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M i e s i ę c z n i k  S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y

Dzieci z Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach  
w Koncercie Noworocznym pt. „Barwy tęczy” w MDK

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU

Teatr  „NASZ” przedstawia:
Lidia Amejko „Farrago”

Występują:
Na scenie : Piotr Bednarczyk, Dariusz Figura. W offie :Józef Kasprzak

Reżyseria:
Józef Kasprzak

Premiera: 21 marca 2009 r. – sobota - godz. 18.00

Bezpośrednio po premierze zapraszamy na powtórzenie przedstawienia
 „Scenariusz dla trzech aktorów”



„Premiera Teatru „Nasz”: sztuka Bogusława Schaeffera  
pt. „Scenariusz dla trzech aktorów”. 

Pierwszy Turniej Tańca w Zagórzu

II Wieczór Poetycki w MDK

Koncert Kolęd w MDK

Jadwiga Kamińska - Syga

Anna Wójtowicz

Paulina Kamińska

Maria Wójtowicz
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1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania.
Jako pierwszy głos zabrał radny S. Wieczorkiewicz, który 

mówił na temat wspólnoty mieszkaniowej na ul. Rynek 25a. 
Pytał, dlaczego nie ma tam przejścia przez sień.

Radny A. Ziemiński zadał pytanie radnemu P. J. Adamczykowi, 
dlaczego na spotkaniu Celowego Związku Gmin nazwał rad-
nych grupą niszczycieli. W związku z tym radny J. Adamczyk 
poprosił o udostępnienie protokołu ze spotkania i upewnienie 
się czy tak było, jak powiedział radny A. Ziemiński.

Radny G. Widelski pytał o drogę czółnowską – na jakim etapie 
są prace w kwestii podziału działek. Pytał również o to czy w tej 
sprawie będą zapisy u notariusza. Poprosił Burmistrza o zabez-
pieczenie dokumentów, jeśli chodzi o prawa własności działek 
na tym terenie.

5. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzyg-
nięć podjętych od czasu ostatniej sesji.

Jak powiedział P. Burmistrz – R. Góra, 30.12.2008 r. odbył 
się przetarg na busy, który nie został rozstrzygnięty z powodu 
zbyt małej kwoty, która jest zabezpieczona na ten cel. 

9.01.2009 r. miała miejsce Jubileuszowa Sesja Rady Powiatu 
z okazji 10-lecia działalności Rady. W tym dniu gmina gościła 
również wójta z Ukrainy.

20.01.2009 r. odbyło się Walne Zebranie Lokalnej Grupy 
Działania, które miało na celu zmianę składu Rady. Lokalna 
Grupa Działania zrzesza wszystkie gminy z Powiatu. Jak po-
wiedział P. Burmistrz, jej działalność pozwoli na pozyskiwanie 
środków unijnych.

Poinformował również o tym, że Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bełżycach zgłosił dłużników alimentacyjnych 
do Krajowego Rejestru Dłużników. Odbyło się także spotka-
nie Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Niedrzwicy Kościelnej w/z napisaniem i złożeniem wniosku 
o nowy wóz strażacki. 

Pan Burmistrz mówił na temat Walnego Zgromadzenia 
PROEKOB w sprawie jednej z firm, zajmujących się budową 
elektrowni wiatrowych. Od czasu ostatniej sesji została także 
podpisana umowa z firmą EKOUSŁUGI, która określa sposób 
pracy firmy i utylizacji azbestu. Miało miejsce spotkanie w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego, dotyczące budo-
wy dróg do 2013 r. Trwają prace związane z realizacją inwestycji 
prawnych – wodociąg na ul. Wzgórze. Odbył się również prze-
targ budynku na ul. Fabrycznej, gdzie ma mieć miejsce dystry-
bucja sprzętu elektrycznego. 

6. Ocena działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Bełżycach za 2008 rok ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarki mieszkaniowej.

P. Antoni Rumiński – Dyrektor Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach przedstawił infor-
mację na temat pracy zakładu w 2008 r., dotyczącą transportu, 

Sprawozdanie z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Bełżycach 
z dnia 4 lutego 2009 r.

gospodarki mieszkaniowej oraz działu utrzymania porządku 
i czystości na terenie miasta i gminy. Mówił o wzroście opłaty 
za składowanie odpadów na miejskim składowisku i o dużych 
problemach gospodarki ścieków. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów, Komisja 
Zagospodarowania Przestrzennego, Mienia Komunalnego 
i Porządku Publicznego pracę dyrektora jednostki ocenia wyso-
ko, natomiast działalność zakładu negatywnie. Obydwie komi-
sje wniosły o przekształcenie ZGKiM w spółkę.

Pan Burmistrz – R. Góra powiedział, że co do zmian 
w ZGKiM to ich nie kwestionuje, tylko trzeba się do nich od-
powiednio przygotować. Rząd przygotowuje stosowną ustawę 
a do tego czasu trzeba wspólnie wypracować stanowisko.

Rada Miejska w głosowaniu negatywnie oceniła pracę 
ZGKiM i wniosła o zmianę formy organizacyjnej jednostki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXXV/219/2008 r. Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 26 
listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy 
Bełżyce na rok 2009.

Skarbnik Bełżyc – P. P. Gradowski poprosił o przyjęcie po-
prawki w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości obowiązujących na terenie gminy Bełżyce na rok 
2009.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów jednogłośnie 
poparła poprawkę i projekt uchwały w całości.

Natomiast Radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli pro-
jekt powyższej uchwały.

8. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej i stałych Komisji 
Rady za 2008 rok.

Przewodniczący Rady – P. Z. Król poinformował zebranych 
o ilości posiedzeń Rady w 2008 r., których było 14. W 2008 r. 
odbyły się także 2 sesje nadzwyczajne. Frekwencja na nich wy-
niosła 19, 8%, podjęto w sumie 86 uchwał.

Kolejno sprawozdania przedstawiły poszczególne komi-
sje. Radni w głosowaniu przyjęli sprawozdanie z pracy Rady 
Miejskiej i stałych Komisji Rady za 2008 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy 
Komisji Rady Miejskiej na 2009 r.

Przewodniczący wszystkich komisji przedstawili plany pra-
cy na 2009 rok z podziałem na poszczególne miesiące.

Radni podjęli uchwałę w tej sprawie. Zatwierdzono projekt 
uchwały, której wykonanie zostało powierzone Burmistrzowi 
Bełżyc. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Przewod-
niczącego Rady Miejskiej do przygotowywania zawiadomień 
i wniosków oraz przesyłania ich do właściwego Rzecznika 
Dyscypliny Finansów Publicznych oraz innych organów i in-
stytucji.

W związku z podejrzeniem naruszenia dyscypliny fi-
nansów publicznych przez byłego zastępcę Burmistrza – P. 
Artura Rumińskiego i narażenia gminy na straty finansowe, 
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Przewodniczący Rady – P. Z. Król złożył wniosek o podjęcie 
uchwały w sprawie zobowiązania swojej osoby do przygotowy-
wania zawiadomień i wniosków oraz przesyłania ich do właści-
wego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz innych 
organów i instytucji.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów wyraziła zgo-
dę na reprezentowanie gminy przez Przewodniczącego. 

Radni w głosowaniu w tej sprawie zatwierdzili projekt 
uchwały.

11. Ocena realizacji wniosków i interpelacji radnych, Rad 
Sołeckich i mieszkańców Gminy Bełżyce za 2008 rok.

Przewodniczący Rady poinformował zebranych o liczbie 
interpelacji, które wpłynęły w 2008 roku i o tym, jakich prob-
lemów dotyczyły. Łącznie było ich 110 w 2008 r. Na 94 zostały 
udzielone odpowiedzi na piśmie, na z nich 14 nie udzielono od-
powiedzi. 

Następnie głos zabrał Sekretarz Bełżyc – P. A. Kwiatkowski, 
który udzielił odpowiedzi na 14 interpelacji oraz zdał relację 
z realizacji zebrań wiejskich i z zebrań mieszkańców gminy 
Bełżyce za 2008 r. Na 91 wniosków, które wpłynęły 47 zostało 
zrealizowanych, 15 jest w trakcie realizacji. Wnioski do analizy 
będą przedstawiane na sesji.

Sołtys Bełżyc – P. R. Figura poprosił o udzielanie odpowie-
dzi na wnioski na piśmie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsul-
tacji z mieszkańcami Kolonii Chmielnik:

W 2008 r. od mieszkańców Kolonii Chmielnik zwanej 
Amerykańską wpłynął wniosek o utworzeniu nowego sołectwa, 
który podpisało 111 osób.

W trakcie prac Komisji Statutowo-Regulaminowej ustalono 
poprawkę do uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami Kolonii Chmielnik, wykreślić sformułowanie 
„lokalnej”. 

Komisja Statutowo-Regulaminowa i Komisja Zagospoda-
rowania Przestrzennego, Mienia Komunalnego i Porządku 
Publicznego poparły projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej – P. 
Stanisław Wieczorkiewicz wniósł poprawkę, co do nazwy nowe-
go sołectwa, która powinna brzmieć - Kolonia „Amerykańska”.

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami poddany pod głosowanie został przyjęty przez 
Radę.

13. Rozpatrzenie wniosku z Walnego Zgromadzenia CZG 
„PROEKOB” z/s w Bełżycach.

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady – P. Z. Król, 
który powiedział, że wpłynął wniosek o uchylenie uchwały 
w sprawie wystąpienia z Celowego Związku Gmin z siedzibą 
w Bełżycach. Mówił, że do tej pory nie otrzymał materiałów 
z prac CZG „PROEKOB”, pomimo składanych wniosków. 

Następnie głos zabrał P. R. Góra – Burmistrz Bełżyc, który 
powiedział, że dokumentacja w tej sprawie została przygotowa-
na. Dzień przed 17.01.2009 r. gmina złożyła wniosek o wycofanie 
się ze związku. Nowe gminy członkowskie miały pokryć koszty. 
Gmina Bełżyce jako twórca CZG, chce z niego wystąpić. W tej sy-
tuacji powinniśmy zachować się z honorem, bo te gminy, które na-
leżą do związku nie będą chciały z nami pracować w przyszłości.

W odpowiedzi P. Z. Król uznał, że w tej sprawie należy 
coś zrobić, ponieważ do końca 2008 r. był na to czas. Termin 

Walnego Zgromadzenia CZG „PROEKOB” z/s w Bełżycach zo-
stał ustalony w nowym roku, aby gmina zapłaciła za cały rok.

Burmistrz Bychawy – P. A. Sobaszek pytał czy Przewod- 
niczący ma pismo w sprawie interesujących go dokumentów. 
Te dane nie są tajne, każdy ma prawo wiedzieć co się dzie-
je i jak jest sytuacja. Powiedział, że CZG „PROEKOB” założy 
stronę internetową na temat swojej działalności. Gdy jest wię-
cej gmin w związku, to łatwiej jest uzyskać fundusze. Trzeba 
się zastanowić co zrobić z odpadami. W CZG powinno być 
17 gmin.

Wójt Chodla – P. J. Majewski prosił o uzasadnienie, dlaczego 
Gmina Bełżyce nie chce oczyszczalni w Bełżycach i z jakiego 
powodu chce wystąpić z CZG „PROEKOB”.

Z kolei P. Z. Król powiedział, że nie do zaakceptowania 
jest sytuacja taka, że przez 5 lat działalności CZG „PROEKOB” 
nic nie dało się zrobić w sprawie oczyszczalni. Poza tym 
jest brak dokumentów w tej sprawie a także z działalności CZG 
„PROEKOB”. W związku z czym Gmina Bełżyce poniosła duże 
straty finansowe.

14. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych 
za 2008 r.

Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych za 2008 
r. została przyjęta Przez Radę. Jak poinformował Burmistrz 
Bełżyc – P. R. Góra, inwestycje zaplanowane w budżecie na 2008 
rok i z rezerwy zostały wykonane ponad plan. Dotyczyły one 
w szczególności przebudowy dróg na terenie gminy oraz wy-
miany i założenia oświetlenia. Większość tych inwestycji rozpo-
częta była od zera w 2008 r.

15. Informacja na temat możliwości pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych na prowadzenie zadań inwestycyjnych 
na 2009 r.

Informacja na temat możliwości pozyskiwania środków ze-
wnętrznych na prowadzenie zadań inwestycyjnych na 2009 r. 
została przyjęta Radę.

16. Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz Bełżyc w odpowiedzi na pytanie Radnego P. S. 

Wieczorkiewicza powiedział, że odbyło się zebranie współwłaś-
cicieli budynku przy ul. Rynek 25a i lokal ten nie jest obciążony 
służebnością. Ze względu na zaśmiecanie, na wniosek zarządcy 
przejście przez sień budynku jest zamknięte.

17. Wolne wnioski.
Radny S. Wieczorkiewicz pytał, co w sprawie P. Rybickiego, 

w sprawie przejęcia mieszkania po jednej z lokatorek. Pytał 
również o przejazd przez ZS Nr 1 – droga dojazdowa do basenu, 
ponieważ Państwo, którzy pobudowali tam dom i mają działkę, 
chcą mieć do niego dojazd.

Sołtys Bełżyc P. R. Figura prosił o uregulowanie sprawy, je-
żeli chodzi o odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Powiedział, 
że każdy ma prawo pytać i powinien uzyskać odpowiedź 
na swoje zapytania. Pytał również o Towarzystwo Regionalne 
Bełżyc i organizowany przez nie III Salon Literacko-Muzyczny, 
kto zapłacił za organizację tego spotkania i dlaczego brane są 
pieniądze za odczyty.

Jako ostatni głos zabrał radny P. A. Chemperek, który zło-
żył wniosek o dofinansowanie dla Samorządowego Przedszkola 
Publicznego w Bełżycach

18. Zamknięcie sesji.
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Bogusław Schaeffer (Bogusław Schäf-
fer) urodził się 6 czerwca 1929 we Lwowie. 
Jest polskim muzykologiem, kompozytorem, 
krytykiem muzycznym, dramaturgiem i pe-
dagogiem. Jest także autorem książek i arty-
kułów na temat muzyki współczesnej oraz 
historii muzyki. 

B. Schaeffer to jedna z legend polskiego 
życia artystycznego – prawdziwy humani-
sta, uprawiający na równi dramatopisar-
stwo i kompozycję. Zajmował się również 
plastycznym projektowaniem scen do swo-
ich sztuk.

22 lutego br. w Miejskim Domu Kultu-
ry w Bełżycach odbyła się premiera sztuki 
Teatru „Nasz”, działającego przy MDK. 
Aktorzy zaprezentowali sztukę Bogusła-
wa Schaeffera pt. „Scenariusz dla trzech 
aktorów” w reżyserii P. Józefa Kasprza-
ka, dyrektora Miejskiego Domu Kultury. 
W spektaklu wystąpili: Tomasz Kalinow-
ski, Krzysztof Topyło i Szymon Topyło 
– jakże znakomici w swych rolach. 

Jak powiedział P. Józef Kasprzak, 
sztuka była przygotowywana przez po-
nad rok. Zaś przez pierwsze trzy mie-
siące próby odbywały się w ten sposób, 
że każdy z aktorów próbował wcielić się 
w każdą z postaci, by ją dobrze poczuć, 
dopasować do swojego temperamentu 
i emocji. I udało to się znakomicie.

Na sali widowiskowej MDK, wypełnio-
nej po brzegi w niedzielę wieczorem rozpo-
czął się spektakl. Słowa wstępu wygłosił P. 
Józef Kasprzak, który przywitał wszystkich 
i zaprosił do obejrzenia sztuki.

Spektakl wg tekstu B. Schaeffera 
pod tytułem „Scenariusz dla trzech akto-

Premiera Teatru „Nasz” 

rów” to swoisty kabaret teatralny. Tekst, 
który napisany został pod koniec lat sześć-
dziesiątych jest nadal aktualny, a przy tym 
bardzo dowcipny. W przedstawieniu, jak 
powiedział w słowie wstępnym reżyser, 
jedni doszukują się „ łańcucha łajdackich 
łapówek” inni widzą tu rzecz o kurdu-
plach okradających supermarkety a jesz-
cze inni – jak w epizodzie z dopełnia-
czem – lekcję gramatyki. A  jest to prosta, 
i przez to niezwykle trudna do wystawie-
nia, historia o nieudanej próbie zrobienia 
spektaklu przez dwóch aktorów i reży-
sera, pełna wielu przezabawnych gagów. 
To wszystko, oraz konwencja spektaklu, 
polegająca na ciągłym dialogu – zmienia-
jącym się jak w kalejdoskopie z tematu 
na temat,  nawet we współpracy z pub-
licznością miało wpływ na niezwykły 
urok, który szybko udzielił się widzom. 
Jeśli dodać do tego wyśmienitą grę ak-
torską – opanowanie tekstu i utrzymanie 
napięcia przez aktorów to „Scenariusz...” 
wśród sztuk wystawianych przez Teatr 
„Nasz” od ponad dwudziestu lat należy 
bez wątpienia zaliczyć do czołówki reper-
tuarowej. A to potwierdziły długie brawa 

na stojąco.
Na marginesie, 

w związku z wieloma 
pytaniami informu-
jemy, że Teatr „Nasz” 
zamierza powtórzyć 
to przedstawienie 
21 marca br. bezpo-
średnio po kolejnej, 
nowej (!) premie-
rze „Farrago”, której 
zwiastun prezentuje-
my na okładce.

MDCh.

Na zdjęciu od prawej P. Józef Kasprzak 
– reżyser oraz aktorzy – Sz. Topyło, 

K. Topyło i T. Kalinowski 

Bełżycka Fujara
Kolejny projekt Teatru „Nasz”

Pod takim hasłem realizowany 
jest od początku lutego do końca paź-
dziernika br. kolejny projekt Nasz-ego 
teatru, który uzyskał dość pokaźne 
wsparcie finansowe ze środków unij-
nych, konkretnie Fundacji Rozwoju Sy-
stemu Edukacji – Program Młodzież.

Powiedzenie „bełżycka fujara” znane 
jest od dawna w całej Polsce, lecz często 
– a niesłusznie (!) – przynosi skojarzenia 
pejoratywne. By taki stan rzeczy zmie-
nić, realizowany jest powyższy projekt, 
w działaniach którego będą materiały re-
klamowe Bełżyc i gminy, widokówki, opi-
sy, warsztaty artystyczne i wiele innych 
pomniejszych prac. Będą też Fujary! Ale 
najpierw statuetki, których będzie kilka. 

Turniej Młodych Par Tanecznych 
Województwa Lubelskiego. Takie statu-
etki, oprócz pucharów będą wręczone dla 
zwycięzców tego turnieju. Kolejne dwie 
statuetki otrzymają:

Pozytywnie Prowokujący. Teatr 
„Nasz”, Miejski Dom Kultury i Towa-
rzystwo Przyjaciół Teatru w Bełżycach 
obserwując działalność kulturową na-
szego społeczeństwa chcą ludzi i gru-
py, które na polu kultury nomen-omen  
pozytywnie prowokują właśnie taki-
mi statuetkami uhonorować. Będzie 
więc jedna statuetka dla pozytywnie 
prowokującej osoby i jedna dla grupy. 
Od niejakiego czasu słychać głosy, 
by właśnie to nasze powiedzenie wyko-
rzystać w stronę pozytywną a na jednym 
z zebrań sołeckich wręcz padł wniosek, 
by „opatentować bełżycką fujarę”. Zaczy-
namy więc próbę realizacji tego wniosku:
Bełżycka Fujara. To centralny punkt 
projektu. Został ogłoszony Turniej Or-
kiestr Dętych i Kapel Ludowych o Bełży-
cką Fujarę. Planowany jest ten turniej 
na dwa dni. W czerwcu. Tu już nie będzie 
statuetek, lecz nagrody główne; w każdej 
kategorii po jednej. A nagrodę będzie 
stanowić bardzo cenny emocjonalnie, 
ale i finansowo, klarnet wartości kilku 
tysięcy złotych. Mamy nadzieję, że uda 
się projekt sprawnie zrealizować i liczy-
my na Państwa pomoc w tym względzie. 
Jeżeli możecie Państwo udostępnić stare 
zdjęcia, opowiadania, relacje, które były-
by pomocne w odnalezieniu źródeł na-
szego powiedzenia, to prosimy o kontakt  
i zapraszamy do współpracy.

T. „Nasz”

„Scenariusz dla trzech aktorów” 
Bogusława Schaeffera  
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Jeśli miłość

najpierw nie chcieli uwierzyć, 
więc mówili do siebie,
że ich miłość za wielka, 
nieobjęta jak liście, 
za wysokie za bliskie 
potem, że to nieprawda 
przecież tak jest ze wszystkim

lecz Ty co znasz ptaki po kolei 
i buki złote 
wiesz, że jeśli miłość to tak jak wieczność 
bez przed i potem

Ks. Jan Twardowski

Dnia 15 lutego o godz. 18.00 w Miej-
skim Domu Kultury w Bełżycach odbył 
się „II Wieczór Poetycki” ph. „Dla za-
kochanych”. Inicjatorka spotkania – P. 
Jadwiga Kamińska-Syga, uczennice Ze-
społu Szkół im. Mikołaja Kopernika 
w Bełżycach – Anna Wójtowicz, Monika 
Golik, Paulina Kamińska, Maria Wójto-
wicz, Agnieszka Poniatowska, Ewa Bie-

II  Wieczór  Poetycki

Na zdjęciu P. J. Kamińska-Syga

Dnia 30 stycznia 2009 r. o godz. 18.00 
na sali widowiskowej Miejskiego Domu 
Kultury w Bełżycach rozpoczął się kon-
cert kolęd i pastorałek. Tego dnia za-
brzmiały również przeboje karnawałowe 
i utwory świeckie. 

Spotkanie rozpoczął Pan Józef Ka-
sprzak – dyrektor MDK, który powitał 
zebranych i zaprosił do wysłuchania kon-
certu. Całość poprowadził Pan Kazimierz 
Kołodziej – instruktor z MDK, współ-
założyciel orkiestry dętej, działającej 
w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.

Podczas koncertu wystąpili uczniowie 
Kółka Muzycznego MDK w Bełżycach, 
najmłodsi członkowie orkiestry dętej 
z Wojciechowa i z Borzechowa. Na za-
kończenie koncertu wystąpił zespół in-
strumentalny złożony z dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych, pochodzących z miasta 
i gminy Bełżyce. 

 
Jak powiedział Pan Kazimierz Koło-

dziej orkiestra dęta MDK w Bełżycach 
liczy 12 osób a najbliższy koncert plano-
wany jest w maju br.

MDCh.

galska oraz P. Szymon Topyło prezento-
wali przepiękną poezję miłosną, dającą 
ukojenie dla wielu serc. 

Wśród utworów, które można było 
posłuchać znalazły się m.in. „Hymn o mi-
łości” z Pierwszego listu do Koryntian 
św. Pawła, „W malinowym Chruśniaku” 
– B. Leśmiana, „Powiedz mi jak mnie 
kochasz” – K. I. Gałczyńskiego i „Zaklę-
cie”– Cz. Miłosza.

Wiersze dedykowane były tym, któ-
rzy kochali, tym, którzy kochają i tym, 
którzy kochać będą, czyli wszystkim. 
W ten mroźny wieczór na sali klubowej 
MDK, udekorowanej wielkimi sercami 
zabrzmiała również nastrojowa muzy-
ka miłosna – nieżyjących już artystów:  
P. Ewy Demarczyk, P. Marka Grechuty  
i P. Czesława Niemena. W spotkaniu 
udział wzięli także, mimo niesprzyjają-
cej pogody mieszkańcy miasta i gminy 
Bełżyce. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich – 
którzy chcą wysłuchać poezji, ale również 
tych, którzy zechcą zaprezentować swoje 

Koncert kolęd i pastorałek

Na zdjęciu P. Kazimierz Kołodziej – instruktor MDK

utwory do Miejskiego Domu Kultury na 
kolejne Wieczory Poetyckie.

MDCh.



Gazeta Be³¿ycka – Miesiêcznik Samorz¹dowy

5GAZETA BEŁŻYCKA

„Dzień Kobiet” 
Dzień 8 marca to kobiece święto. 
Są uprzejmości, toasty, prezenty. 
Każdy kwiat wręcza z twarzą uśmiechniętą, 
choć zwykle bywa zły i nadęty. 
Schodzą się goście, składają życzenia. 
Solenizantka także uśmiechnięta. 
Lecz chcę zapytać, tak dla przypomnienia, 
czy o kobietach ktoś zwykle pamięta? 
Że ostatnie spać idą, a pierwsze się budzą, 
że wciąż pracują od świtu do zmroku, 
że nieustannie dla swoich się trudzą, 
a zauważane są raz w roku. 

Janina Gałczyńska

8 marca obchodzimy Dzień Kobiet, 
tak ważny dzień dla wszystkich Pań. 
Święto to pierwszy raz obchodzone było 
w 1911 roku. Ustanowione zostało dla 
upamiętnienia walki o prawa wyborcze 
i lepsze warunki pracy. W 1908 r. w No-
wym Jorku 15 tysięcy pracownic fabryki 
tekstylnej strajkowało, walcząc o swoje 
prawa. Ówczesny właściciel fabryki za-
mknął kobiety, próbując nie dopuścić 
do większego rozgłosu akcji. 

W Polsce święto to było obchodzo-
ne w czasach PRL-u. Kobiety dostawały 
wtedy zwyczajowo goździki i rajstopy. 
W 1993 r. W Polsce Dzień Kobiet prze-
stał być obchodzony centralnie. Mimo 
niezbyt pozytywnej sławy tego dnia, 
warto go uczcić. Każda okazja jest dobra 
do tego, aby lubianej przez siebie osobie 
okazać szacunek i pamięć. 

MDCh.

8 marca – Dniem Kobiet

Święto Kobit…
Wyszedłem na drogę patrzę Wacuś 

kolega pędzi truchcikiem, więc go py-
tam: – Gdzie sadzisz kolego? Po fajki! 
Poczekaj, zamienimy parę słów z same-
go rana! Przystanął. Od słowa do słowa, 
przypomnieliśmy sobie, że dziś Święto 
Kobit. Wyciągnąłem z kieszeni szarów-
kę kolorówkę, to znaczy duże dychy 
i mówię Wacusiowi: – Weź na tę inten-
cję pół litra bieluszki i dwie „berbelu-
chy”, musimy święto uczcić. Tak też się 
stało. 

Kobita krzątała się jak zawsze przy 
kuchni, sprzątała jak zawsze. A my 
z Wacusiem siedliśmy przy stole. Wy-
piliśmy jedną „berbeluchę”, nawet 
szło nam sprawnie, potem drugą. Ko-
bita z naszego zaproszenia do stołu 
nie skorzystała, my mieliśmy więcej. 
Trochę już nam mózg ruszyło, więc 
zaczęliśmy sto lat. A że brakowało nam 
melodii i nie bardzo nam wychodziło, 
uznaliśmy, że trzeba rozpocząć „bie-
luszkę”. Chodź kochanie, wypij kieli-
cha, przecież to Wasze Święto! Zrezyg-
nowała, bo wywieszała pranie, to zmy-
wała „gary”. Machnęliśmy rękami i da-
waj cześć Święto Kobit! Opróżniając 
„bieluszkę” przyszło nam do głowy, 
że w to święto trzeba coś żonkom po-
móc. Ale kto będzie świętował? Wypi-
liśmy jeszcze po jednym i okazało się, 
że był to ostatni „kielnio”. Butelka była 

pusta, zrobiło nam się smutno. Nato-
miast co raz nachodziła nas chęć, aby 
zastąpić żonę w pracy, ale kto będzie 
świętował. Sto lat już nam absolutnie 
nie wychodziło i tak zakończyło się 
nasze świętowanie. Nie zdążyliśmy na-
wet złożyć życzeń a o kwiatku nawet 
nikt z nas nie wspomniał. 

Kiedy się obudziłem rano, leżałem 
na tapczanie, zadbany, nakryty, jak 
co dzień rano, tylko łeb pękał w szwach 
a oczy wychodziły mi na wierzch. 
Kiedy próbowałem wstać nogi mi się 
ugięły, jakby były z plasteliny. Rozej-
rzałem się wokoło. Moja połowa szy-
kowała śniadanie – kawkę, kanapecz-
ki, jakąś sałatkę i spokojnym głosem 
zaprosiła mnie do stołu i powiedziała: 
– Siadaj może dziś dokończymy świę-
towanie. Miałem zapytać o Wacusia, 
ale zrobiło mi się łyso. Wstałem, za-
kołysałem się jak koń na biegunach, 
ucałowałem żonkę w rękę, popatrzy-
łem jej w oczy, bo gębę mi zamuro-
wało. Ona cmoknęła mnie jak dziecko 
i powiedziała: – Smacznego mój miły, 
święto jeden dzień się opóźniło. Wa-
cusia zwinęła żona i z trudem dotar-
gała go do domu. 

Już jako pełnosprawny mężczyzna 
życzę Wam w dniu Waszego Święta zdro-
wia, szczęścia, pomyślności we wszyst-
kich zamierzeniach a przede wszystkim 
miłości „dwojga”.

Tadeusz Sieńko

Terminarz filmowy kina w MDK

15.03.09 Piorun (polska wersja język.)  USA  16.00   10 zł
       Walt Disney
15.03.09 Just dance tylko taniec   USA  18.00   10 zł

19.03.09 Piorun (polska wersja język.)  USA  8.30       8 zł
       Walt Disney
22.03.09  High School Musical   USA  19.00   10 zł

29.03.09 Australia    Australia 19.00   10 zł

2.04.09  Popiełuszko    Polska  8.00, 11.00  10 zł

5.04.09  Popiełuszko    Polska  19.00   12 zł
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16 lutego br. w Miejskim Domu 
Kultury w Bełżycach miało miejsce 
kolejne spotkanie Klubu Kobiet. Tym 
razem Panie z Klubu zajęły się deko-
rowaniem stołu oraz układaniem ser-
wetek.

Zajęcia poprowadziła Pani Ewa Zio-
ło, która przedstawiła różne sposoby 
dekoracji stołu na wiele różnych okazji. 
Natomiast Pani Alicja Czerniec – in-
struktor z MDK nauczyła zebrane Panie 
w jaki sposób dekoracyjnie układać ser-
wetki.

Na spotkaniu Panie wykonały z ser-
wetek różne wzory, m.in. wachlarze, ko-
lorowe motyle, muszle, lilie i kieszonki 
na sztućce. W trakcie zajęć, aby uprzy-
jemnić sobie czas Panie śpiewały różne 
piosenki – ludowe, harcerskie, i żołnier-
skie.

MDCh.

Klub  Kobiet  w MDK

W ramach akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom” w Samorządowym Przed-
szkolu Publicznym w Bełżycach zorga-
nizowano spotkanie przedszkolaków 
z z-cą Burmistrza Panem Marcinem 
Olszakiem. Organizatorem spotkania 
był Pan Grzegorz Kamiński – Przewod-
niczący Rady Rodziców oraz dyrektor 
przedszkola Anastazja Dorota Minik.

Pan Burmistrz ogłosił konkurs pla-
styczny pt.: „Świąteczna Opowieść” na naj-
ciekawszą ilustrację. Inspiracją do podjęcia 
działalności plastycznej dzieci były bajki 
o tematyce bożonarodzeniowej zaprezen-
towane przez Pana Marcina Olszaka.

Do konkursu zakwalifikowano 45 
prac w dwóch kategoriach wiekowych. 

W kategorii dzieci młodszych:
• I miejsce zajęła praca Antoniny Maty-

sek l. 4,
• II miejsce zajęła praca Igi Kołodziej 

l. 3,
• III miejsce zajęła praca Julii Pietroń 

l. 4.
W kategorii dzieci starszych:

• I miejsce zajęła praca Doroty Brześ-
cińskiej l. 5,

• II miejsce zajęła praca Anny Węgiel 
l. 6,

• III miejsce zajęła praca Klaudii Sidor 
l. 5.

„Burmistrz czyta dzieciom bajki”
W konkursie wyróżniono 13 prac, 16 

zakwalifikowano do wystawy, która zor-
ganizowana była w holu przedszkolnym. 

Sponsorem nagród był Pan Grzegorz 
Kamiński.

Nauczycielki Samorządowego 
Przedszkola Publicznego w Bełżycach

Na zdj. z-ca Burmistrza 
P. M. Olszak oraz dyrektor Przedszkola 

– P. A. D. Minik  z dziećmi

Na zdjęciu P. Alicja Czerniec – instruktor 
MDK z dziećmi

Zajęcia w MDK 
organizowane 

dla dzieci 
i młodzieży 

w czasie ferii 
zimowych

W ramach zajęć organizowanych 
w czasie ferii zimowych w Miejskim 
Domu Kultury w Bełżycach prowadzone 

były zajęcia m.in. z nauki haftu krzyży-
kowego i robótek na drutach. Na zajęcia 
przyszła Pani Urszula Anasiewicz, miesz-
kanka Bełżyc, która od dziecka zajmuje 
się robieniem na drutach. Szydełkuje, 
wykonuje różne rodzaje haftu, w tym rę-
kodzieło artystyczne i użytkowe. 

Swoje prace tworzy dla najbliższych 
członków rodziny. Zajęcie to traktuje jako 
hobby, przy którym się relaksuje a także 
odpoczywa.

MDCh.

Pani Urszula Anasiewicz

Kącik Kobiet
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Bełżyce to miejscowość, która skupia 
większy, średni i mały handel i usługi, za-
trudniając niewielkie ilości ludzi a raczej 
opierając się na pracy własnych rąk. Kło-
poty dnia codziennego, nierówna konku-
rencja spowodowana najazdem obcych 
handlowców w dni targowe, ciągle zmie-
niające się przepisy i coraz to większa ilość 
wymagań stawianych handlowcom i usłu-
godawcom powoduje, że nie potrafimy 
i nie chcemy się chwalić swoimi drobnymi 
sukcesami. Czas to zmienić, proponuję 
i rozpoczynam akcję „Pochwal się sam”.

Jesteśmy firmą pracującą i działają-
cą w Bełżycach od 1986 roku a faktycz-
nie z przerwami od stycznia 1934 r. Jako 
kontynuatorzy tradycji dobrej pracy 
i rzetelnej usługi chcemy czytelnikom 
przybliżyć działalność, którą obecnie się 
zajmujemy:

„Pochwal się sam”
– Prowadzimy stację paliw Lpg i On 

wraz ze sklepem spożywczym, częściami 
zamiennymi do Lpg, olejami, płynami 
i innymi częściami,

– Stołówkę szkolną w LO, która za-
pewnia młodzieży gorące posiłki, pro-
paguje zdrowe żywienie, uczestniczy 
w pokazach, organizuje cateringi i obsłu-
gę uroczystości. 

– Jesteśmy laureatem III miejsca w III 
edycji Wojewódzkiego Konkursu – „Nasze 
kulinarne dziedzictwo”, zdobytym w 2003 
roku. Również jako firma byliśmy człon-
kiem – założycielem Ogólnopolskiej Izby 
Produktu Regionalnego w Warszawie,

– Sklep przemysłowy, prowadzący 
sprzedaż firan, tkanin, pasmanterii i usług 
krawieckich, który w styczniu 2009 roku 
osiągnął duży sukces w ogólnopolskim 
konkursie, zorganizowanym dla patro-
nackich sklepów i zakładów krawieckich 
w tematyce nowoczesnego szycia i mode-
lowania firan i dekoracji okna, zajmując 
II miejsce na 35 firm zgłoszonych z całej 
Polski.

Należy podkreślić, że bardzo duży 
udział w naszych sukcesach mają nasi 
długoletni pracownicy, którzy bardzo 
chętnie uczestniczą w różnych szko-
leniach, podnosząc tym samym swoje 
umiejętności i prestiż firmy, w której są 
zatrudnieni.

Przedstawiając w kilku zdaniach 
działalność naszej firmy chcemy zwrócić 
uwagę na to, że nawet w małych miejsco-
wościach można osiągnąć sukces i zdobyć 
laury, jak również zadowolenie ze swej 
pracy.

Zachęcamy także inne podmioty go-
spodarcze do przedstawiania swoich ma-
łych i wszelkich osiągnięć – „chwalmy 
się” swoimi osiągnięciami na rzecz włas-
ną i innych.

Z poważaniem
Daria i Józef Studzian

Firma „Jolstef ”

Dyplom dla firmy Jolstef 
za zajęcie II miejsca w konkursie

Na zdjęciu od prawej P. D. Studzian 
i P. A. Besztak

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu 
jest doskonałą okazją do kształtowania 
uczuć miłości, dobroci i szacunku. Bab-
cia i dziadek to bardzo ważne osoby w ży-
ciu małego dziecka, dlatego ich święto 
jest w przedszkolu obchodzone szczegól-
nie uroczyście. Dzieci przygo-
towują prezenty, uczą się wier-
szy i piosenek a kiedy wreszcie 
nadejdzie długo oczekiwany 
dzień, z niecierpliwością wy-
patrują zaproszonych gości.

W naszym przedszkolu 
święto babci i dziadka było 
wielkim wydarzeniem.

Dziadkowie żywo reago-
wali, przerywali przedstawie-
nie gromkimi brawami, atmo-
sfera była wspaniała. Po wy-
stępach dziadkowie otrzymali 

„Najcieplejsze święto”
drobne upominki wykonane przez dzieci. 
Miłym akcentem uroczystości był słodki 
poczęstunek przygotowany przez rodzi-
ców.

Nauczycielki Samorządowego 
Przedszkola Publicznego w Bełżycach

Punkty, 
w których dostępna jest 

„Gazeta Bełżycka”.

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rozwój”,
2. Księgarnia u P. D. Kamińskiej na 

ul. Lubelskiej,
3. Kiosk przy Zespole Szkół im. M. Ko-

pernika, ul. Bychawska,
4. Kiosk przy Urzędzie Miasta,
5. Urząd Miasta,
6. Miejsko-Gminna Biblioteka Publicz-

na w Bełżycach,
7. Kiosk w Rynku u P. M. Golisza,
8. Miejski Dom Kultury w Bełżycach,
9. Sklep u P. S. i W. Skraińskich (przy 

przystanku PKS).



Nr 3 (��5) Marzec 2009

� GAZETA BEŁŻYCKA

W dniach 02.02.2009 r. – 13.02.2009 r. w Zespole Szkół Nr 1 
im. Jana Pawła II w Bełżycach odbyła się akcja „Zima w mieście” 
2009, która sfinansowana została przez Urząd Miejski w Bełży-
cach. Głównym celem akcji była działalność wychowawczo-pro-
filaktyczna, zapobieganie następstwom braku organizacji czasu 
wolnego od zajęć szkolnych, podczas trwania ferii zimowych 
i utrwalanie pozytywnych zachowań.

Opracowanie programu akcji i odpowiedzialność za prze-
bieg i realizację programu objęła P. Maria Bakalarz, wychowaw-
ca świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1, z którą współ-
pracowały Panie ze świetlicy z Gimnazjum Nr 1 – P. Edyta Rząd 
i P Katarzyna Cieślicka oraz Panie stażystki – P. Anna Bogusz,  
P. Magdalena Węgorowska i P. Jolanta Węgiel.

W akcji wzięło udział 67 uczniów ze Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Bełżycach. Dzieci z zaangażowaniem uczestniczyły 
w zajęciach wychowawczo-profilaktycznych, a także w wielu 
konkursach, wycieczkach do kina, muzeum i do teatru. Orga-
nizowane były również zajęcia ruchowe, sportowe i rekreacyjne 
także w plenerze.

W czasie trwania akcji zimowej zajęcia odbywały się w po-
mieszczeniach szkoły – na sali gimnastycznej, MCI, w bibliotece 
i na świetlicy. Dużą atrakcją dla uczniów były zajęcia na basenie, 
pod czujnym okiem ratowników z CKFiS-u. 

Zorganizowano także dwie wycieczki autokarowe do kina 
Cinema City w Lublinie na film pt. „Opowieści na dobranoc” 
oraz na film pt. „Cziłała z Beverly Hills”. Kolejną wycieczką był 
wyjazd do Teatru im. Andersena w Lublinie na sztukę pt. „Cud 
Krasawica, podczas której uczniowie zwiedzali zabytki Lublina 
– kamienice „Starego miasta”, ruiny, zamek i galerie. 

Bardzo interesujący okazał się wyjazd do Wojciechowa, 
do Muzeum Kowalstwa i Wsi Polskiej oraz zwiedzanie palmiar-
ni i pijalni wód w Nałęczowie. Dzięki uprzejmości Pana Zubrzy-
ckiego, właściciela piekarni w Nałęczowie, wszyscy uczniowie 
zjedli pyszne drożdżówki.

MDCh.

Akcja „Zima w mieście” 2009 roku
w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła w Bełżycach

Z pobytu w Muzeum Kowalstwa i Wsi Polskiej w Wojciechowie. 
Na zdj. P. M. Węgorowska z dziećmi

Uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej ZS Nr 1 
tuż przed seansem filmowym

Na placu zabaw w Nałęczowie

II śniadanie uczniów, przygotowane przez Panie kucharki ZS Nr 1
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O Puchar Burmistrza Bełżyc

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy przy ZST im. T. Koś-
ciuszki w Bełżycach zorganizował dwudniowy Turniej Piłki 
Siatkowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Bełżyc.  Był to turniej 
rewanżowy dla 6 najlepszych zespołów z IX Edycji Powiatowe 
Ligi Piłki Siatkowej organizowanej przez klub w 2008 roku.

Zawody charakteryzowały się bardzo wyrównanym pozio-
mem poszczególnych meczy.

Nie odbyło się bez sportowych niespodzianek, jak porażka 
w grach eliminacyjnych zespołu z Niedrzwicy, zwycięzcy IX 
Edycji PLPS, który pozbawił się tym samym walki o puchar. 

W meczu finałowym spotkały się dwa najlepsze zespoły z gier 
eliminacyjnych. Po bardzo wyrównanym meczu reprezenta-
cja Kraśnika pokonała zespół gospodarzy UKS ZS Bełżyce 2: 0 
/ w setach / 29 : 27, 25 : 23 /. Gospodarze popełnili kilka błędów 
taktycznych, co było główną przyczyną ich porażki. W zwycię-
skim zespole wyróżniał się kapitan zespołu Mirosław Korecki, 
przyjmując bardzo dobrze piłki, co otworzyło drogę do skutecz-
nego ataku.

Zwycięski zespół  z Kraśnika wystąpił w składzie :
Sławomir Ciuryłowski , Mirosław Korecki, Janusz Lewicki, 

Piotr Matuszkiewicz, Arkadiusz Przywara, Marek Sapała, Da-
mian Siewierski.

Zespół gospodarzy reprezentowali:
Tomasz Buda, Jarosław Boguta, Marek Karbowniczek, Elwira 

Komorowska, Bartłomiej Olszak, Sebastian Puchała, Piotr Pota-
kiewicz, Łukasz Wełna. Na zdjęciu zwycięzcy turnieju – zespół z Kraśnika 

oraz P. M. Olszak – Z-ca Burmistrza

Wyniki ostateczne turnieju:
1. Kraśnik –  Puchar Burmistrza Bełżyc Pana Ryszarda Góry
2. UKS ZS Bełżyce – Puchar Prezesa Klubu Czesława Topyły
3. Poniatowa
4. Nałęczów
5. Niedrzwica
6. Ignaców

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Zawodom sędziował Pan Ireneusz Szwajger.
Zarząd Klubu składa podziękowanie Panu Burmistrzowi 

Bełżyc Ryszardowi Górze za okazały puchar oraz dla Pana Wie-
sława Chodunia Dyrektora ZST im. T. Kościuszki w Bełżycach 
za bezpłatne udostępnienie obiektów sportowych.

Prezes Klubu, Czesław Topyło

Wykaz nieruchomości/lokali użytkowych, przeznaczonych do najmu w 2009 r.

Lp. Położenie – lokalizacja Powierzchnia 
użytkowa/m2/ Właściciel Aktualny Najemca Uwagi

1. Bełżyce, ul. Fabryczna 2b ok. 200 Gmina Bełżyce –

Przeznaczenie: usługi o charakterze nie-
uciążliwym, usługi biurowe.

Propozycja: oddanie w najem zgodnie 
z Uchwałą RM.

2. Bełżyce, ul. Szpitalna 21 270,00 Gmina Bełżyce Pan  
Bogusław Matyjasik Przetarg na najem.

3. Bełżyce, ul. Rynek 24 60,22 Gmina Bełżyce Pani  
Barbara Krupa

Umowa najmu wygasa 30.06.2009 r.

Propozycja: dalszy najem. Czynsz zgod-
nie z Uchwałą RM.

4. Bełżyce, ul. Fabryczna 2b 11,50 Gmina Bełżyce Pan  
Andrzej Iwaniak

Umowa najmu wygasa 31.09.2009 r.
Propozycja: dalszy najem. Czynsz  zgod-
nie z uchwałą RM.

5. Bełżyce, ul. Fabryczna 2b 35,17 Gmina Bełżyce Pani  
Monika Bednarczyk

Umowa najmu wygasa 31.07.2009 r.
Propozycja: dalszy najem. Czynsz zgod-
nie z Uchwałą RM.

6. Bełżyce, ul. Rynek 44 11,68 Gmina Bełżyce Pani  
Elżbieta Kozińska

Umowa najmu wygasa 31.03.2009 r.
Propozycja: dalszy najem. Czynsz zgod-
nie z Uchwałą RM.

7. Bełżyce, ul. Fabryczna 2b 11,50 Gmina Bełżyce Pan  
Paweł Garbacz

Umowa najmu wygasa 31.12.2009 r.
Propozycja: dalszy najem. Czynsz zgod-
nie z Uchwałą RM.

Bełżyce, dnia 30 stycznia 2009 r.
Zastępca Burmistrza, mgr Marcin Olszak
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9 lutego 2009 r. w Miejskim Domu 
Kultury w Bełżycach w ramach zajęć 
ferii zimowych odbyły się warsztaty ta-
neczne dla wszystkich grup tanecznych 
Twister. 

Zajęcia prowadził Piotr Bałabuszek 
– tancerz z wieloletnim stażem, który 
tańczy już 18 lat (12 lat startów w Polsce 
a także poza granicami kraju). Pan Piotr 
jest instruktorem tańca nowoczesnego, 
prowadzi zajęcia w „Extreme Studio” 
przy Domu Kultury Kolejarza w Lubli-
nie. Wcześniej tańczył taniec towarzy-
ski, w parze i w formacjach, zaś obecnie 
formy tańca nowoczesnego – w parze 
i w formacji. Taneczne formy, ruch to jego 
pasja. Swoją wiedzę przekazuje w bardzo 
przystępny sposób. 

Warsztaty taneczne w MDK

Na zdj. P.  P. Bałabuszek z uczennicami  
grup tanecznych Twister z MDK

W Bełżycach poprowadził zajęcia 
z Hip–Hopu w formie warsztatowej. 
Ciekawostką jest na pewno to, że Pan P. 
Bałabuszek tańczył również w grupie Au-
gustina Egurroli.

MDCh.

Już po raz szósty dzieci z Samorządo-
wego Przedszkola Publicznego w Bełży-
cach zaprosiły mieszkańców na Koncert 
Noworoczny pt. „Barwy tęczy”.

Nasza impreza powstała z inicjatywy 
dyrektor Anastazji Doroty Minik przy 
współpracy pracowników placówki oraz 
rodziców. Oprawę muzyczną przygoto-
wały panie: Monika Dorosiewicz i Urszu-
la Wnuk. 

Motywem przewodnim koncertu była 
tęcza, która zawsze – niezależnie od wie-
ku – budzi uśmiech, wyraża to, co w dzie-
ciństwie najważniejsze: kolorami oddaje 
miłość, przyjaźń, radość, życie, aktyw-
ność, nadzieję i wiele innych pozytyw-
nych znaczeń. 

Tęczowa sceneria była tłem do prze-
pięknych występów dzieci, które tworzy-
ły barwną opowieść o kolorach tęczy przy 
muzyce klasycznej. Czarodziej zapraszał 
na scenę małych artystów, których stroje 
przedstawiały kolejne kolory tęczy. 

„Barwy tęczy”
Występy rozpoczęła najmłodsza grupa 

dzieci trzyletnich w układzie tanecznym 
do utworu Mozarta: „La tartine de beur-
re”. Dzieci trzy i czteroletnie zatańczyły 
do muzyki Mozarta: „Symphony No 6 
KV 43 cz. III”. Czterolatki zaprezentowa-
ły: „Walc łyżwiarzy”. Następnie na scenie 
wystąpiły pięciolatki w „Walcu kwiatów” 
Czajkowskiego. Kolejnym punktem pro-
gramu był występ dzieci cztero i pięcio-
letnich w układzie tanecznym do utworu 
J. Straussa: „Annen – Polka”. W dalszej 
części koncertu wystąpiła grupa dzieci 
sześcioletnich przy muzyce J. Haydna: 
„Serenada”. Kolejna grupa sześciolat-
ków zaprezentowała: „Taniec myszek”  
do utworu J. Straussa:  „Perpetum Mobi-
le”.

W finale naszego koncertu na scenie 
pojawiły się wszystkie dzieci z naszego 
przedszkola, prezentując „Hymn tęczy”. 
Długie głośne oklaski utwierdziły nas 
w przekonaniu, że mali artyści stali się 
dużymi aktorami. 

W trakcie koncertu prowadzona była 
aukcja prac plastycznych dzieci na rzecz 
Rady Rodziców.

 Nasze koncerty są jedną z form zbli-
żenia się i pełnej  integracji przedszkola 
ze środowiskiem lokalnym. Są okazją 
do zaprezentowania się dzieci przed-
szkolnych przed dużą publicznością. 
Oglądają nas władze miasta, władze koś-
cielne, starosta powiatu, poseł na sejm 

Na zdjęciu przedszkolaki w Koncercie 
Noworocznym w MDK

Rzeczypospolitej, dyrektorzy placówek 
oświatowych i opiekuńczych, sponsorzy 
i wszyscy ci, którzy związani są z naszym 
przedszkolem. Dziękujemy wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do zorganizo-
wania VI Koncertu Noworocznego.

Nauczycielki Samorządowego Przedszkola 
Publicznego w Bełżycach

Występy dzieci
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Pielęgnujmy staropolskie zwyczaje
Boże Narodzenie należy do świąt, 

które nierozerwalnie połączone są z pol-
ską tradycją. Fakt narodzenia Chrystusa 
Pana porusza naszą uczuciowość szcze-
gólnie mocno. W Bożym dzieciństwie 
objawia się z cudowną jasnością napię-
cie między Bożym absolutem i ogra-

niczonością skończonego stworzenia. 
W Dzieciątku Jezus przeżywamy w fa-
scynujący sposób wstrząsające objawie-
nie nieskończonej miłości Boga, która 
się nam udziela stając się ciałem. Radość 

człowiecza, złączona z odwzajemnioną 
miłością, pragnie się ujawnić. Takim 
przejawem są polskie kolędy, śpiewane 
równie głośno i ochoczo w kościołach, 
jak i w domach.

Wsłuchajmy się w najbardziej zna-
ne i popularne pieśni bożonarodzenio-
we, np. „Mędrcy świata, monarchowie”, 
Do szopy, hej, pasterze” lub „Anioł 
pasterzom mówił”. Nietrudno usłyszeć 
w nich dialog, wyobrazić sobie ukryte 
napięcie dramatyczne, jakby bohatero-

wie rozmawiali ze sobą dążąc do Bet-
lejem. I tak wkraczamy w krąg teatru, 
od wieków związanego z Bożym Naro-
dzeniem. Różne były jego formy – bo-
gate i ubogie, ludowe. Cel jednak był 

zawsze ten sam. Poruszyć widza, który 
przez pewien czas stanie się świadkiem 
żywego przeniesienia do współczesno-
ści historycznego zdarzenia narodzenia 
Pana.

Na zdj. dyrektor Szkoły Podstawowej w Babinie – P. J. Rodak z uczennicami w trakcie występu

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Babinie w  przedstawieniu jasełkowym

Zwyczaje staropolskie giną bardzo 
szybko. Ocalmy od zapomnienia jaseł-
ka. Niech śmieszą i wzruszają swoją na-
iwnością, niech przypominają prawdę 
o Wcieleniu i Narodzeniu, wzbogacają 
święta Bożego Narodzenia. 

W dniu 29.01.2009 r. Uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Babinie bra-
li udział w IV Powiatowym Przeglądzie 
Przedstawień Jasełkowych organizowa-
nym przez Szkołę Podstawową im. St. 
Staszica w Krzczonowie, DH „Ogniki” 
– Drużyna Harcerska w Krzczonowie, 
Komendę Hufca ZHP Lublin Rejon. 
Przedsięwzięciu patronował Urząd Gmi-
ny Krzczonów i Starostwo Powiatowe 
w Lublinie. 

W ocenie przedstawienia jurorzy bra-
li pod uwagę ogólny wyraz artystyczny, 
opracowanie choreograficzne, dobór re-
pertuaru, kulturę słowa, dykcję.

W przeglądzie uczestniczyło 8 grup 
z powiatu lubelskiego.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Babinie wywalczyli:

I miejsce – za jasełka pt. „Kolęda 
na ziemi” w wykonaniu dzieci z oddziału 
przedszkolnego, uczniów klasy I i II oraz 
Gromady Zuchowej przygotowane pod 
kierunkiem Pani J. Mozel, Pani H. Zioło 
oraz Pana J. Rodaka.

III miejsce – za jasełka pt. „Zdarzyło 
się w Betlejem” w wykonaniu uczniów 
z klas IV– VI przygotowane przez Panią 
A. Gradzińską.

Jury oceniło również indywidualnie 
uczniów z poszczególnych szkół. 

Ze Szkoły Podstawowej w Babinie na-
grodzone zostały: Natalia Starko i Pauli-
na Krzysztoń z oddziału przedszkolnego 
oraz Urszula Taramas z klasy VI. 

IV Powiatowy Przegląd Jasełek udo-
wodnił, że warto organizować takie im-
prezy, by ocalić od zapomnienia polskie 
zwyczaje i kultywować tradycje z udzia-
łem młodego pokolenia.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Babi-
nie mogli reprezentować naszą gminę, swo-
ją miejscowość, sławić imię szkoły w powie-
cie, a także zdobywać nowe doświadczenia 
poprzez uczestnictwo w przeglądzie dzięki 
Spółdzielczej Grupie Producentów ATUT 
z Babina, która wsparła działania szko-
ły i pokryła koszty wynajęcia autokaru, 
za co Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i ucz-
niowie składają serdeczne podziękowania.

H. Zioło
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Śp. mł. brygadier P. Krzysztof Cie-
ślicki swoje życie zawodowe związał 
ze strażą pożarną. W 1981 r. podjął na-
ukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa 
w Krakowie, którą ukończył w 1983 
roku, uzyskując w 1993 roku tytuł in-
żyniera pożarnictwa oraz pierwszy 
stopień oficerski. W wyniku przemian 
ustrojowych i reorganizacji straży 
pożarnej w 1992 r. mianowany zo-
stał na stanowisko dowódcy zastępu. 
W 1993 roku awansował na stanowisko 
dowódcy sekcji, zaś w 1995 roku został 
dowódcą zmiany w Jednostce Ratowni-
czo-Gaśniczej Państwowej Straży Po-
żarnej w Bełżycach.

W 1999 roku w uznaniu zasług zosta-
ło mu powierzone stanowisko dowódcy 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, któ-
re sprawował do 30 czerwca 2008 roku 
– czyli przejścia na emeryturę.

W trakcie pełnienia służby był wie-
lokrotnie odznaczany m.in.: Brązowym 
Krzyżem Zasługi, Brązową odznaką 
„Zasłużony dla Ochrony Przeciwpoża-
rowej”, Złotym Medalem „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa”. 

W trakcie służby pełnił także obo-
wiązki komendanta gminnego ochro-
ny przeciwpożarowej na terenie gminy 
Chodel.

Śp. P. K. Cieślicki wielokrotnie wy-
znaczany był na nieetatowe stanowiska 
dowódcze w strukturze wojewódzkich 
obwodów operacyjnych. Był również 
uczestnikiem i dowódcą licznych dzia-
łań.

W okresie służby wykazał się szcze-
gólnymi osiągnięciami w zakresie po-
zyskiwania i rozbudowy bazy sprzęto-
wej i lokalowej dowodzonej jednostki. 
Przez 27 lat nieprzerwanie pełnił służ-
bę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej 
w Bełżycach. 

MDCh.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie

ŚP. Krzysztofa Cieślickiego
Wieloletniemu Pracownikowi 
Straży Pożarnej w Bełżycach

Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bełżycach
Komendantowi gminnej ochrony przeciwpożarowej 

na terenie gminy Chodel

składa
Redakcja „Gazety Bełżyckiej”

śp. Krzysztof Cieślicki

Ostatnie pożegnanie
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W dniu 15 lutego 2009 roku odbył się Pierwszy Turniej 
Tańca zorganizowany przez Stowarzyszenie Koło Kobiet Ak-
tywnych z siedzibą w Zagórzu. Patronat honorowy nad uro-
czystością sprawował Burmistrz Bełżyc – Pan Ryszard Góra.

W Turnieju Tańca udział wzięły dzieci i młodzież, uczęsz-
czająca na zajęcia taneczne organizowane przez Stowarzyszenie 
a prowadzone pod kierunkiem Pana Wojciecha Borycy – dyplo-
mowanego instruktora tańca.

Zostały rozegrane następujące kategorie taneczne:
1. Dzieci – break dance – solo,
2. Juniorzy – disco dance – solo – dziewczęta,
3. Dorośli – break dance – solo – chłopcy,
4. Dorośli – taniec towarzyski (walc angielski, walc wie-

deński, jive).
Ogółem w Turnieju Tańca uczestniczyło 28 tancerzy.
Zmagania tancerzy oceniała Komisja Sędziowska w składzie:
1. Pani Magdalena Gronowska – instruktor tańca – Lublin,
2. Pani Agnieszka Kolasińska – tancerka w stylu taniec towa-

rzyski – Poniatowa,

PIERWSZY TURNIEJ TAŃCA
3. Pani Patrycja Szymańska – ośmiokrotna Mistrzyni Polski 

w disco dance solo, instruktor tańca – Kielce,
4. Pan Michał Marczak – instruktor tańca – Warszawa,
5. Pan Grzegorz Gronowski – instruktor tańca – Lublin,
Sędzia skrutiner – Pan Wojciech Boryca – instruktor tańca 

– Poniatowa.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy oraz upo-

minki rzeczowe a zwycięzcy medale: złoty, srebrny i brązowy. 
W sumie wręczonych zostało wręczonych 15 medali.

Podczas turnieju odbył się pokaz treningu aerobik oraz tań-
ca – salsy w wykonaniu Pań, gospodarzy uroczystości, który 
został gorąco przyjęty przez publiczność (zwłaszcza męską). 
Po zakończeniu turnieju odbył się poczęstunek, podczas które-
go były prowadzone liczne rozmowy i dyskusje. 

Wszystkich, którzy są zainteresowani działalnością Sto-
warzyszenia Koło Kobiet Aktywnych serdecznie zapraszam 
do współpracy oraz odwiedzania nowo powstałej strony inter-
netowej www.kobietaaktywna.com.pl

Katarzyna Kucharczyk vel Kucharska
Prezes Stowarzyszenia

Koło Kobiet Aktywnych

Komisja sędziowska w trakcie prac

Uczestnicy konkursu P. R. Góra – Burmistrz Bełżyc w trakcie dekoracji zwycięzców
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Z Michałem Kędzierskim basistą ze-
społu „Transfusion” rozmawia Monika 
Dudek-Chomicka

MDCh: Kiedy powstał zespół? Z czy-
jej inicjatywy?

MK: Zespół powstał w styczniu 2008 
roku. Ja i kolega z zespołu – Błażej Ole-
szek byliśmy jego założycielami. Po-
znaliśmy się na próbach orkiestry dętej 
w Borzechowie i tak po wielu rozmowach 
narodziła się idea utworzenia „Transfu-
sion”. Ustaliliśmy, że gdy kupimy gita-
ry to zakładamy zespół. Jak do tej pory 

nakłady związane z tworzeniem zespołu 
pokryliśmy z środków własnych. 

Skąd taka nazwa – „ Transfusion”?
Nazwa Transfusion w tłumaczeniu na ję-

zyk polski oznacza transfuzję krwi i kojarzy 
się nam z graną przez nas muzyką rockową. 
Pomysł na nazwę powstał o wiele wcześniej 
niż zaczął istnieć zespół, było to podczas ak-
cji krwiodawstwa, w której brałem udział.

Muzyka to mój azyl, azyl nie tylko dla siebie…
Jaki jest skład zespołu? Ile osób gra? 

Czy zmienił się skład odkąd istnieje 
grupa?

W tej chwili w zespole gra pięć osób. 
Od początku zespół tworzyłem ja i Bła-
żej. Początkowo na perkusji grał Miko-
łaj Zygo, natomiast Mateusz Kosik był 
na wokalu. Po dwóch miesiącach dołączył 
do nas drugi gitarzysta – Jakub Jarzynka. 
W połowie sierpnia 2008 roku Mikołaja 
Zygo zastąpił Przemysław Gąbka. 

Jaką muzykę gracie i kto ją tworzy? 
Nasz zespół gra muzykę rockową. 

Na początku graliśmy covery  takich ze-
społów jak „System of a Down”, „Slayer” 
itp. W tej chwili gramy własne utwory, 
których w repertuarze mamy 10 oraz 4 
nowe, które niedawno powstały. Muzykę 
do nich tworzy Błażej Oleszek, zaś teksty 
piszemy obydwaj. 

Gdzie odbywają się próby zespołu 
i gdzie do tej pory zagraliście?

Próby mamy najczęściej u Błaże-
ja w garażu. Ćwiczymy co najmniej 
raz w tygodniu. Jeśli chodzi o koncerty 
to było ich 4. Pierwszy odbył się w czerw-
cu 2008 roku na Przeglądzie „Złote Stru-
ny” w Niedrzwicy, drugi na Festiwalu 
Wsi Polskiej w Wierzchowiskach, następ-
nie graliśmy w gimnazjum w Niedrzwi-
cy Kościelnej oraz ostatni w styczniu br. 
na akcji WOŚP w Miejskim Domu Kultu-
ry w Bełżycach. 

Gdzie Was można posłuchać? 
Czy nagrywacie płytę?

W tej chwili mamy nagrane w domo-
wych warunkach 3 utwory demo, jeden 
z nich zamieszczony jest na stronie inter-

netowej www. wrzuta.pl zatytułowany „Dla 
Ciebie”. A jeśli chodzi o płytę to najpierw 
chcielibyśmy nagrać dobre demo, ale do tego 
potrzebne są nakłady finansowe. 

Czy mógłbyś przedstawić fragment 
waszego utworu naszym czytelnikom?

Tak, oczywiście. Może będzie to frag-
ment wspomnianego już utworu „Dla 
Ciebie”, do którego tekst i muzykę napi-
sał Błażej Oleszek.

Nie mam nic,
W moim sercu pustka tkwi,
 Chciałem być blisko Ciebie, 
Chciałem żyć i śmiać się dla Ciebie,
Ale ja byłem Ci obojętny,
Jeden pocałunek namiętny
Zmienił życie me,
Dla innego zostawiłaś mnie. 

Ref.:  Myślisz, że moje życie traci sens,
Jednak mylisz się, nie walczę już o Ciebie,
Mam azyl, swój azyl tylko dla siebie. 

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę 
wielu sukcesów Tobie i kolegom z ze-
społu.

Zespół Transfusion na występach WOŚP 
w MDK w Bełżycach.
Na zdjęciu od lewej: 

Błażej Oleszek – basista, 
Przemysław Gąbka – perkusista 
 Mateusz Kosik – solista zespołu, 

Michał Kędzierski – basista 
i Jakub Jarzynka – gitarzysta.

Wystawa prac Iwony Kryczki w Miejskim Domu Kultury

Iwona Kryczka jest uczennicą Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. Kopernika 
w Bełżycach. Od drugiego roku życia za-
fascynowana jest kredkami i białą kartką 
papieru.

„Maluję, bo kocham to, bez względu 
na to czy komuś się to podoba czy nie. 
To jest moja pasja, hobby…” – mówi Iwo-
na. „Niektórzy twierdzą, że artysta chce 
przekazać ukryte treści poprzez swoje 
dzieło. Moim zdaniem nie” – dodaje mło-

da malarka i udowadnia, że „artysta jedy-
nie pokazuje świat takim, jakim go widzi, 
ukazując przeciętnemu człowiekowi jego 
piękno”.

 
Prace Iwony Kryczki można oglądać 

na wystawie zorganizowanej w Miejskim 
Domu Kultury w Bełżycach. 

Serdecznie zapraszamy.
MDCh.Na zdjęciu Iwona Kryczka 

– autorka prac
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Dnia 28 stycznia 2009 r. w godzinach 9.00 – 15.00 
w Studio Kulinarnym Unilever Foodsolutions w Poznaniu 
odbył się półfinał V Ogólnopolskiego Konkursu Kulinar-
nego pod nazwą „Młody Kreator Sztuki Kulinarnej”. Kon-
kurs został zorganizowany przez firmę Unilever Polska 
S.A., która jest wiodącym na rynku dostawcą produktów 
oraz rozwiązań dla gastronomii. 

Konkurs skierowany był do uczniów szkół zawodo-
wych, techników oraz liceów o profilu gastronomicznym, 

kształcącym w zawodzie kucharza. Celem 
konkursu było promowanie młodych adep-
tów sztuki kulinarnej, pogłębienie ich wiedzy 
na temat produktów typu convenience a także 
zachęcenie ich do doskonalenia swoich umie-
jętności poprzez aktywny udział w życiu śro-
dowiska kulinarnego.

W półfinale udział wzięło 24 przyszłych ku-
charzy, wyłonionych w drodze eliminacji spośród 
autorów nadesłanych 257 receptur z całej Polski. 
Uczestnikom konkursu towarzyszyli ich opieku-
nowie, reprezentujący poszczególne szkoły ga-
stronomiczne.

W eliminacjach do półfinału, jako jedyny 
z województwa Lubelskiego zakwalifikował 
się uczeń Zespołu Szkół Technicznych im. T. 
Kościuszki w Bełżycach przy ul. Przemysło-
wej – Jakub Czerniec. Przygotowaniem ucznia 
do półfinału  zajmowała się Pani Jolanta Zygo 

„Młody Kreator 
Sztuki Kulinarnej”

– nauczycielka przedmiotów zawodowych w ZST przy 
współudziale znanego kucharza – P. Fabiana Sadowskiego, 
który na co dzień pracuje Japonii. 

Współpraca zaowocowała zakwalifikowaniem się Ja-
kuba do finału konkursu, który odbędzie się 11 marca 
br. Jak twierdzi Jakub, rywalizacja była na najwyższym 
szczeblu, ponieważ do finału przeszło tylko 12 osób a za-
kwalifikowanie się do niego jest szansą na dalszy rozwój 
i pracę w zawodzie.

Jakub Czerniec mieszkaniec Wojciechowa 
jest uczniem IV klasy at ZST im. T. Kościuszki, 
o profilu technik żywienia gospodarstwa domo-
wego.  Jak powiedziała Pani J. Zygo, Jakub jest bar-
dzo dobrym i zdolnym uczniem. Jest człowie-
kiem ambitnym, sumiennym i słownym, dlatego 
też odnosi sukcesy. W sierpniu 2008 roku brał 
udział w ogólnopolskim konkursie grillowania 
w Puławach, gdzie zajął 4 miejsce w półfinale.

Jakub pracuje w swoim zawodzie już od kilku 
lat – przy organizacji imprez okolicznościowych, 
pomagając w rodzinnym biznesie. W wolnym 
czasie zajmuje się sportem i informatyką, która 
stanowi jego hobby.

Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki 
odnosi sukcesy nie tylko na polu gastronomicz-
nym, ale również w dziedzinie fotografii i sportu.

MDCh.Jakub Czerniec – uczeń ZST im. T. Kościuszki

Na zdjęciu P. J. Zygo i jej uczeń



Nr 3 (��5) Marzec 2009

�� GAZETA BEŁŻYCKA

Sekcja tenisa stołowego powstała 
w 1997 roku przy Miejskim Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji w Bełżycach. Pierwszym 
jej trenerem i założycielem był i jest do tej 
pory Pan Tadeusz Wasilewski. Na początku 
było około 40 osób ćwiczących – chłopców 
i dziewcząt. 

Do rozgrywek drużynowych klasy 
okręgowej (obecnie IV liga) po raz pierw-
szy drużyna tenisa stołowego mężczyzn 
wystartowała w sezonie 2001/2002, zaj-
mując II miejsce tuż za zespołem „Tęczy” 
Kraśnik. Drużyna występowała w skła-
dzie: Paweł Włodarczyk, Paweł Skałecki, 
Paweł Janowski, Przemysław Stachula, 
Tomasz Zielonka, i Michał Chemperek 
i Tadeusz Wasilewski.

W sezonie 2002/2003 zawodnicy 
MOSiR Bełżyce zwyciężyli we wszyst-
kich meczach rundy zasadniczej oraz 
w dwóch meczach branżowych klasy 
okręgowej i po raz pierwszy w dziejach 
miasta uzyskali bezpośredni awans do III 
ligi państwowej.

Z dniem 1 lipca 2003 roku po rozwią-
zaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji patronat nad sekcją objęło Centrum 
Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach. 

W sezonie 2003/2004 już jako CKFiS ze-
spół uplasował się w czołówce tabeli III ligi 
a jego skład po odejściu Tomasza Zielonki 
uzupełnili Piotr Kura i Radosław Gorgol. 

W rozgrywkach sezonu 2004/2005 
zespół zajął III miejsce w III lidze.

W roku 2005 zespół tenisa stołowego 
zwyciężył we współzawodnictwie sporto-
wym na najlepszą drużynę Bełżyc, przed 
drużyną piłki nożnej „Unia” Bełżyce.

Przed sezonem 2005/2006 z drużyny 
odszedł kapitan Cezary Ćwikła, a skład 
zespołu uzupełnił Michał Michałek. Ka-
pitanem drużyny grającej dalej w lidze 
został Piotr Kura. 

Po sezonie 2006/2007 do zespołu 
„Ruch” odeszli: Piotr Kura, Michał Mi-
chałek i Paweł Janowski. Odeszli także 
z przyczyn osobistych Przemysław Sta-
chula, Paweł Skałecki i Michał Chempe-
rek. Zespół uzupełnili Roman Piechnik, 
Artur Mącik oraz powracający Cezary 
Ćwikła, obejmując ponownie funkcję ka-
pitana.

Historyczny awans do II ligi pań-
stwowej nastąpił po zakończeniu sezonu 
2006/2007. W wyniku reorganizacji roz-
grywek do nowej II ligi podlasko-lubelskiej 

„Nasi tenisiści” w II lidze państwowej 
po raz pierwszy w historii Bełżyc

Na zdjęciu drużyna tenisa stołowego mężczyzn CKFiS w Bełżycach
Od góry z lewej strony: 

1. Kierownik sekcji – Waldemar Karwacki, 2. Dyrektor CKFiS – Tomasz Zielonka,
3. Kapitan zespołu – Cezary Ćwikła, 4. Radosław Gorgol,

5. Dariusz Lewczuk, 6. Krzysztof Barszcz, 7. Trener zespołu – Tadeusz Wasilewski,
Na dole od lewej:

8. Roman Piechnik, 9. Artur Mącik.
Na zdjęciu brakuje Pawła Włodarczyka i Pawła Skałeckiego.

Puchary drużyny tenisa stołowego mężczyzn

awans uzyskały 4 najlepsze zespoły z III ligi 
lubelskiej (Feliks Rososz, Granica Lubycza 
Królewska, Ogniwo Chełm, CKFiS Bełżyce 
oraz 4 zespoły z III ligi podlaskiej i 4 zespo-
ły z dotychczasowej II ligi, która również 
została zreformowana). Do zespołu dołą-
czył wówczas Dariusz Lewczuk.

W pierwszym sezonie 2007/2008 w II 
lidze celem zespołu było utrzymanie się 
w tej klasie rozgrywkowej. Cel został 
osiągnięty; zespół występował już wtedy 
w składzie: Cezary Ćwikła, Artur Mą-

cik, Roman Piechnik, Dariusz Lewczuk, 
Paweł Włodarczyk, Radosław Gorgol, 
trener Tadeusz Wasilewski. Po sezonie 
do zespołu dołączył Krzysztof Barszcz.

W sezonie 2008/2009 po I rundzie 
drużyna uplasowała się na 6 miejscu, 
w gronie zespołów walczących o awans 
do I ligi. Już po pierwszej rundzie cel ze-
społu został osiągnięty, ponieważ zagwa-
rantował bezpieczne miejsce w II lidze 
na następny sezon.

MDCh.
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