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Otwarto odcinek drogi 747 



Foto: Agnieszka Winiarska, Konrad Kliczka 

Uczniowie z klas 0 - 3 trenują w Bełżycach piłkę nożną pod okiem animatorki 
sportu bełżyckiego Orlika - Justyny Gizy. Pani Justyna prowadzi zajęcia od czerw-
ca tego roku. Chłopcy przychodzili poćwiczyć również przez całe wakacje, wtedy 
między innymi uczestniczyli w kilku turnierjach. - Ponieważ jest zainteresowanie 
zajęciami w tej grupie spotykamy się nadal. Pogoda niestety już nie sprzyja trenin-
gom na boisku, dlatego ćwiczenia odbywają się dwa razy w tygodniu o godz. 16.45: 
we wtorki na hali CKFiS i czwartki na sali stadionu - wyjaśnia Giza. Chłopcy po-
przez ćwiczenia i zabawy piłkarskie rozwijają zmysły, spostrzegawczość, koncen-
trację a także czerpią przyjemności z aktywności ruchowej i chętnie podejmują 
nowe wyzwania. - Zajęcia na boisku integrują i uczą współpracy w grupie - mówi 
Giza - Jesteśmy otwarci i jeśli są chętni aby z nami uczyć się gry, to zapraszamy do 
grupy. Treningi są nieodpłatne i można do nas dołączyć w każdej chwili - dodaje.
Tekst: AWI, foto: Agnieszka Winiarska, Justyna Giza

Przyjdzcie na trening!ʹ

Dzień Weterana walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej zorgani-
zowany został przez Stowarzyszenie Żołnierzy AK oraz WiN pod patronatem 
Burmistrza Bełżyc.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez proboszcza 
para+i bełżyckiej ks. kan. Janusza Zania w koncelebrze z ks. prałatem Czesła-
wem Przechem w intencji Ojczyzny, wszystkich jej obrońców, oraz zmarłych 
prezesów i członków Stowarzyszenia. 

Następnym punktem programu uroczystości było spotkanie w budynku  
Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach. Tam z kolei gości powitał 
Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej i Wolność i Niezawisłość 
Stanisław Wójtowicz. Następnie słowo poświęcone Dniu Weterana przedsta-
wił Pan Bogdan Czuryszkiewicz.

Jednym z elementów uroczystości był występ młodzieży Zespołu Szkół 
nr 1 im. Jana Pawła II pod kierunkiem nauczycieli Pani Eweliny Gajowiak 
i  Pani Anny Wójtowicz oraz chóru pod kierunkiem Pani Marzeny Goc. Przy-

gotowały one program słowno – muzyczny o tematyce patriotycznej. Z kolei 
młodzież ze Szkoły Podstawowej w Babinie pod kierunkiem Pań: Anny Musiej 
i Anny Sadlak przedstawiła scenkę pt. "Pożegnanie na bój" oraz zaśpiewała pio-
senki: "Szara Piechota", "Rozkwitały pąki białych róż" i "Biały krzyż".

W dalszej części uroczystości odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń 
i medali pod przewodnictwem Prezesa Stanisława Wójtowicza wraz z Burmi-
strzem Bełżyc Panem Ryszardem Górą. Decyzją Zarządu Głównego Stowarzy-
szenia AK i WiN przyznano medale pamiątkowe z okazji XX – lecia działalno-
ści za zasługi w upamiętnianiu i kultywowaniu tradycji niepodległościowych 
Armii Krajowej i Wolność i Niezawisłość oraz za działalność społeczną dla Sto-
warzyszenia Żołnierzy AK oraz WiN.

Po złożonych podziękowaniach ze strony uhonorowanych medalami oraz 
wystąpieniach gości rozpoczął się śpiew pieśni partyzanckich a wśród nich 
Hymnu Zaporczyków.

Tekst: Bogdan Czuryszkiewicz
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Uchwalono
Podczas XLVIII sesji oraz XLIX nadzwyczaj-
nej sesji Rady Miejskiej podjęto następujące 
uchwały:

• Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na za-

warcie umowy użyczenia lokalu użytkowego 

położonego w Bełżycach przy ul. Fabrycznej 

2b.

Rada Miejska podjęła uchwałę wyrażającą 
zgodę na zawarcie umowy użyczenia lokalu, 
na okres 10 lat, położonego na II piętrze bu-
dynku przy ul. Fabrycznej 2b o powierzchni 
136 m2 z przeznaczeniem na &lie Wydziału 
Geodezji i Komunikacji Starostwa Powiato-
wego w Lublinie.
• Uchwała w sprawie pomocy #nansowej 

dla Powiatu Lubelskiego na s#nansowanie 

zadań inwestycyjnych na drogach powiato-

wych.

Rada Miejska postanawia udzielić pomocy 
&nansowej w formie dotacji celowej w wyso-
kości 1 mln zł. na zadanie pod nazwą "Prze-
budowa drogi powiatowej nr 2246L Bełżyce 
- Borzechów od km 0+000 do km 8+840". 
Środki &nansowe będą zabezpieczone w bu-
dżecie gminy na rok 2014 w kwocie 300 tys. 
zł., na rok 2015 -300 tys. zł oraz na rok 2016 
w kwocie 400 tys.zł.
• Uchwała w sprawie zmian w planie zago-

spodarowania przestrzennego miasta Beł-

życe.
Uchwałę podjęto na podstawie zmiany Stu-
dium Uwarunkowań i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego miasta i gminy 
Bełżyce. 
• Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz ta-

ryf zbiorowego odprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych.

Zatwierdza się taryfy zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę oraz taryfy zbiorowego odprowa-
dzania ścieków, które obowiązują od dnia 30 
października 2013 roku do 29 października 
2014 r.
Odbiorcy wody zasilani z ujęcia wody w Beł-
życach zapłacą 3,16 zł/m3, odbiorcy z wodo-
ciągu Matczyn, Skrzyniec i Łączki 2,94 zł/m3 
i  odbiorcy wodociągu Trzciniec 2,96 zł/m3 
(zapłacą w dotychczasowej wysokości). Poda-
ne kwoty są kwotami netto. 
Wszyscy dostawcy ścieków do kanalizacji 
miejskiej zapłacą 6,31 zł/m3 odprowadzo-
nych ścieków. Podwyżka ceny ścieków o 0,82 
zł. spowodowała podjęcie przez Radę Miejską 
kolejnej • uchwały w sprawie dopłaty do ta-

ryf zbiorowego odprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych dla wszystkich 

grup odbiorców usług. Dopłata z budżetu 
gminy w wysokości 0,41 zł netto do 1/m3 od-
prowadzanych ścieków. Dopłaty obowiązują 

od 30 października 2013 r. do 29 października 
2014 r.
W uzasadnieniu czytamy: "W związku z suk-
cesywnym włączaniem nowych odbiorców 
usług do sieci kanalizacyjnej realizowanej 
w ramach inwestycji pn. "Poprawa i uregulo-
wanie gospodarki wodno-ściekowej w dolinie 
rzeki Krężniczanki" oraz planowanym zakoń-
czeniem całej inwestycji w okresie obowiązy-
wania podjetej uchwały. ZGKiM w Bełżycach 
świadczący usługi między innymi odprowa-
dzania ścieków przyjął do niezbędnych przy-
chodów koszty: koszty wzrostu zatrudnienia 
w dziale wodociągów i kanalizacji oraz więk-
sze koszty zużycia energii elektrycznej zwią-
zane z działaniem przepompowni i prasą za-
instalowaną na oczyszczalni ścieków. 
Z uwagi na koszty jakie ZGKiM poniesie 
z  tytułu świadczenia usług z zakresu ście-
ków w  związku z zakończeniem inwestycji 
Burmistrz Bełżyc wspólnie z radnymi Rady 
Miejskiej ustalił, że skutki podwyżki ceny od-
prowadzanych ścieków rozłożone zostaną po 
połowie: na odbiorców usług i budżet gminy."
Ponadto nowi odbiorcy usług objęci projek-
tem z zakresu odprowadzania ścieków po-
niosą i tak mniejsze koszty związane z ich 
odprowadzaniem niż ponosili dotychczas 
płacąc około 20 zł/m3 za wywóz nieczystości 
z szamba. 
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Program „Sprawa dla reportera” 

1.Redaktor Naczelny 
Programu „Sprawa dla Reportera” 
ul. J. P. Woronicza 17
00-999 Warszawa
2. Szanowna Pani 
Elżbieta Jaworowicz 

Na podstawie Art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe proszę 
o opublikowanie sprostowania o następującej 
treści:
„W programie „Sprawa dla reportera” 
emitowanym w dniu 12 września 2013 r. 
nieprawdziwie podano, że Burmistrz Bełżyc 
był organizatorem i brał udział w strzelaniu 
w dniu, w którym doszło do nieszczęśliwego 
wypadku. Burmistrz Bełżyc nie jest w żaden 
sposób związany z tym zdarzeniem.”
 Jeżeli sprostowanie nie zostanie 
zamieszczone w terminie określonym w Art. 
32 ust. 1 pkt. 4 Prawa prasowego sprawa 
zostanie skierowana na drogę sądową.
 Poniżej przedstawiam uzasad-
nienie dla żądanego sprostowania (nie doma-
gam się publikacji uzasadnienia).
W dniu 12 września 2013 r. podczas emisji 
programu „Sprawa dla reportera” Red. E. 
Jaworowicz doszło do pomówienia mojej 
osoby - Burmistrza Bełżyc przez prowadzącą 
program i osoby uczestniczące w programie 
poprzez bezpodstawne wypowiedzi oskarża-
jące mnie o udział w zdarzeniu, w wyniku 
którego wypadkowi uległ rolnik z gminy 
Borzechów.

 Oświadczam, że w dniu 28 sierp-
nia 2012 r. uległem poważnemu wypadkowi 
samochodowemu i przebywałem w szpi-
talu a następnie na zwolnieniu lekarskim. 
O zdarzeniu, tematem którego był program 
dowiedziałem się z doniesień medialnych. 
Prowadząca program jak również pozostali 
uczestnicy programu a szczególnie Państwo 
Anna Skibniewska, Robert Rutkowski i Stani-
sław Pawluk, bezpodstawnie oskarżyli mnie 
o organizację i udział w zawodach, w któ-
rych doszło do nieszczęśliwego wypadku. 
Pani Anna Skibniewska kategorycznie stwier-
dziła, że moja odpowiedź na zaproszenie do 
programu i wyjaśnienie, że byłem na zwol-
nieniu oraz, że o zdarzeniu dowiedziałem się 
z mediów jest „bzdurą”. Ogłosiła (nie wiem 
na jakiej podstawie), że „Burmistrz był na 
tym strzelaniu i rozchorował się następnego 
dnia” oraz „ dzień po zdarzeniu poszedł do 
właściciela terenu i prosił o złożenie wniosku 
o przekształcenie terenu”. Słowa wypowie-
dziane przez Panią Skibniewską delikatnie 
mówiąc są stekiem kłamstw i pomówień.
 Według mojej wiedzy w sprawie 
zdarzenia do jakiego doszło w październi-
ku 2012 r.  toczy się postępowanie śledcze 
prowadzone przez organy ścigania. Myślę, 
że informacja tych organów o wynikach 
śledztwa i podejmowanych czynnościach da-
łaby odpowiedź na pytania kto organizował  
i brał udział w tym strzelaniu. 
 Łączenie zawodów strzeleckich 
z okazji „Dnia Dziecka” o Puchar Burmistrza 
Bełżyc, które odbyły się w czerwcu 2012 r. 
organizowane przez Ligę Obrony Kraju KŻR 
w Bełżycach ze zdarzeniem z października 
2012 r. jest manipulacją lub pomieszaniem 
faktów. Nadmieniam, że zawody z okazji 

„Dnia Dziecka” odbyły się w dniu 10 czerw-
ca 2012 r. z broni sportowej (pneumatycznej 
i bocznego zapłonu).
 Tak więc w programie zostało 
naruszone Prawo prasowe polegające na 
nierzetelnym poinformowaniu obywateli 
i  nieprawdziwym przedstawieniu zjawiska 
(Art.1., Art. 6 ust. 1.).
W załączeniu potwierdzone kserokopie 
zwolnień lekarskich.

Do wiadomości otrzymali :
1. Dyrektor Programu 1 TVP -
 ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa,
2. Dr hab. Irena Lipowicz - RPO, 
A. Solidarności 77, 00-090 Warszawa,
3. Anna Skibniewska – Redakcja „NIE”, 
ul. Słoneczna 25, 00-789 Warszawa,
4. Mec. Maria Wentlandt-Walkiewicz, 
 Plac Dąbrowskiego 4, 90-249 Łódź,
5. Stanisław Pawluk – „Dziennik Łowiecki”, 
ul. Meissnera 1, 80-462 Gdańsk,
6. Robert Rutkowski – ul. Nowogrodzka 62a, 
02-002 Warszawa,
7. Mec. Turczynowicz-Kieryłło – 
ul. Mokotowska 58/10, 00-541 Warszawa,
8. Tomasz Bartnik – CWKS „Legia”, 
ul. Łazienkowska 3, 00-441 Warszawa,
9. Urszula Kępska zam. Kępa Kolonia, 
24-224 Borzechów,
10. Redakcja „Gazety Bełżyckiej”,

11. Strona internetowa Gminy Bełżyce.

Droga wojewódzka nr 747  to droga, która 
połączy drogę krajową nr 9 (E371) w Iłży koło 
Radomia z drogą krajową nr 19 w Konopnicy 
koło Lublina. Prace na drodze nr 747 mają się 
zakończyć do końca 2014 roku. Przebudowa 
drogi wraz z budową obwodnic będzie kosz-
tować 306 mln. zł., z czego 204 mln. zł. to do-
tacja unijna. Wartość mostu na Wiśle to 215 
mln. zł. (do&nansowanie 126 mln. zł.). 

Nowa droga jest budowana zgodnie z wy-
mogami klasy GP (droga główna przyspieszo-
na), a więc umożliwi jazdę z prędkością do 100 
km/h. Będą się po niej mogły poruszać cięża-
rówki o masie do 40 ton. Nowy fragment trasy 
będzie mieć 7 metrów szerokości, a w stre&e 
skrzyżowań będzie szerszy o lewo- i   prawo-
skręty. Na niektórych odcinkach zostaną wy-
budowane drogi serwisowe i ścieżki rowerowe 
o szerokości 1,5 m oraz chodniki.

Całość poczynając od mostu w Kamieniu 
jest podzielona na siedem odcinków. Na tere-

nie gminy Bełżyce znajduje się część Chodel 
– Krężnica Okrągła, obwodnica Bełżyc oraz 
odcinek ostatni: Bełżyce – Radawiec Duży.

Dariusz Wieczorek – naczelnik Wydzia-
łu Przygotowania Inwestycji Zarządu Dróg 
Wojewódzkich omawiał na wrześniowej sesji 
Rady Miejskiej w Bełżycach stan robót na po-
szczególnych odcinkach drogi 747, a głównie 
prac na terenie gminy Bełżyce. - Jeśli chodzi 
o część drogi Chodel - Krężnica Okrągła – robo-
ty na odcinku zostały już ukończone. Powsta-
ło w Krężnicy Okrągłej rondo, które obecnie 
usprawnia ruch z Bełżyc zarówno do miejsco-
wości Chodel jak i do Poniatowej - wyjaśniał 
Wieczorek. O&cjalne otwarcie tego fragmentu 
drogi 747 nastąpiło 27 września przy współ-
udziale władz Zarządu Województwa Lubel-
skiego, który reprezentował Jacek Sobczak, 
jak i władz Powiatu Lubelskiego ze starostą 
Pawłem Pikulą na czele. Na uroczystości prze-
cięcia wstęgi był również obecny wykonawca 

zadania - przedstawiciel warszawskiej &rmy 
Doren, która w przetargu zaoferowała najniż-
szą cenę – 65 mln zł. - W okolicy krężnickie-
go ronda w  planach prac uwzględniono także 
"przełożenie" istniejącego chodnika, który zo-
stanie rozebrany i po poszerzeniu jezdni uło-
żony z powrotem przy jej krawędzi- uspokajał 
Wieczorek.

Kolejny odcinek inwestycji budowy drogi 
747 to obwodnica Bełżyc. - Planowany termin 
zakończenia robót to 30 września 2014 roku - 
informował Wieczorek. 

Najtrudniejszy jest w tej chwili odcinek 
między Radawcem a Bełżycami, gdzie realiza-
cja projektu stanęła w miejscu, ponieważ wy-
konawcy nie przeprowadzili zaplanowanych 
prac. Z tego powodu Zarząd Dróg Wojewódz-
kich zerwał umowę i ogłosił nowy przetarg 
na przebudowę trasy. Ze względu na wiele 
niedogodności pozostawionych przy drodze 
przez byłego już wykonawcę pracownik ZDW 

Odcinek drogi 747 Chodel - Krężnica Okrągła już otwarty

cd. str.3
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poinformował radnych, że wybrano już no-
wego wykonawcę, który ma zasypać wykopy 
pozostawione przy jezdni, które szczególnie 
zimą mogą stwarzać problemy z transportem 
i  przejazdem przez drogę. Ponadto na wnio-
sek mieszkańców Matczyna i Wojcieszyna 
ZDW zobowiązał się także do przekazania 
wniosku o wyrównanie pasa po rozebranym 
chodniku, którym dzieci chodzą do szkoły. – 
Co prawda na chwilę obecną mamy niewielkie 
możliwości by cokolwiek zmienić, ale pobocza 
zostaną zasypane. Wprowadziliśmy oznako-
wanie zarówno drogi jak i znaki informacji 
dla pieszych. Zachęcamy do noszenia odzieży 
z elementami odblaskowymi – mówił Wieczo-
rek – Utrudnienia jednak będą jeszcze przez 
najbliższy rok. Dlatego prosimy o zachowanie 
zasad bezpieczeństwa i oznakowywanie zarów-
no dzieci jak i swojej odzieży jeśli poruszamy 
się wzdłuż jezdni w tamtym terenie.
Tekst: Agnieszka Winiarska

L.p. Nr Pow. Uwagi

16. -

17. 518

18.

19.

.

.

617

.

Lp. Uwagi

8.

9.

-

 

Z ostatniej chwili...
◆◆ Trwa projektowanie dokumentacji technicznej łącznie z przyłączem gazowym na tzw. Dom 
Ludowy w Krężnicy Okrągłej, który spłonął w grudniu ubiegłego roku.

◆◆ Pierwszy przetarg na realizację placów zabaw przy szkołach podstawowych w Krzu i Matczy-
nie pozostał nierozstrzygniety z powodu ofert przekraczających zaplanowany na ten cel budżet, 
w związku z tym ponownie ogłoszono kolejny. Wyłoniona w drugim przetargu &rma ma zakoń-
czyć prace do 8 listopada br.

◆◆ Sołtys Wronowa Krzysztof Babski zrezygnował z pełnionego stanowiska, na jego miejsce 
zebranie sołeckie wybrało Teresę Mazur.

◆◆ Otwarto przetarg na budowę drogi Cuple II, którą &nansują wspólnie: w kwocie 100 tys. 
osoby prywatne, 40 tys. do&nansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych i 5 
tys. budżet gminy.

◆◆ Wykonawca, który ma realizować roboty remontowe na ul. Łącznej i bocznej Bychawskiej 
jest gotowy do odbioru terenu pod inwestycję.

◆◆ Ulica Wojska Polskiego obecnie jest już przejezdna, a wkrótce zostanie wysypana tłuczniem. 
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Od 24 czerwca br. Klienci Banku Spół-

dzielczego w Nałęczowie Filii w Bełżycach 

mogą już korzystać z usług w nowej siedzi-

bie Banku przy ul. Bychawskiej 1.
Na osoby zainteresowane kredytem, ra-

chunkiem bankowym, czy też innymi usługa-
mi &nansowymi, czekają cztery nowoczesne 
stanowiska obsługi oraz kompetentni pracow-
nicy. 

Bank Spółdzielczy w Nałęczowie rozpo-
czął swoją działalność w 1903 roku, w tym 
roku obchodzimy więc 110-lecie działalności. 
Dynamiczny rozwój placówki, oraz rosnące 
zainteresowanie naszymi usługami sprawiło, 
że rozszerzyliśmy teren działania z dwóch do 
pięciu gmin. Z pewnością przyczyniły się do 
tego atrakcyjne warunki oferowanych przez 
nasz Bank nowoczesnych usług i produktów, 
proste i przejrzyste procedury, krótki termin 
oczekiwania na decyzję, ale przede wszystkim 
dobra opinia wśród Klientów. 

Z naszych usług zaczęli korzystać Klienci 
z sąsiednich gmin, takich jak Kurów, Garbów, 
Markuszów, Jastków, Wojciechów czy Bełżyce. 
Podjęliśmy więc decyzję o utworzeniu trzech 
nowych &lii - w Bełżycach, Garbowie i Kuro-
wie. 

W dniu 10 czerwca 2008 została otwarta 
&lia Banku w Bełżycach. Obecnie Bank Spół-
dzielczy w Nałęczowie poza centralą w   Na-
łęczowie, posiada cztery &lie: w Bełżycach, 
Garbowie, Kurowie i Wąwolnicy oraz punkt 
kasowy w Sadurkach. 

Środki własne Banku, które przekraczają 
już kwotę 25 mln zł. sytuują nasz Bank wśród 
najsilniejszych kapitałowo banków spółdziel-
czych w Polsce, a wysoki poziom &nansów 
zapewnia również bezpieczeństwo działania 
i możliwości rozwoju.

Po 5 latach funkcjonowania w wynaj-
mowanym lokalu, w ubiegłym roku Zarząd 
Banku zdecydował o przeniesieniu siedziby 
placówki do nowo zakupionego lokalu przy 
ul. Bychawskiej 1.

Zarówno pomieszczenia jak i fasada 

 

budynku zostały poddane 
generalnemu remontowi. 
Uporządkowano teren wokół 
bloku, wykonano też parking, 
z którego mogą korzystać nasi 
Klienci. 

Bank Spółdzielczy w Na-
łęczowie (Filia w Bełżycach), 
obsługuje partnerów bizneso-
wych, oprócz tego współpra-
cuje z lokalnymi instytucjami 
takimi jak szkoły, przedszkola, 
kluby czy koła gospodyń wiej-
skich. Instytucja współ&nan-
suje także wycieczki szkolne, 
konkursy, festyny oraz inne 
lokalne inicjatywy społeczne. 
Od początku naszej działalności w   Bełży-
cach dotujemy zakup paczek świątecznych dla 
rodzin wielodzietnych organizowany przez 
Radę Para&alną przy Para&i Rzymskokatolic-
kiej pw. Nawrócenia Św. Pawła w Bełżycach. 

Mimo, że od połowy bieżącego roku ob-
sługę &nansową Gminy Bełżyce przejął inny 
bank zdecydowaliśmy, że opłaty uiszczane na 
rzecz Gminy Bełżyce i Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach 
będą nadal przyjmowane nieodpłatnie. 

Z okazji jubileuszu 110-lecia Banku Spół-
dzielczego w Nałęczowie Zarząd Banku pod-
jął również decyzję o obniżeniu oprocento-

wania kredytów konsumenckich. Obecnie 
oprocentowanie tego rodzaju kredytów pro-
ponujemy już od 8,90% w stosunku rocznym 
co stanowi jedną z najlepszych ofert na rynku. 

Młodzieży, która dopiero zaczyna swoją 
przygodę z bankowością, oferujemy rachunki 
oszczędnościowo rozliczeniowe, pod nazwą 
„ROR na start”, na preferencyjnych warun-
kach, kierowane wyłącznie do osób w wieku 
18-26 lat. Do momentu ukończenia 26 roku 
życia rachunek prowadzony jest bezpłat-
nie, nie ma również opłat związanych m. in. 
z  wydaniem karty, przelewami bankowymi 
itp. Każdy Klient, który założy rachunek pod 
nazwą „ROR na start” otrzyma funkcjonalny 
upominek, a jeśli zrobi to do dnia 31 maja 

2014r. weźmie również udział w losowaniu 
jednej z trzech dwuosobowych wycieczek 
zagranicznych. Szczegółowych informacji na 
ten temat udzielają pracownicy Banku.

Osoby zainteresowane ofertą Banku Spół-
dzielczego w Nałęczowie (Filia w Bełżycach) 
zapraszamy do naszej nowo otwartej placów-
ki przy ulicy Bychawskiej 1 (obok szpitala). 
Z naszych usług mogą Państwo korzystać od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 
17.00, w każdą sobotę w godzinach od 8.00 do 
13.00 oraz całą dobę, 7 dni w tygodniu wyko-
rzystując dostęp do konta przez Internet. 

Jako instytucja &nansowa z ponad 100- 
letnią tradycją możemy się poszczycić bogatą 
ofertą skierowaną do różnych grup Klientów 
ze szczególnym uwzględnieniem Klientów de-
talicznych, małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz osób prowadzących gospodarstwa rolne. 

Wszelkich informacji udzielamy także 
pod numerem telefonu 81 517 32 29.

Zapraszamy do korzystania z usług 

naszego Banku. 

Krzysztof Chołody

Kierownik Filii 

Banku Spółdzielczego w Nałęczowie 

Filia w Bełżycach

Bank z tradycjami w nowej odsłonie
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„Recepty na dobre czytanie”

 Czytać można się nauczyć 
tylko czytając. Niestety nie każ-
dy rodzic o tym pamięta. Każde 
dziecko potrzebuje wskazówek 

jak usprawnić technikę czytania i jak czytać teksty, 
by je zapamiętać i zrozumieć.
Warto wdrożyć w codzienny plan dziecka codzien-
ny trening czytania. Czytanie głośnie wspomaga 
jego technikę. Jeżeli zaś dziecko czyta coś dla siebie, 
zadaną lekturę lub poszukuje informacji powinno 
czytać po cichu. Warto wdrażać dziecko do ciche-
go czytania już od klasy pierwszej, kiedy poszukuje 
ono odpowiedzi w tekście, czyta zadanie matema-
tyczne lub polecenia. Istotne jest również wpajanie 
dziecku przekonania, że czytanie i pisanie jest mu 
potrzebne na co dzień. W tym celu warto wykorzy-
stywać wszystkie możliwe codzienne sytuacje np. 
czytanie ogłoszeń w sklepach, przepisów kulinar-
nych, programu telewizyjnego itp.
Na początku nauki czytania dziecko może się wspo-
magać poprzez przesuwanie palcem pod czytanym 
tekstem lub umieszczając pod nim linijkę. Istotne 
jest by trenować codziennie czytanie, także podczas 
dni wolnych od nauki, ponieważ przerwy negatyw-
nie wpływają na już opanowane umiejętności.
Rola rodzica w procesie nauki czytania jest bardzo 
istotna. Głośne czytanie dziecku wpływa na jego 
wszechstronny rozwój. Wspomaga koncentrację 
uwagi słuchowej-dowolnej, pamięci słuchowej 
czy wyobraźnię. Wspólne czytanie książki rodzi-
ca z   dzieckiem wytwarza silną więź emocjonalną, 
wynikającą ze wspólnego uczestnictwa w przeży-
waniu historii bohaterów. To również możliwość 
wspólnego spędzania czasu ze sobą, rozmowy czy 
oddziaływań wychowawczych poprzez wspólne 
rozwiązywanie problemów moralnych postaci po-
staci opowiadań.
Co zrobić kiedy dziecko nie chce czytać?

Można wówczas zaproponować czytanie z doro-
słym na zmianę. To może spowodować przełamanie 
niechęci do czytania oraz pomóc utrzymać kontakt 
z literaturą. Rodzic czytając z dzieckiem na zmianę, 
przyspiesza tempo czytania, a więc i rozgrywania 
akcji, a to podnosi zaciekawienie jej przebiegiem. 
Podczas czytania często pojawia się wiele trudnych 
słów. Objaśnienie ich przez dorosłego ułatwia zro-
zumienie treści co również w sposób pozytywny 
wpływa na czytelnika. Bardzo ważne dla dziecka 
jest także czytanie innym np. babci, młodszemu 
rodzeństwu, stanowi to dla Niego duże wyzwanie. 
Dzięki temu, iż dziecko ma możliwość czytania 
„komuś”, dostrzega, że jest słuchane, potrzebne in-
nym, przez co staje się dowartościowane. Dziecko 
doskonale wie, że każdy dorosły sam potra& czytać. 
Może jednak zdarzyć się tak, że czasami dorosłego 
boli głowa lub zapodziały mu się okulary, a dziec-
ko pomaga mu przeczytać wiadomości z Internetu, 
przepis na ciasto czy instrukcję obsługi nowo zaku-
pionego sprzętu do domu. 
Drogi Rodzicu pamiętaj, że tylko systematyczne, 
codzienne czytanie i Twoja pomoc pozwoli opano-
wać dziecku tą trudną dla Niego „sztukę”.
Opr. Edyta Kania

Poradnia radzi

5 października 2013 
w Bydgoszczy odbyły 
się XXXIX Centralne 
Zawody Strzeleckie 
Klubów Żołnierzy 
Rezerwy LOK. W za-
wodach startowało 
16 reprezentacji wo-
jewódzkich z   całej 
Polski. Wojewódz-
two lubelskie z KŻR 
LOK w Bełżycach 
r e p r e z e n t o w a ł o 
dwóch członków: 
Mariusz Brześciński 
i Marcin Rząd, trze-
cim zawodnikiem 
był Tadeusz Gałecki 
z Lublina. Podczas 
zawodów rozgrywano następujące konku-
rencje: strzelanie z pistoletu wojskowego, kbk 
AK, rzut granatem do celu oraz pojedynek 
strzelecki.
W klasy&kacji generalnej zwyciężyła drużyna 
z woj. mazowieckiego – 46 pkt, drugie miej-
sce zajęła ekipa naszego województwa – 42 
pkt, a trzecie z województwa podkarpackiego 
– 40 pkt.
Wyniki indywidualne osiągnięte prze na-
szych strzelców:
• strzelanie z pistoletu wojskowego:
3. Marcin Rząd – 95 pkt, 18. Mariusz Brze-
ściński – 92 pkt, 21. Tadeusz Gałecki – 91 pkt,
• strzelanie z kbk AK: 8. Marcin Rząd - 85 
pkt, 30. Mariusz Brześciński – 83 pkt, 34. Ta-
deusz Gałecki – 79 pkt,
• dwubój strzelecki (PW + kbk AK): 8. Mar-
cin Rząd – 180 pkt, 20. Mariusz Brześciński 
– 175 pkt, 31. Tadeusz Gałecki – 170 pkt,
• rzut granatem: 8. Marcin Rząd – 9 pkt, 15. 
Tadeusz Gałecki – 8 pkt, 22. Mariusz Brze-
ściński – 7 pkt,
• trójbój strzelecki: 5. Marcin Rząd – 189 pkt, 
17. Mariusz Brześciński – 182 pkt, 24. Tade-
usz Gałecki – 178 pkt.

Również w tym okresie 6 października 
2013 r. w Kęble k/Wąwolnicy odbyły się 
Wojewódzkie Zawody Strzeleckie Klu-
bów Żołnierzy Rezerwy LOK z Okazji 
Święta Niepodległości (współ&nansowane 
ze środków otrzymanych z Ministerstwa 
Obrony Narodowej). W zawodach tych 
startowały dwie drużyny KŻR LOK Bełży-
ce. Drużyna Bełżyce I w składzie: Topyło 
Szymon, Woźnicki Mirosław, Woźniak 
Jerzy i Ziemiński Andrzej zajęła drugie 
miejsce, a drużyna Bełżyce II (Kwiatkow-
ski Antoni, Kwiatkowski Rafał, Potakie-
wicz Krzysztof i Bukowski Dawid) zdoby-
ła III miejsce. Startowało 21 ekip z  całego 
województwa lubelskiego. Zwyciężył KŻR 
LOK - Poniatowa I. Indywidualnie Antoni 
Kwiatkowski zajął I miejsce w strzelaniu 
z   kbk AK uzyskując 96 pkt i III miejsce 
w strzelaniu z pistoletu wojskowego CZ 
z   wynikiem 95 pkt. Na szczególne pod-
kreślenie zasługują wyniki uzyskane przez 
młodych strzelców – uczniów ZS im. M. 
Kopernika w Bełżycach: K. Potakiewicza 
i D. Bukowskiego, którzy po raz pierwszy 
startowali w tak poważnych zawodach. 
Jak widać członkowie KŻR LOK w  Beł-

życach strzelają do 
tarcz strzeleckich, 
a nie do znaków 
drogowych jak 
to nieprawdziwie 
p r z e d s t a w i o n o 
w programie telewi-
zyjnym "Sprawa dla 
reportera".

Tekst: Sekretarz 
KŻR LOK w Bełży-
cach Szymon Topyło 
foto: M. Brześciński, 
R. Kwiatkowski

Sukcesy strzelców KŻR 
LOK w Bełżycach
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Czytelnik przesłał nam fotogra>ę z wycieczki do 
Zamku Królewskiego w Warszawie. Na zdjęciu 
Sala Tronowa wyposażona według projektu Jana 
Chrystiana Kamsetzera, Merliniego i  Jana Bogu-
miła Plerscha. Odtworzone srebrne, ha?owane 
orły na zaplecku tronu stanowią najważniejszy, 
symboliczny akcent sali. 

Aktorzy Teatru "Nasz" w październiku tego 
roku byli w Zamościu, gdzie m.in. zwiedzali 
tamtejszy ogród zoologiczny oraz starówkę 
(na zdj.) Foto: Marcin Markowski

Bełżyczanie odwiedzili Królowa Pazibroda

- tradycyjny smak Ziemi Bełżyckiej

„Królowa Pazibroda - tradycyjny smak 
Ziemi Bełżyckiej” to impreza zorganizowana 
w celu wypromowania lokalnego produktu 
kulinarnego. Jej &nał miał miejsce 8 września 
w Wierzchowiskach. Dzięki temu ocaliliśmy 
od zapomnienia potrawę regionalną jaką jest  
danie z kapusty i ziemniaków zwane pazibro-
dą. 

Realizacja projektu polegała na ogłosze-
niu konkursów wśród sołectw, stowarzyszeń 
i organizacji działających na terenie naszej 
gminy, by w ten sposób promować tradycyjne 
produkty kulinarne: ziemniaki i kapustę. Każ-
dej gospodyni są one przecież bardzo dobrze 
znane i przyrządzane przysłowiowo na tysiąc 
sposobów. 

Ale wróćmy do przebiegu samej imprezy. 
Uroczysty początek dała msza św. odprawio-
na w kaplicy p.w. Matki Boskiej Ostrobram-
skiej. Następnie po nabożeństwie plenerową 
imprezę o&cjalnie otworzył Burmistrz Bełżyc 
Ryszard Góra. Wszystko działo się na tere-
nie Szkoły Podstawowej w Wierzchowiskach. 
Tam gościliśmy m.in posła Marcelego Nie-
zgodę, radnych miejskich oraz liczne grono 
mieszkańców gminy reprezentujących po-
szczególne sołectwa. 

Spośród wszystkich artystów jako pierw-
sze tego dnia wystąpiły dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Wierzchowiskach. Następnie na 
scenie pojawiali się kolejno: Zespół Śpiewaczy 
z Wierzchowisk, Zespół Śpiewaczy z Woj-
cieszyna, Zespół "Jarzębinki" i Kapela MDK, 
Zespół "Podzamcze" z Mełgwi oraz Kapela 
"Łopieńczaki". Bardzo ciekawym występem 
zaskoczył widzów Teatr Obrzędowy "Janowia-
cy", który zaprezentował widowisko pod na-
zwą "Wigilia św. Andrzeja". Publiczność żywo 
reagowała na dialogi, konfrontując własne 
doświadczenia z tymi, które przedstawiali ar-
tyści, a już po występie mnóstwo wspomnień 
przywoływano w indywidualnych rozmo-
wach. 

Na tym nie koniec atrakcji. Jako, że dzień 
poświecony był rozstrzygnięciu konkursów 
kulinarnych, do Wierzchowisk zjechało mnó-
stwo osób przywożąc konkursowe dania. Kil-
kadziesiąt potraw znalazło sie na stole i jury 
miało trudny orzech do zgryzienia by wybrać 
te najlepsze. Najsmaczniejszą pazibrodę we-
dług oceny jury przygotowała mieszkanka 
Wierzchowisk Maria Zagajewska. II miejsce 
zajęła Zo&a Pietras, a III Aleksandra Topy-
ło. Jeśli chodzi o potrawę z kapusty bezkon-
kurencyjna była Urszula Zielińska, która 
przyrządziła kapustę włoską z parówkami. 
Na drugiej pozycji znalazła się Grażyna Gad 
i  jej kapusta z cukinią, a na trzeciej Koło Go-
spodyń Wiejskich z Chmielnik Kolonii i tzw. 
„dziad”. Danie z ziemniaków to osobna kate-
goria oceny potraw podczas &nału „Królowej 
Pazibrody”: lemieszka przygotowana przez 
Elżbietę Dybalską była najsmaczniejsza wśród 

zgłoszonych dań, za nią uplasowały się piero-
gi ziemniaczane przyrządzone przez panie ze 
Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet „Stokrot-
ka” ze Wzgórza, a na trzecim miejscu pierogi 
z ziemniakami i cebulą Urszuli Anasiewicz. 
Dodatkowy konkurs na nalewkę zgromadził 
najwięcej wystawców, którzy w  sumie zgłosili 
33 trunki. Najwięcej walorów jury dopatrzyło 
się w „czarnej euforii” Małgorzaty Kamińskiej 
oraz nalewce z czereśni Tomasza Bogusza 
i  nalewce wiśniowej Stowarzyszenia Kobiet 
Kreatywnych „Stokrotka”.

Zarówno zwycięzcom jak i wszystkim 
uczestnikom konkursów wręczono dyplomy 
i nagrody.

Centralnym punktem podsumowania 
konkursu kulinarnego było gotowanie na 
żywo pazibrody pod kierunkiem Urszuli 
Anasiewicz i Koła Kobiet działającego przy 
Miejskim Domu Kultury w Bełżycach. Panie 
kroiły, mieszały, przyprawiały, by w efekcie 
powstała wyśmienita potrawa chętnie degu-
stowana przez uczestników imprezy. Stoisko 
przygotowane przez kobiety pyszniło się sezo-
nowymi owocami i warzywami, nie brakowa-
ło pachnących ziół i kwiatów, co czyniło Kró-
lową Pazibrodę jeszcze bardziej apetyczną. 
- Takiego jadła z pewnością nie powstydziłby 
się żaden mistrz kulinarny z Robertem Makło-
wiczem na czele - komentowali smakosze.

Wystawa dawnych pojazdów zorganizo-
wana podczas imprezy przyciągnęła miłośni-
ków motoryzacji tej sprzed kilkudziesięciu lat. 
Prezentowano motory, z  których najstarszy 
pochodził z lat 20-tych XX wieku oraz auta 
osobowe zaliczane do kategorii pojazdów za-
bytkowych. Na zakończenie wystawy odbyło 
się losowanie nagród wśród wystawców ma-
szyn.

Mnóstwo rozrywki i dobrej zabawy do-
starczył tego dnia również turniej sołectw. 
Zawodnicy startowali w takich konkuren-
cjach jak: wiązanie powróseł, rzut do celu, 
jazda na fajerce, struganie najdłuższej obierki 
z ziemniaka, rozpoznawanie ziół i najbardziej 
widowiskowej: tańczenie polki i oberka. W tej 
ostatniej uginały się deski sceny, pary ostro 
przytupywały, a publiczność owacjami nagra-
dzała tancerzy. 

W podsumowaniu wszystkich konkuren-
cji najlepiej wypadło sołectwo Chmielnik Ko-
lonia, natomiast wszystkie punkty zdobyte na 
turnieju przez poszczególne sołectwa zostaną 
zaliczone do punktacji ogólnej konkursu na 
najbardziej gospodarne sołectwo naszej gmi-
ny 2013.

 Na zakończenie warto powiedzieć, że 
dzięki tej imprezie pazibroda nie jest już w na-
szym regionie daniem zapomnianym, a z roz-
mów z mieszkańcami wynika, że zagościła 
ponownie na stołach w gminie Bełżyce.

Tekst: Agnieszka Winiarska

 

Nie ma pobrzękaczy, 

nie ma posługaczy.
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Foto: Krzysztof Topyło, Agnieszka Winiarska

Polski Fiat 125 p z 1968 roku, 
właściciel Jarosław Michalewski

Weronika Topyło obsługuje biuro wystawy 
Niektórzy przywieźli więcej niż 
jeden motocykl

Sześcioletnia Julia losowała nagrody 
dla uczestników wystawy

Artur Brewczak - współorganizator wystawy, 
przyjechał Triumphem model P 1925

Dollar K7 z 1930 roku, niezwykle 
rzadko spotykany w kraju
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Łącznie kilkaset osób obejrzało ekspozycję
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IŻ 49 z 1956 roku , 
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Polski Fiat 126 p z 1976 roku, właściciel: 
Szymon Topyło - współorganizator wystawy

Tomasz Chomicki przy swoim MZ ES 250/2 
z 1970 roku

 Skoda 440 Spartak z 1958 roku Prezentowano m.in IŻ, MZ, M72, K-750, WFM
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W namiocie organizatora zgłaszano wszystkie potrawy przywiezione przez biorących udział w zmaganiach kulinarnych. Zarówno konkursy kulinarne jak i gotowanie na żywo tradycyjnej 
potrawy regionalnej zwanej pazibrodą stanowiły główną atrakcję wrześniowej imprezy w Wierzchowiskach. Tego dnia można było podpatrzeć z czego, i w jaki sposób gotuje się specjał 
oraz na koniec skosztować zarówno przysmaku ugotowanego na oczach widzów jak i potraw zgłoszonych do konkursów.

Tego dnia na scenie wystąpiły zespoły i kapele ludowe tworzące wspaniały wiejski klimat, który obecnie nieco odchodzi w zapomnienie. Piosenki, przyśpiewki, ludowe melodie usłyszeliśmy dzięki dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Wierzchowiskach, Zespołowi Śpiewac
Zespołowi "Jarzębinki" z Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach, Zespołowi Śpiewaczemu w Wojcieszyna, Zespołowi "Podzamcze" z Mełgwii, Kapeli "Łopieńczacy", Kapeli "Siekluki" oraz Kapeli MDK.

Dzięki Teatrowi Obrzędowemu "Janowiacy" z Janowa Lubelskiego widzowie mogli sobie przypo-
mnieć jak obchodziło się wigilię św. Andrzeja.

W czasie imprezy rozegrano Turniej Sołectw. W poszczególnych konkurencjach zawodnicy mieli się wykazać m.in. prezyzją przy stru
wiązania powróseł na czas, tańczenia polki i oberka czy jazdy na fajerce.

Rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego "Królowa Pazibroda" przyciągnęło do Wierzchowisk licz-
ne  miejscowe organizacje i przedsiębiorców.

Przejażdżki konne to ogromna atrakcja juz nawet na wsi, dlatego cieszyły się dużym powodzeniem 
wśród odwiedzających tego dnia Wierzchowiska.
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rsy kulinarne jak i gotowanie na żywo tradycyjnej 
atrzeć z czego, i w jaki sposób gotuje się specjał 

Jury wybrało najsmaczniejsze potrawy, które zostały wyróżnione cennymi nagrodami rzeczowymi.  
Wręczył je zwycięzcom wraz z dyplomami Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra.

. Piosenki, przyśpiewki, ludowe melodie usłyszeliśmy dzięki dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Wierzchowiskach, Zespołowi Śpiewaczemu z Wierzchowisk, 
wii, Kapeli "Łopieńczacy", Kapeli "Siekluki" oraz Kapeli MDK.

W czasie imprezy rozegrano Turniej Sołectw. W poszczególnych konkurencjach zawodnicy mieli się wykazać m.in. prezyzją przy struganiu najdłuższej obierki z ziemniaka, umiejętnością 
wiązania powróseł na czas, tańczenia polki i oberka czy jazdy na fajerce.

Przejażdżki konne to ogromna atrakcja juz nawet na wsi, dlatego cieszyły się dużym powodzeniem 
ód odwiedzających tego dnia Wierzchowiska.

Publiczność licznie dopisała, szczególnie podczas zabawy ludowej, która miała miejsce 
na zakończenie imprezy.

Foto: Agnieszka Winiarska
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XXII  SCENA

             DRAMATYCZNA

Iluzjonista Karol Sanetti z asystentem Marcinem Kamińskim

Warsztaty teatralne dla dzieci z aktorami Teatru im. Jacka Łabacza z Będzina

Kabaret FiFa-RaFa

"Z listów na wyczerpanym papierze" - 
na zdjęciu śpiewa Maria Minik

"Kocha, lubi, szanuje" spektakl Teatru Zielony Wiatrak z Gdańska

"Fin Amor - miłość dworna" w wykonaniu
 Teatru Ewolucji Cienia z Poznania

Teatr Panopticum z Lublina zaprezentował spektakl "Matka Bolesna"

Interaktywna zabawa z publicznością  podczas pokazu iluzjonistycznego

Foto: Agnieszka Winiarska
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RAMATYCZNA

Scena Dramatyczna

Zespół Teatru "Nasz" otworzył tegoroczną XXII Scenę Dramatyczną spektaklem zatytułowanym "Cena", 
którego premiera miała miejsce w marcu 2013 roku. Foto: Adam Sudół

Można śmiało powiedzieć, że ciekawie 
rozpoczęła się bełżycka jesień teatralna, którą 
zainaugurowała po raz dwudziesty drugi Sce-
na Dramatyczna. W ciagu tych 22 lat ewolu-
ował zarówno repertuar teatrów goszczących 
na deskach bełżyckiej sceny, jak i gusta pu-
bliczności, z roku na rok coraz bardziej wy-
magającej, a jednocześnie otwartej na różne 
formy teatralne. 

Od kilku lat coraz klarowniej rysował się 
podział dwudniowej imprezy na dzień kaba-
retowy i dzień teatralny. Wyraźnie pojawił 
się dopiero w tym roku, bowiem w piątek 27 
września programy satyryczne zaprezentowa-
ły trzy kabarety oraz iluzjonista. 

W roli gospodarza wieczoru wystapił 
miejscowy kabaret FiFa-RaFa, znany już wi-
dzom z wielu występów z okazji różnych, 
miejskich uroczystości oraz działalności cha-
rytatywnej na rzecz dzieci, oraz upośledzo-
nych i niepełnosprawnych osób. Komicy po-
kazali nowe skecze skupiające się głównie na 
sprawach społecznych, oraz absurdach życia 
codziennego. Otwarciu koncertu kabareto-
wego towarzyszyły żywe brawa. Każdorazowe 
wyjście na scenę kolejnych członków zespołu 
wywoływało euforię zebranych na sali kino-
wej widzów. Takie sytuacje to z jednej strony 
duże ułatwienie, z którego korzystać mogą 
najbardziej popularne kabarety, ale jednocze-
śnie wyzwanie i wyraz dużych oczekiwań, ja-
kie publiczność ma wobec kabaretu. A sztuka 
polega na tym, aby kilka godzin później, kiedy 
zespół będzie kończył swój występ, brawa i za-
chwyt publiczności były co najmniej tak samo 
duże, jak na początku. Mam wrażenie, że sztu-
ka ta udała się zarówno kabaretowi FiFa-RaFa 
jak i Czołówce piekła z Poznania oraz Grupie 

Odskocznia z Lublina. 
Osobne zdanie muszę poświecić iluzjo-

niście Karolowi Sanetti, który o iluzji mówi: 
- Owiana tajemnicą, odrobina teatru, humoru 
i efektów specjalnych, jest wspaniałym spek-
taklem i ucztą dla zmysłów. Tak właśnie było 
na naszej scenie. Do kolejnych numerów 
Karol Sanetti zapraszał osoby z publiczności, 
co wspaniale łączyło widza ze sztuką ma-
gii prezentowaną przez młodego iluzjonistę. 
Uśmiech i spontaniczne reakcje towarzyszyły 
całemu występowi, który oprócz uroku posia-
dał ogromną klasę. W ten oto sposób Sanetti 
z pewnością zaraził wielu swoją pasją jaką jest 
bez wątpienia sztuka iluzji.

Drugi dzień Sceny Dramatycznej był 
ucztą dla koneserów teatru. Kolejne spekta-
kle zmuszały do myślenia, zastanowienia sie 
nad sprawami trudnymi, z którymi stykamy 
się w  życiu codziennym. A zaczęło się weso-
ło ponieważ Teatr "Wielkie Koło" z Będzina 
wprowadził najmłodszych widzów w  bajowy 
świat za pomocą lalek i warsztatów teatral-
nych. Mnóstwo emocji towarzyszyło naj-
młodszym kiedy próbowali animować kukieł-
kowe postaci. Finał całej zabawy miał miejsce 
na scenie, gdzie wspólnie: widzowie i aktorzy 
wykonali krótką etiudę i zaśpiewali piosenkę. 
O   tym, że występ bardzo podobał się dzie-
ciom świadczyło choćby to, że bardzo trudno 
było niektórym rozstać się z lalkową postacią. 
Na szczęście na pamiątkę spotkania pozostały 
fotogra/e. 

Nowością na Scenie w tym roku był pro-
gram literacko-muzyczny pt. "Z listów na 
wyczerpanym papierze" przygotowany i wy-
reżyserowany przez młodzież. Listy i piosenki 
Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory wy-

konywali: Piotr Jakubczyk, Agnieszka Koksa-
nowicz, Maria Minik, Monika Rożek i Magda-
lena Zagańczyk. Widzowie poznali fragmenty 
korespondencji pomiędzy parą poetów i usły-
szeli te znane i mniej znane piosenki w no-
wych aranżacjach. Młode talenty zaciekawiły 
i zachwyciły zarazem publiczność, która gra-
tulowała młodym artystom zarówno pomysłu 
jak i wykonania całego widowiska.

Sztuka Marka Branda z Teatru Zielo-
ny Wiatrak w Gdańsku "Kocha, lubi szanu-
je" którą wyreżyserował i wystąpił w jednej 
z  ról, obok Anny Haracz, potwierdziła, że 
jest świetnym obserwatorem życia. Surowość 
scenogra/i pozwoliła widzowi skupić się na 
emocjach wyrażanych przez dwójkę aktorów 
wcielających się w parę małżeńską. 

Sporą dawkę przemyśleń zaproponował  
widzowi lubelski Teatr "Panopticum" w sztuce 
"Matka Bolesna". Na pierwszy rzut oka kon-
trowersyjna, jednak po obejrzeniu uważam, że 
bardzo prawdziwa i tragiczna wręcz, bowiem 
współczesna rola matki spychana i negowana 
jest nie tylko przez społeczeństwo, lecz nawet 
przez własne potomstwo. Wrażliwemu widzo-
wi podczas spektaklu z pewnością chciało się 
krzyczeć: Tak nie może być! 

Na zakończenie spotkań teatralnych 
w  Bełżycach poznański Teatr Ewolucji Cie-
nia zaprezentował widowisko plenerowe "Fin 
Amor - miłość dworna". Za pomocą ruchu 
i muzyki aktorzy przybliżyli nam jak dawniej 
zalecali się rycerze do dam serca; akcja sce-
niczna rozgrywana dynamicznie ob/tywała 
w  ferię barw i zabawę ogniem. Spektakl na-
prawdę warty obejrzenia. 

Kurtyna!
Tekst: Agnieszka Winiarska
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W kategorii posesje wiejskie I miejsce zajęła  
Małgorzata i Dariusz  Bartoszcze z Babina

III miejsce Krystyna i Sebastian Kania 
z Malinowszczyzny

II miejsce Alina Tarkowska z Matczyna

III miejsce ex aequo Monika i Waldemar 
Iwaniak z Babina

Posesje miejskie: I miejsce Roman 
Sągolewski

II miejsce Monika Ceglarz 

III miejsce Marian Wysmulski

Najładniejszy balkon: Beata Mirosław 

Najładniejsze ogródki naszej gminy

22.09.2013 r. w Opolu Lubelskim odbył się turniej tańca towarzyskiego Opolska Gala Tańca 2013. 
Obejmował on Puchar i Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego, VI OTTT oraz Grand Prix Polski par 14 
- 15 - letnich. Na Mistrzostwa i Puchar Okręgu Lubelskiego przyjechało 130 par z Białej Podlaskiej, 
Biłgoraja, Chełma, Kraśnika, Lublina, Międzyrzeca Podlaskiego, Opola Lubelskiego i Zamościa aby 
rywalizować o tytuł mistrzowski. W kategorii wiekowej :
do lat 9 - zwyciężyli Klaudia Skrzypek i Michał 
Stępień
10 - 11 lat - Julia Biernacka i Robert Kwaśniak
12 - 13 lat - Paulina Sidor i Jakub Kozyra
14 - 15 lat - Morena Sztuce vel Stuzmania i 
Mateusz Tajak ( tańce standardowe )
- Julia Suryś i Adrian Goździewski (tańce 
latynoamerykańskie )
16 - 18 lat - Justyna Barycka i Edgar Sztuce vel 
Stuzmania
dorośli - Agnieszka Ośródka i Krzysztof Myka 
(tańce standardowe )
- Oliwia Szalast i Karol Choma (tańce latyno-
amerykańskie).
 Maja Gronowska i Patryk Rumiński z Miej-
skiego Domu Kultury w Bełżycach zdobyli 
Puchar Okręgu Lubelskiego zajmując I miejsce 
w kategorii powyżej 15 lat w klasie tanecznej D.
 Wszystkim parom życzymy dalszych sukcesów 
na kolejnych turniejach tańca.

Tekst: Magdalena Gronowska, 
foto: arch. M.Gronowskiej

Para z MDK odnosi sukcesy
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W sobotę 14 września tego roku pra-
cownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej 
w Matczynie, Magdalena Hetman i Barbara 
Sągolewska, w ramach realizowanego pro-
jektu socjalnego „Nasz Wspólny Świat” zor-
ganizowały Imprezę Integracyjną otwartą 
dla społeczności lokalnej. Celem projektu 
było przełamywanie barier pomiędzy osoba-
mi z  niepełnosprawnością i osobami pełno-
sprawnymi. Na imprezie ogłoszono wyniki 
integracyjnego konkursu plastycznego „Kolo-
rowe Lato” oraz wręczono atrakcyjne nagrody 
i dyplomy. Pracownicy socjalni zaprosili do 

współpracy instytucje działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych: Zespół Szkół Specjalnych 
w Matczynie, Ośrodek Wsparcia dla Osób 
z  Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie, 
organizacje pozarządowe:  Stowarzyszenie In-
tegracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
„OLIGUS”, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwo-
ju i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością 
„Świetlik” oraz Szkołę Podstawową w Matczy-
nie. 

Uczestnicy imprezy mogli bezpłatnie sko-
rzystać z wielu atrakcji takich jak: dmuchane 
zjeżdżalnie, rodeo, trampolina, wata cukrowa 

i wielu innych. Biorąc udział w organizo-
wanych konkursach można było zdobyć 
drobne upominki. Imprezę uświetnił 
pokaz strażacki Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej PSP z Bełżyc. Wolontariusze 
Domu Pomocy Społecznej w Matczynie 
a także Fundacji „Dr Clown” malowali 
twarze, rozdawali balony i  zachęcali do 
wspólnych zabaw.

Dotychczas Dom Pomocy Społecznej 
nie podejmował podobnych inicjatyw, 
miejmy wiec nadzieję, że impreza ta bę-
dzie cykliczna i okaże się pierwszym kro-
kiem do szeroko rozumianej integracji 
społecznej.

Integracja i zabawa

W październiku tradycyjnie miała miejsce w naszym mieście wizyta Nim-
roda Szaloma Ariava - którego rodzina matki pochodziła właśnie stąd, a jego 
ojciec w czasie wojny tutaj został zamordowany przez Niemców. Od kiedy od-
nalazł grób ojca przyjeżdza regularnie i czynnie włącza się w pomoc dla lokal-
nej społeczności. Nimrod Ariav jest wieloletnim hojnym darczyńcą, wspoma-
ga zarówno szkoły jak i wiele miejskich instytucji. 

Jego odwiedziny w tym roku rozpoczęły się od złożenia kwiatów przy po-
mniku upamiętniającym o/ary getta żydowskiego. Były także okazją do o/cjal-
nego otwarcia wyremontowanej sali sportowej w ZS Nr 1 w Bełżycach, na którą 
w ubiegłym roku Ariav przekazał darowiznę w wysokości 31 000 zł., natomiast 
12 000 zł. wyłożył nasz samorząd. Z tej okazji młodzież gimnazjalna pod opie-
ką pani Eweliny Gajowiak i Anny Wójtowicz przygotowała program artystycz-
ny. Mottem były słowa Jana Pawła II - patrona szkoły "Człowiek jest wielki nie 
przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi". Oprócz podziekowań ze strony Burmistrza Bełżyc Ryszarda 
Góry padły słowa o przyjaźni i tolerancji. Na zakończenie wizyty tradycyjnie 
Nimrod Ariav wraz z rodziną i przyjaciółmi odwiedził bełżycki kirkut. 

Tekst: Agnieszka Winiarska, foto: Agnieszka Winiarska, arch. ZS Nr1 

Tekst: Magdalena Herman, 
foto: Barbara Sągolewska

Hojnie obdarowani
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„Łączka” - zdawałoby się zwykłe, 
niewinne słowo. Takim też słowem, po 
prostu nazwą miejscowości, kiedyś był 
Katyń. Nieprzypadkowo podaję tę ana-
logię, bo „Łączka”, czyli kwatera „Ł” na 
Wojskowych Powązkach w Warszawie 
to polski Katyń. Polski, bo zaplanowa-
ny i metodycznie wykonany, według 
najlepszych, sprawdzonych radziec-
kich wzorców, przez naszych „roda-
ków”. W takich wypadkach słowo „ro-
daków” należy brać w cudzysłów, bo 
czy rodakiem, Polakiem jest ktoś, kto 
służy największemu wrogowi i w imię 
jego interesów z zimną krwią znęca się 
i morduje prawdziwych patriotów?

Na kwaterze „Ł” w latach 1948-56 
skrycie chowano o/ary mordów, wy-
konywanych przez polskich funkcjonariuszy 
komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. 
Szacuje się że zostało tam pogrzebanych 
w bezimiennych dołach około 400 osób – sam 
kwiat niezłomnego, bezkompromisowego pa-
triotyzmu. Przypuszczano, ze mogą tam być 
takie osoby jak generał August Emil Fieldorf 
ps. „Nil”, rotmistrz Witold Pilecki, mjr Zyg-
munt Szendzielarz ps. „Łupaszko” czy wresz-
cie „nasz” mjr Hieronim Dekutowski ps. „Za-
pora”. Przypuszczano, bo komuniści zadbali 
o to, by nie zachowały się żadne dokumenty 
potwierdzające takie fakty oraz by odnalezie-
nie o/ar było jak najtrudniejsze. Wystarczy 
powiedzieć, że w pewnym momencie miejsca 
pochówku pokryto metrową warstwą gru-
zu i śmieci, a następnie zaczęto nad o/arami 
grzebać ich katów – ubeków, prokuratorów 
i  innych „zasłużonych” dla zbrodniczego 
systemu. Jednak po 23 latach od odzyskania 
suwerenności, dzięki zapałowi wspaniałych 
ludzi i nowym zdobyczom nauki, stało się 
możliwe dotarcie i udowodnienie prawdy, 
a   przede wszystkim przywrócenie o/arom 
komunizmu ich tożsamości i tak podstawo-
wego prawa jak to do godnego pogrzebu. 
W sierpniu 2012 rozpoczął się pierwszy etap 
prac ekshumacyjnych. Ekipa archeologów, 
specjalistów medycyny sądowej i wreszcie 
wolontariuszy pod kierownictwem profesora 
Krzysztofa Szwagrzyka przystąpiła do meto-
dycznego odkrywania grobów i wydobywania 
zachowanych szczątków. 

Przeznaczenie (bo w takich sprawach 
w  przypadki nie wierzę) sprawiło, że jako 
członek Grupy Historycznej Zgrupowanie 
Radosław, miałem możliwość pomagania przy 
tych pracach. Także dzięki przeznaczeniu pra-
cowałem na „Łączce” w dniu, kiedy odkryty 
został pierwszy masowy pochówek – w jamie 
grobowej znajdowało się osiem szkieletów. 
W całej ekipie zapanowało podekscytowanie 
– mogły to być o/ary jednej z kilku słynnych 
grupowych egzekucji. Wyobraźnia zaczę-
ła działać – może to właśnie „Zaporczycy”? 
Razem z mjr. „Zaporą”, w tym samym dniu, 

w 5-minutowych odstępach, polski kat w wię-
zieniu na Rakowieckiej zlikwidował także jego 
o/cerów. Ale czy to możliwe, żeby tak od razu, 
właśnie „Zaporczycy”? Na tym etapie nie było 
oczywiście możliwe potwierdzenie tej hipote-
zy, jednoznaczną odpowiedź mogły dać do-
piero długie i żmudne badania DNA. Ale już 
od razu stwierdzono, że wszyscy mają otwory 
po kulach w tyle głowy. A także, że byli po-
chowani w niemieckich mundurach – w takie 
mundury byli ubierani przez ubeków i obwo-
żeni po sądach, a wszystko po to by ich jeszcze 
bardziej upodlić i oczernić w oczach społe-
czeństwa. Na zawsze zapamiętam tę chwilę, 
gdy przesiewałem przez palce ziemię wydoby-
tą spomiędzy szczątków z tego grobu – bo kto 
wie, może jednak coś umknęło czujnemu oku 
archeologa? Guzik, medalik, pocisk? Tknięty 
też jakimś przeczuciem, wziąłem wydobyty 
z pryzmy piachu mały głazik... Teraz jest bez-
cenną pamiątką, którą chciałbym wkompono-
wać w pomnik Komendanta.

Długo trzeba było czekać na wyniki ba-
dań. W grudniu 2012 roku ogłoszono identy-
/kację kapitana Stanisława Łukasika ps. „Ryś”, 
a w lutym 2013 roku porucznika Tadeusza Pe-
laka ps. „Junak”. Wtedy już mieliśmy pewność, 
że identy/kacja samego mjr. Dekutowskiego 
to tylko kwestia czasu. Niestety nie zachował 
się przy życiu żaden na tyle bliski krewny, by 
testy dawały jednoznaczny, niepodważalny 
wynik. W maju 2013 roku dokonano więc eks-
humacji rodziców mjr. „Zapory”, by pobrać 
próbki DNA. W sierpniu IPN zwołał kolejną 
konferencję - przez całą Polskę poszła fama, 
ze jednym z bohaterów tej konferencji będzie 
miedzy innymi mjr Dekutowski. Tak się też 
stało. 22 sierpnia podano nazwiska dziewięciu 
osób, a między nimi mjr. Hieronima Deku-
towskiego oraz mjr. Zygmunta Szendzielarza 
ps. „Łupaszko”. Niesamowite uczucie, duma, 
że wniosło się jakiś malutki wkład w to przed-
sięwzięcie oraz satysfakcja, że na naszych 
oczach sprawiedliwości chociaż trochę staje 
się zadość. O/ary, skrycie mordowane i nie-
chlujnie wrzucane do dołów, którym komuni-
ści chcieli odebrać pamięć i godność, są przy-

wracane Polsce. To ludzie tacy jak 
mjr „Zapora” są teraz powszechnie 
uznawani za prawdziwych boha-
terów, to im historia przyznała ra-
cję. Mjr „Zapora”, mjr „Łupaszko” 
byli wymieniani przez praktycznie 
wszystkie media – prasę, telewizję, 
radio, portale internetowe. Wszę-
dzie pojawiały się określenia: „bo-
hater”, „wybitny dowódca”. Żadne 
medium, żadna osoba publiczna 
czy instytucja nie ma (a przynaj-
mniej nie odważa się publicznie 
ich wyrażać) w ocenie Żołnierzy 
Niezłomnych, w tym mjr. „Za-
pory”, żadnych wątpliwości. Skąd 
więc u nas, wśród zwykłych ludzi, 
pojawiają się ciągle takie obelgi jak 

„bandyta”, w łagodniejszej wersji „postać kon-
trowersyjna” czy w najlepszym razie „chwała 
mu za to (tylko) co robił w czasie wojny (czyt. 
w walce z Niemcami)”? Jest to bolesna sytu-
acja i wstydliwa dla nas wszystkich. Należy 
pamiętać, że „czarna” oszczercza kampania 
komunistów przeciw podziemiu niepodległo-
ściowemu trwała ponad 40 lat, a więc długo 
jeszcze po tym, gdy ostatni Niezłomni zosta-
li /zycznie wyeliminowani z walki zbrojnej. 
W pierwszym okresie, po wkroczeniu Armii 
Radzieckiej i rodzimych komunistów szyku-
jących się do przejęcia władzy, Partyzantka 
Antykomunistyczna cieszyła się bardzo sze-
rokim poparciem społeczeństwa. Jednakże 
w miarę narastania komunistycznego terroru 
i okrutnych represji w stosunku do samym 
Niezłomnych jak też do wszystkich im po-
magających,  ta pomoc i życzliwość wygasały. 
W naturalny sposób wszyscy chcieli przede 
wszystkim przeżyć,  uchronić życie i zdrowie 
rodzin. Komuniści w bezwzględny sposób 
próbowali zdyskredytować swych przeciwni-
ków. Bez żadnych skrupułów rozpowszech-
niali kłamliwe informacje o ich rzekomych 
przestępstwach wobec ludności cywilnej, 
o współpracy z Niemcami w czasie okupacji. 
Powoływane były specjalne grupy operacyjne 
UB podszywające się pod oddziały antykomu-
nistyczne i dokonujące kradzieży, morderstw 
i  innych przestępstw „na ich konto”. Wszystko 
po to, by pozbawić Konspirację oparcia w lud-
ności wiejskiej, bez którego nie była w stanie 
długo kontynuować walki. Jak skuteczna była 
ta „czarna kampania” – widzimy to do dzisiaj. 
24 lata po obaleniu ustroju, są ludzie, którzy 
wciąż powtarzają kalumnie, dokładnie tak jak 
tego chcieli czerwoni zdrajcy... 
                c.d. artykułu w nastepnym numerze

Tekst: Rafał Dobrowolski
Grupa Historyczna Zgrupowanie „Radosław”
Stowarzyszenie Żołnierzy AK-WiN 
w Bełżycach,
 foto: Katarzyna Hołopiak, Piotr Życieński

Proch między palcami

Konferencja IPN 22 sierpnia 2013 roku, moment ogłoszenia 
identy)kacji mjr. Hieronima Dekutowskiego. 
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w całej Polsce za pośrednictwem 
kodowanej transmisji internetowej.

Spektakl „Mikrokosmos” jest 
swobodną interpretacją „Calinecz-
ki” H.Ch. Andersena. Opowieść 
o  malutkiej dziewczynce, która 
znalazła się w świecie zwierząt, jest 
okazją do przedstawienia nowego 
typu bohatera dziecięcego. Charak-
teryzuje go ciekawość świata, odwa-
ga i   zdecydowanie w poznawaniu 
siebie i otoczenia. 

W przyszłości w Multimedial-
nym Centrum Informacji planu-
jemy obejrzenie innych spektakli 

proponowanych przez Internetowy Teatr TVP 
dla szkół.

Tekst: Marzena Plewik, foto; Alina Nizioł

7 października 80 uczniów Zespołu Szkół 
nr 1 im. Jana Pawła II obejrzało transmisję 
internetową spektaklu „Mikrokosmos” przy-
gotowaną przez Wrocławski Teatr Pantomimy 
im. Henryka Tomaszewskiego według scena-
riusza i reżyserii Konrada Dworakowskiego. 
Wszystko dzięki Telewizji Polskiej i projek-
towi, którego ideą jest przybliżenie sztuki te-
atralnej w miejscach oddalonych od dużych 
miast. Internetowy Teatr TVP dla szkół to 
także nowatorska telewizyjna inicjatywa wy-
korzystująca nowoczesną technologię jako 
sposób dotarcia ze sztuką wysokich lotów do 
masowej młodej widowni. Grany na żywo 
spektakl odbierany jest w tym samym czasie 
przez kilkutysięczną uczniowską społeczność 

Teatr w MCI

Uprzejmie informujemy, 

-

-
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Odpowiedz na pytanie

Kto z Państwa rozpoznaje ulicę widoczną na zdjęciu, a może ktoś wie kto prowadził lodziar-
nię ujętą w fotogra)cznym kadrze? Jak zawsze na prawidłowe odpowiedzi czekamy przez miesiąc 
w redakcji Gazety Bełżyckiej. Można do nas także dzwonić pod nr 81 517 22 30.

Nazwiska osób, które prawidłowo odpowiedzą na nasze pytanie opublikujemy w następnym 
wydaniu Gazety Bełżyckiej.

Ludzka pamięć jest zawodna. Zagadka fotogra)czna z poprzedniego wydania naszej gaze-
ty  przysporzyła niektórym Czytelnikom sporo wątpliwości. Prawidłowej odpowiedzi na zagadkę 
udzielił Antoni Kamiński, Józef Wójtowicz, Grzegorz Dobrowolski, Eugeniusz Wójtowicz i Ma-
ria Sprawa. Pytalismy o stodołę widoczną na zdjęciu, która znajdowała się na rogu ówczesnej 
ul. Zapłocie (dzisiaj Wilczyńskiego) i ul. Klarnera. Od pana Dobrowolskiego dowiedzielismy się 
jeszcze ciekawostki, że w 1915 roku, podczas I wojny światowej, w tejże stodole znajdowało się 
stanowisko artylerii. Natomiast jeśli chodzi o sam budynek, powstał on na przełomie XVIII i 
XIX wieku, a zbudowano go z bali bez użycia gwoździ. Na obrazie uwiecznił tę stodołę bełżycki 
artysta malarz Stefan Wójtowicz  "Pamietam, że ze trzy niedziele stał na drabinie i ją malował"  
wspomina Grzegorz Dobrowolski. Natomiast włascicielami zabudowań byli bracia Michał i Ju-
lian Winiarscy. Podobnych budynków w Bełżycach według relacji mieszkańców było jeszcze dwa; 
na ulicy Bednarskiej i Polnej czego dowodził w naszej redakcji pan Konrad Kliczka. Dziękujemy 
za duże zainteresowanie i dogłębną analizę fotogra)i. 

Jeśli chodzi o drugie pytanie fotogra)czne: maselniczkę na zdjęciu rozpoznał Antoni Kamiń-
ski i Maria Sprawa. 

Okiem mieszkańca

W poprzednim wydaniu Gazety Bełżyckiej 
pisaliśmy o mającym rozpocząć się remoncie 
ulicy Partyzantów. Z początkiem październi-
ka br. zamknięto tymczasowo ruch, rozebrano 
chodniki i ułożono nową kostkę brukową.

5 października miał miejsce w Wierzchowi-
skach Wyścig Rowerowy. Więcej o nim napisze-
my w kolejnym wydaniu Gazety Bełżyckiej.

Kolejne pytanie w tym miesiącu brzmi: jakie urządzenie widoczne jest na zdjęciach? 

Jesień jest porą zbiorów płodów rol-
nych, zachęcamy zatem Czytelników 
do zaprezentowania na naszych ła-
mach warzyw lub owoców, których 
rozmiar jest większy niż spotykany 
na co dzień. 
Ziemiaka widocznago na zdjęciu 
przyniósł do nas Pan Stanisław 
Dudkowski.
Dziękujemy!

Aaaaale bulwa!

Sympatycy jazdy rowerowej mogą korzystać 
z nowo wytyczonego szlaku rowerowego na te-
renie naszej gminy. Na 10 kilometrowej trasie 
ustawiono tablice i drogowskazy. Szlak biegnie 
od Bełżyc przez Stare Wierzchowiska, Wierz-
chowiska Dolne, Skrzyniec Kolonię, ponownie 
Stare Wierzchowiska aż do Wierzchowisk Gór-
nych.


