfikowania produkcji i
poszukiwania nowych rynków zbytu
Ukryte bezrobocie na terenach wiejskich,
Odpływ młodzieŜy z terenów wiejskich

RóŜnorodność kulturowa sołectwa, duŜe
poczucie toŜsamości kulturowej jego
społeczności, wieloletnie tradycje kultury
przemysłowej
Wzrost presji społeczności lokalnej na poprawę
jakości środowiska wynikającej z rosnącej
świadomości ekologicznej oraz na zwiększenie
nakładów na tworzenie ochrony środowiska

Niski stopień wiedzy o zasobach przyrodniczych,
kulturowych i turystycznych sołectwa w tym
braki w edukacji regionalnej oraz infrastrukturze
turystyczno-rekreacyjnej sołectwa
DuŜe rozpiętości i kontrasty wewnątrz
społeczności sołectwa
niski wskaźnik zatrudnienia
DuŜa liczba osób bezrobotnych w tym osób
pozostających długotrwale bez pracy, osób
młodych oraz kobiet
Większość zarejestrowanych bezrobotnych to
osoby w wieku mobilnym od 18-44 lat
DuŜy udział osób pozostających bez prawa do
zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych
Skokowy przyrost bezrobocia spowodowany
restrukturyzacją przemysłu
DuŜo ukryte bezrobocia na obszarów wiejskich
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Lepsze wykształcenie kobiet w stosunku do
męŜczyzn nie przekłada się na ich pozycję na
rynku pracy
Brak spójnej polityki wobec bezrobocia w gminie
Niedostosowanie systemu edukacji do zmian w
gospodarce
Niedoinwestowania i rozproszona infrastruktura
edukacyjna (szczególnie na obszarach wiejskich)
Niski poziom znajomości języków obcych
Niskie kwalifikacje pracowników związane
głównie z tradycyjnymi gałęziami przemysłu
Niska mobilność pracowników
Niski wskaźnik kształcenia ustawicznego
Wysoki wskaźnik osób z wykształceniem
podstawowym i zasadniczym zawodowym
UboŜenie ludności regionu, marginalizacja grup
społeczno – zawodowych, poszerzanie się
zjawisk przestępczości i patologii społecznych
Dyskryminacja zawodowa kobiet i osób
niepełnosprawnych
Zły stan zdrowia, wysoki wskaźnik
zachorowalności i umieralności społeczeństwa
Nierównomierny dostęp do infrastruktury
kulturalnej
DuŜy potencjał demograficzny, zawodowy i
intelektualny cechujący się kulturą, etosem pracy
oraz wzrastającym udziałem zachowań
zaradczych w sytuacjach kryzysowych lokalnej
społeczności

Słaby rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Brak placu zabaw dla dzieci
Bieda i uboŜenie wielu rodzin, bezrobocie
Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna / Brak
kanalizacji/
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4. Wizja rozwoju Sołectwa Bełk – cele generalne i strategiczne
Cele generalne:
•
•

Wzrost potencjału ludnościowego, kulturalnego, ekonomicznego sołectwa
Rozwój cywilizacyjny sołectwa, tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawa jakości
Ŝycia mieszkańców

Celami strategiczne:
•
•
•
•
•
•

Wzrost wykształcenia mieszańców sołectwa oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych
do zmian społecznych i gospodarczych,
Umacnianie więzi międzyludzkich, poprawa stanu zdrowia oraz bezpieczeństwa
socjalnego i publicznego mieszkańców,
Rozwijanie współpracy z innymi sołectwami,
Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego,
Wzrost innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw,
Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie
atrakcyjności sołectwa,
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5. Program rozwoju Sołectwa Bełk – plan działań
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odnowienie i urządzenie boiska i szatni LKS Bełk
Adaptacja i remont Klubu Rolnika w Sołectwie Bełk na cele kulturalne
Zagospodarownie centrum Sołectwa Bełk ( wykonanie parkingu, chodników, terenów
zielonych /tzw.targowisko/,oświetlenia ulicznego, tablic informacyjnych )
Remont i adaptacja budynku Agronomówki w Bełku na cele świetlicy wiejskiej celem
utworzenia w niej kawiarenki internetowej wraz z zakupem komputerów
i oprogramowania,
Konserwacja obiektów zabytkowych sołectwa / Kopiec, kaplice przydroŜne, obiekty
dawnego dworu w byłym PGR ,
Wymiana zniszczonej sieci wodociągowej,
Wykonanie kanalizacji sanitarnej sołectwa Bełk,
Wyburzenie i rozbiórka obiektów Marynów po byłym PGR Bełk,
Rozwiązanie problemów związanych z uregulowaniem doliny Bierawka – pogłębienie
koryta rzeki, regulacja itd.
Wykonanie podbudów wraz z odwodnieniami wszystkich dróg bocznych
ul. Głównej
Wykonanie
chodników
od
skrzyŜowania
do
byłego
PGR
( po wykonaniu kanalizacji sanitarnej sołectwa )
Poszerzenie oferty Ośrodka Zdrowia,
Odbudowa i modernizacja sieci rowów melioracyjnych,
Przejęcie przez Gminę Stacji Uzdatniania Wody,
Przebudowa skrzyŜowania ul. Palowickiej i Głównej poprzez złagodzenie łuku
w kierunku Palowic oraz wykonanie zaasfaltowania wszystkich dróg gminnych na
terenie Sołectwa łącznie z podbudową, odwodnieniem i infrastrukturą,
Szkoła – systematyczny wzrost nakładów na unowocześnianie bazy dydaktyczno –
wychowawczej szkoły,
Przedszkole - systematyczny wzrost nakładów na unowocześnianie bazy dydaktyczno
– wychowawczej przedszkola,
Utworzenie posterunku Policji celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
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II.

Opis planowanego przedsięwzięcia: „Adaptacja pomieszczeń na klub

młodzieŜowy oraz wykonanie trybun w Bełku”

ZałoŜenia przedsięwzięcia obejmują adaptację pomieszczeń budynku Ludowego

Klubu Sportowego Bełk na klub młodzieŜowy oraz wyposaŜenie tego klubu. W celu

przystosowania budynku naleŜy wykonać szereg prac remontowych (roboty murarskie,
wykonanie okładzin, montaŜ osprzętu elektrycznego, wykonanie posadzki oraz roboty
temomodernizacyjne). W ramach wyposaŜenia planuje się zakupienie: krzeseł, stołów, szafy,

komputera, stołu do tenisa stołowego, sprzętu nagłaśniającego oraz RTV. Ponadto zakłada się
równieŜ wykonanie trybun na boisku, dla podniesienia standardu obiektu sportowego.

Ludowy Klub Sportowy jest stowarzyszeniem działającym w celu krzewienia kultury
fizycznej wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych mieszkańców Bełku. Jest to alternatywą dla
walki z patologią, jaka dotknęła współczesną młodzieŜ – alkoholizm, narkomania. Planowane

przedsięwzięcie umoŜliwi mieszkańcom organizowanie wszelakich imprez kulturalnych,
edukacyjnych oraz rekreacyjnych.
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III.

Kosztorys planowanego przedsięwzięcia

Zakres zadań planowanych
do wykonania
Roboty murarskie
Wykonanie okładzin ściennych
MontaŜ płyt G-K
MontaŜ osprzętu elektrycznego
MontaŜ osprzętu lektrycznego - wykończenia
Wykonanie posadzki
UłoŜenie paneli podłogowych
Wykonanie białego montaŜu
Roboty termomodernizacyjne
WyposaŜenie
Wykonanie trybun
RAZEM

Koszty

5 429 zł
3 485 zł
9 119 zł

599 zł
2 834 zł
3 997 zł
1 112 zł
32 391 zł
16 582 zł
38 451 zł
113 999 zł

22

IV. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia: „Adaptacja
pomieszczeń na klub młodzieŜowy oraz wykonanie trybun w Bełku”

Zakres zadań planowanych
do wykonania
Roboty murarskie
Wykonanie okładzin ściennych
MontaŜ płyt G-K
MontaŜ osprzętu elektrycznego
MontaŜ osprzętu elektrycznego wykończenia
Wykonanie posadzki
UłoŜenie paneli podłogowych
Wykonanie białego montaŜu
Roboty termomodernizacyjne
WyposaŜenie
Wykonanie trybun

ETAP I

ETAP II

ETAP III

Planowany termin
realizacji zadań
X – XI 2005
X – XII 2005

XI – XII 2005
I 2006

II 2006
II – III 2006
III 2006
IX – VI 2006
IV – V 2005
IV – VI 2006
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