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Mamy pierwszy SZLAK ROWEROWY

Turniej   Orlika   Starszego

Piłkarze rocznika 2003 i młodsi wzieli udział w  jed-
nym z cyklu turniejów eliminacyjnych Orlika Starsze-
go, który miał miejsce na bełżyckim Orliku w paź-
dzierniku tego roku. W grupie znalazły się cztery 
drużyny: Tęcza Belżyce, Czarni Dęblin, Wilki Wilków 
i BKS Lublin. 
W rozgrywkach zwyciężyła drużyna z Bełżyc, na II 
miejscu Wilki Wilków, III pozycja BKS Lublin i na IV 
miejscu Czarni Dęblin. - Mimo, że faworytem rozgry-
wek był BKS zwyciężyli piłkarze Tęczy Bełżyce, których 
od dwóch lat trenuje Marek Peciak - chwali Krzysztof 
Wojtachnio wiceprezes Tęczy Bełżyce.
Turniej (nałowy będzie rozgrywany po nowym roku 
i  jak mówią władze Tęczy Bełżyce - Staramy się o or-
ganizację imprezy w Bełżycach na hali CKFiS. 

Tekst: AWI, foto: Bielak.
Czyt. str.4, foto: arch. UM
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Uchwalono
Podczas XLIX sesji Rady Miejskiej podję-
to następujące uchwały:

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ob-

niżenia średniej ceny skupu żyta przyj-

mowanej do obliczenia podatku rolne-

go na 2014 rok.

Obniża się średnią cenę skupu żyta usta-
loną Komunikatem Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z kwoty 69,28 zł. 
za 1 dt do kwoty 40 zł. za 1 dt, mającą za-
stosowanie przy obliczeniu podatku rol-
nego na 2014 rok na obszarze gminy.
W uzasadnieniu: Dla gruntów gospo-
darstw rolnych za 1 ha ( równoważnik 
2,5q żyta) podatek będzie wynosił 100 zł., 
natomiast dla pozostałych gruntów za 1 
ha ( równoważnik 5q żyta) podatek bę-
dzie wynosił 200 zł.
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie w drodze darowizny, do gmin-

nego zasobu nieruchomości, działki 

oznaczonej w ewidencji gruntów ob-

rębu geodezyjnego 1 Bełżyce Rolne nr 

452/8 stanowiącej drogę gruntową.

Wyraża się zgodę na nabycie w drodze 
darowizny nieruchomości gruntowej, 
będącej własnością Powiatu Lubelskiego, 
stanowiącej drogę gruntową, oznaczo-
nej w ewidencji gruntów obrębu geode-
zyjnego 1 Bełżyce Rolne jako działka nr 
452/8 o pow. 0.0667 ha z przeznaczeniem 
pod zorganizowanie drogi gminnej we-
wnętrznej.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności gruntowej na 

nieruchomościach będących własno-

ścią Gminy Bełżyce.

Rada Miejska wyraziła zgodę na ustano-
wienie nieodpłatnej służebności grunto-
wej, polegającej na umieszczeniu i   ko-
rzystaniu z przyłącza wodociągowego w 
pasie o szerokości 1m na nieruchomo-
ściach stanowiących własność Gminy 

Bełżyce oznaczonych w ewidencji grun-
tów obrębu 1 Bełżyce Rolne jako działki:
Nr 1192, Nr 2465, Nr 2441, Nr 1191, Nr 
2413 i Nr 2277/1.

Uchwała w sprawie uchwalenia wielko-

ści i  terminu wnoszenia składki człon-

kowskiej do Celowego Związku Gmin 

PROEKOB z   siedzibą w Bełżycach na 

lata 2015-2020.

W celu zabezpieczenia spłaty pożycz-
ki, o   którą ubiega się CZG PROEKOB 
w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wy-
sokości 3 mln zł., Rada Miejska uchwala 
roczną składkę członkowską na lata 2015-
2020 w wysokości 20 970 zł. od każdego 
członka reprezentującego Gminę Bełżyce 
w CZG PROEKOB z siedzibą w Bełży-
cach. Roczna składka będzie wnoszona 
w terminie do dnia 31 stycznia każdego 
roku począwszy od 2015 roku.
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Środki zewnętrzne pozyskiwane przez Gminę Bełżyce
Gmina Bełżyce w 2013 roku pozyskała 

i  wykorzystała fundusze zewnętrzne na reali-
zację następujących zadań:

1. "Modernizacja drogi gminnej nr 
106993L w m. Cuple" realizowana w ramach 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, dota-
cja celowa marszałka Województwa Lubel-
skiego w wysokości 40 tys. zł. plus 60 tys. zł, 
100 tys. zł. darowizna od osób =zycznych, 
projekt modernizacji wykonany i s=nanso-
wany przez nasz samorząd. Całość w trakcie 
realizacji.

2. "Usuwanie azbestu z terenu gminy Beł-
życe" - dotacja celowa w wysokości 47 tys. zł. 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska w Lublinie. Zwrot środków na zasadzie 
refundacji w 100%. Zadanie jest w trakcie re-
alizacji.

3. "Zagospodarowanie terenów przy ul. 
Kazimierskiej w Bełżycach"- zadanie obejmu-
jące zakup wraz z dostawą materiału roślinne-
go i nasadzenie, remont mostu, wykonanie in-
frastruktury drogowej, zakup i montaż koszy 
i ławek parkowych. Dotacja w wysokości 12 
500 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Całkowity koszt zadania to 50 
tys. zł. Zadanie w trakcie realizacji.

4. "Zagospodarowanie zielenią terenu po-
łożonego na działce nr. ew. 1257 w Bełżycach 
(Kopiec Kościuszki) przy skrzyżowaniu ulic: 
Kościuszki i Prebendarskiej"- dotacja w wy-
sokości 5 tys. zł. z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Całkowity koszt zada-
nia wynosi 10 tys. zł. Zadanie jest w trakcie 
realizacji.

5. "Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków" - pożyczka z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska w Lublinie w wys. 
160 tys. zł. w 25% umarzalna. Całkowity koszt 
zadania wynosi 200 tys. zł., w tym 40 tys. zł. są 
to środki własne gminy i wpłaty mieszkańców. 
Powstanie łącznie 15 przydomowych oczysz-
czalni w Bełżycach, Babinie, Krzu, Mali-
nowszczyźnie, Chmielnik Kolonii, Matczynie, 
Wojcieszynie, Płowiznach, Podolu I i Podolu 
II. Zadanie jest w trakcie realizacji

6. "Edukacja ekologiczna dzieci i młodzie-
ży"- zadanie realizowane w szkołach, obejmu-
jące pomoce dydaktyczne, wycieczki, materia-
ły biurowe, akcje edukacyjne. Do=nansowanie 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska w Lublinie w wysokości 18 tys. zł. Całko-
wity koszt zadania : 36 tys. zł. Całość w trakcie 
realizacji.

7. "Rowerem po gminie Bełżyce - wyty-
czenie i oznakowanie szlaku rowerowego wraz 
z utworzeniem miejsc odpoczynku i promo-
cją szlaku" realizowany w ramach działania 
413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" 
dla operacji, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania "Od-
nowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 
2007-2013. Wartość inwestycji 51 529,04 zł., 
wnioskowane do=nansowanie: 29 550 zł. Pro-
jekt zakończony 31.10.2013r.

8. "Budowa placu zabaw wraz z zago-
spodarowaniem terenu w miejscowości 
Kierz i  Matczyn gmina Bełżyce" realizowany 
w   ramach działania 413 "Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju" dla operacji, które 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" 
objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość 
inwestycji 187 015,56 zł., wnioskowane do=-
nansowanie: 109 338 zł. Inwestycja w trakcie 
realizacji.

W okresie od stycznia do października 
gmina Bełżyce na powyższe zadania pozy-
skała łącznie ze środków zewnętrznych 726 
544,60 zł., co stanowi 55,25% całkowitej war-
tości realizowanych inwestycji i zadań.

Z ostatniej chwili...

◆◆ Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych przy-
znał dodatkowo gminie Bełżyce 60 tys. zł. na 
remont drogi w miejscowości Cuple.

◆◆ Minister Obrony Narodowej przyznał 
medale Wojska Polskiego za Zasługi dla 
Obronności Kraju: złoty dyrektorowi ZDP w 
Lublinie z/s w Bełżycach Januszowi Watraso-
wi i  srebrny Ryszadowi Górze burmistrzowi 
naszej gminy. Odznaczenia wręczono w Mini-
sterstwie Obrony Narodowej 13 listopada br.

◆◆ Firma Intermarche budująca supermarket 
przy ul. Wojska Polskiego wykonuje także ka-
nalizację burzową wg. gminnego projektu.

◆◆ Ze względu na zmianę przepisów przeciw-
pożarowych zamontowano dwa hydranty przy 
szpitalu w Bełżycach. Materiały zakupione zo-
stały ze środków samorządowych, natomiast 
robociznę pokrył szpital, czyli SP ZOZ Nr1.

◆◆ Na obszarze chronionym przez JRG PSP 
Bełżyce strażacy interweniowali w listopadzie 
br. 9 razy, z czego 5 to pożary a 4 miejscowe 
zagrożenia. Najpoważniejszym zdarzeniem 
był pożar mieszkania w miejscowości Kreb-
sówka, gdzie straty oszacowano na około 10 
tys. zł.

◆◆ Rozpoczęły się prace przy pomniku na ul. 
Kazimierskiej. Wartość robót wyniesie 50 tys. 
zł.

Owocnie kończy się jesień kabaretowa dla komików z naszego, rodzimego kabaretu FiFa- 
RaFa. Ale po kolei. Z VIII Przeglądu Kabaretów Amatorskich W DECHE w Suszcu kabaret 
FiFa-RaFa wrócił bogatszy o nagrodę główną oraz nagrodę publiczności, ale przede wszystkim 
o doświadczenie. Mateusz Kwiatkowski podkreśla, że kabaret bez publiki byłby niczym. - Wi-
dzowie tego wieczoru przeszli nasze najśmielsze oczekiwania i bez wahania stwierdzamy, że była 
to jedna z  najlepszych (o ile nie najlepsza) publiczność jaką mieliśmy do tej pory! Po występie 
komicy odbyli szczegółową rozmowę z jurorami i jednocześnie bardziej doświadczonymi ka-
bareciarzami grupy Limo, którzy szczegółowo przeanalizowali każdy dobry i zły element ich 
programu.
Następnie satyrycy dostali się do Finału II Poznańskiego Przeglądu Amatorskich Kabaretów 
Koziołek 2013. Stamtąd wrócili również z nagrodą główną. Finalistów wybrało profesjonal-
ne jury w składzie: Aleksander Maria Gołębiowski - założyciel i członek nieistniejącego już 
Kabaretu TEY oraz Andrzej Czerski, którzy razem tworzą Kabaret Pod Spodem. - Ponownie 
udało się nam zgarnąć obydwie nagrody: I nagrodę Jury oraz I nagrodę publiczności - chwali się 
Mateusz - Dzięki za trzymanie kciuków. Pomogło! - dodaje na koniec. My także gratulujemy 
i  cieszymy się z sukcesów kabaretu no i oczywiście czekamy na kolejne występy.
Tekst : Agnieszka Winiarska, foto. arch. Kabaretu FiFa- RaFa

Wygrali pojedynek satyryczny
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Gmina Bełżyce jest gminą, 
która sukcesywnie inwestu-
je w rozwój oraz chętnie sięga 
po środki z Unii Europejskiej 
i pomocowe środki krajowe. 
Inwestycje w rozwój podstawo-
wej infrastruktury są dla gmi-
ny priorytetem. Nasze wysiłki 
i  starania zostały docenione. 
Gmina Bełżyce zajęła I miejsce 
w konkursie „Przyjazna wieś”, 
który był organizowany przez 
Sekretariat Regionalny Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich 
Województwa Lubelskiego oraz 
Lubelski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Końskowoli pod 
patronatem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi na najlepszy projekt w zakresie 
infrastruktury zrealizowany na terenach wiej-
skich przy wsparciu środków unijnych.

Spośród 7 zgłoszonych projektów z terenu 
województwa lubelskiego w zakresie infra-
struktury społecznej, wniosek gminy Bełżyce 
został zakwali=kowany do etapu regionalne-
go i zdobył I miejsce. Nagrodzony projekt to 
„Szkoła na miarę XXI wieku – kompleksowa 
modernizacja Szkoły Podstawowej w Babinie 

Bełżyce laureatem konkursu „Przyjazna wieś”

gm. Bełżyce”. 
Podsumowanie konkursu i wrę-

czenie nagród miało miejsce 30 
października 2013 r. w Centrum In-
nowacyjno - Szkoleniowym LODR 
w   Końskowoli. Gmina Bełżyce 
otrzymała nagrodę pieniężną w wy-
sokości 3 500 zł.

Zgodnie z regulaminem konkur-
su „Przyjazna Wieś” projekty, które 
zajęły I miejsca w etapie regionalnym 

zostały zgłoszone do 
etapu ogólnopolskie-
go konkursu. Miejmy 
nadzieję, że projekt 
zostanie również do-
ceniony na szczeblu 
ogólnopolskim. 

Tekst: Marzena 
Wojtachnio, 
foto: arch. UM

Maryjny Koncert Pieśni w Matczynie

Gdy serce twe przeszyje bólu grot, do Matki dąż;
I choćby cię opuścił cały świat, u Matki wciąż,
Tam znajdziesz w bólu ukojenie
Tam znajdziesz w smutku zapomnienie,
Tam znajdziesz swe znękane serce –
Pokój i szczęście. 

Październik to miesiąc maryjny. Od kilku już 
lat w naszej gminie mają miejsce Koncerty 
Pieśni Maryjnych organizowane przez Zespół 
Śpiewaczy z Wojcieszyna. Zaproszone zespoły 
występują po mszy św. w matczyńskim ko-
ściele prezentując bardzo piękny i wyszukany 

repertuar pieśni. W tym roku wierni usłyszeli 
m.in. pieśni przygotowane przez zespół "Ja-
rzębinki" i Kapelę MDK, zespoły śpiewacze 
z Wierzchowisk, Strzeszkowisk, Niedrzwicy, 
Wąwolnicy oraz gospodarzy koncertu Zespół 
Śpiewaczy z Wojcieszyna
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
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Rowerem po gminie Bełżyce

Z pewnością większość mieszkańców 
naszej gminy, przy okazji odwiedzania swo-
ich bliskich na cmentarzu przy ul.Kościuszki 
zauważyła tablicę informacyjną usytuowaną 
przy parkingu cmentarza. Jest to tylko jeden 
z  elementów oznakowania szlaku rowerowe-
go, który funkcjonuje od niedawna w naszej 
gminie, a to dzięki otrzymaniu do=nanso-
wania na realizację operacji pn. „Rowerem 
po gminie Bełżyce – wytyczenie i oznakowa-
nie szlaku rowerowego wraz z utworzeniem 
miejsc odpoczynku i promocją szlaku”. 

W dniu 17 maja 2013 r. w Lublinie nasza 
gmina podpisała z Samorządem Wojewódz-
twa Lubelskiego, reprezentowanym przez 
Zarząd Województwa Lubelskiego, umowę 
o przyznanie pomocy. Operacja realizowana 
jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji 
odpowiadających warunkom przyznania po-
mocy w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 

Celem operacji jest poprawa jakości życia 
mieszkańców gminy Bełżyce poprzez stworze-
nie szlaku rowerowego Bełżyce – Wierzcho-
wiska oraz utworzenie bezpiecznych miejsc 
odpoczynku i rekreacji. Dzięki przyznanej 
pomocy wytyczono i oznakowano czerwony 
szlak rowerowy o długości ok. 10 km bie-
gnący przez Bełżyce - Wierzchowiska Dolne 
– Skrzyniec Kolonię – Stare Wierzchowiska – 

Wierzchowiska Górne. Przejażdżkę rowerową 
po tych terenach można rozpocząć w dowol-
nym punkcie wyznaczonej trasy, jednak dla 
zachowania porządku poniżej przedstawiamy 
opis usytuowania kolejnych tablic na trasie. 

Pierwsza tablica informacyjna z  przebie-
giem całej trasy szlaku znajduje się w Bełży-
cach przy ul. Kościuszki (parking przy cmen-
tarzu). Kolejne tablice znajdują się: na tzw. 
„drodze skrzynieckiej” w  pobliżu cmentarza 
żydowskiego, dalej przy cmentarzu wojen-
nym z okresu I wojny światowej, na terenie 
obszaru chronionego siedlisk NATURA 2000 
w miejscowości Skrzyniec, przy kapliczkach: 
św. Jana Nepomucena i św. Huberta – patrona 
myśliwych w Skrzyńcu, kapliczce Chrystusa 
Dobrego Pasterza w Starych Wierzchowi-
skach. Tutaj też, przy szkole podstawowej, 
przewidziano miejsce odpoczynku dla podró-
żujących rowerem - wybudowano drewnianą 
wiatę turystyczną, którą wyposażono w trzy 
dębowe ławostoły, ustawiono grill betonowy 
z okrągłym, regulowanym rusztem oraz kosze 
na śmieci, ponadto zmodernizowano podłoże 
w istniejącej altanie. Miejsca te są ogólnodo-
stępne dla wszystkich mieszkańców. Można tu 
spędzić czas na świeżym powietrzu grillując 
w otoczeniu przyrody. Zakończenie szlaku ro-
werowego znajduje się na skrzyżowaniu drogi 
biegnącej z Bełżyc do Borzechowa. Usytuowa-
na jest tu ostatnia tablica informacyjna z prze-
biegiem szlaku, stanowiąca jednocześnie jego 

koniec. Rowerzyści chcący kontynuować jaz-
dę mogą udać się do Borzechowa, gdzie prze-
biega czarny szlak rowerowy o długości 11,5 
km lub wrócić do Bełżyc.

Trasa szlaku rowerowego prowadzi droga-
mi asfaltowymi i polnymi. Stopień trudności 
szlaku określony jest jako łatwy i przeciętny 
rowerzysta nie powinien mieć problemów 
z   jego pokonaniem. Ze względu na walory 
widokowe doskonale nadaje się na niedziel-
ne wypady za miasto, szczególnie w okresie 
letnim, jak również w jesienne, ciepłe i suche 
dni. Na całej długości trasy ustawione są słupy 
z drogowskazami ułatwiającymi orientację. 

W ramach uzyskanego wsparcia ze środ-
ków unijnych wydano również folder „Ro-
werem po gminie Bełżyce” w nakładzie 500 
egzemplarzy, zawierający szczegółowy opis 
przebiegu szlaku wraz z mapą. Już wkrótce 
przewodnik po szlaku rowerowym będzie 
można pobrać ze strony internetowej gminy. 

Wartość realizowanej operacji wynosi 
40523,83 zł., w tym przyznana pomoc ze środ-
ków unijnych w wysokości 25354 ,72 zł.

Mamy nadzieję, że w przyszłości dzięki 
staraniom Gminy Bełżyce uda się pozyskać 
środki =nansowe na wytyczenie i oznakowa-
nie kolejnych szlaków rowerowych po najbar-
dziej urokliwych terenach naszej gminy.

Tekst: Marzena Wojtachnio

Turniej Sołectw rozstrzygnięty

Tegoroczna edycja Turnieju Sołectw Gminy 
Bełżyce 2013, któremu patronował Burmistrz 
Bełżyc i Miejski Dom Kultury dobiegła koń-
ca. Gospodarzem =nału byli laureaci ubiegło-
rocznego turnieju czyli sołectwo Wzgórze. 
Zwycięstwo dało mieszkańcom Wzgórza mo-
bilizację i motywację zarazem do ukończenia 
remontu remizy, w której 27 października 
odbyło się wręczenie tegorocznych nagród. 
Do turnieju zgłosiło się osiem sołectw: Babin, 
Matczyn-Wojcieszyn, Chmielnik Kolonia, Cu-
ple, Wzgórze, Stare Wierzchowiska, Skrzyniec 

i Zalesie. Przypomnijmy, że turniej składał się 
z dwóch etapów: oceny sołectw pod wzglę-
dem estetycznym, ekologicznym oraz zaanga-
żowania mieszkańców w życie społeczne oraz 
części rozrywkowej, którą rozegrano podczas 
Festiwalu Wsi Polskiej w Wierzchowiskach 8 
września. Tam m.in. rywalizowano w konku-
rencji jazda na fajerce, struganie najdłuższej 
obierki z  ziemniaka, wiązanie powróseł czy 
tańczenie polki i oberka. Zgodnie z regulami-
nem za poszczególne działania przyznawano 
osobne punkty. W Wierzchowiskach najlepiej 

wypadło sołectwo Chmielnik Kolonia nato-
miast w punktacji ogólnej i =nale Turnieju 
Sołectw I miejsce zajęło sołectwo Matczyn-
-Wojcieszyn, na II miejscu znalazło się sołec-
two Wzgórze, a na III pozycji sołectwo Cuple. 
Wszystkim gratulujemy ogromnego zaanga-
żowania zarówno w części integracyjnej jak 
i gospodarskiej, porządkowaniu obejść, pielę-
gnacji ogrodów i terenów przyległych do do-
mostw, bowiem podnoszenie estetyki naszej 
gminy było jednym z założeń turnieju.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Sołtyska Matczyna -Wojcieszyna 
Maria Wieczorkiewicz odbiera nagrodę 

główną Turnieju Sołectw
Sołtys Wzgórza Zbigniew Kotłowski odbiera 

dyplom za zajęcie II miejsca
Tomasz Wiśniewski sołtys Cupli przyjmuje 

gratulacje za zajęcie III miejsca
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Jak karmić niemowlę, aby stwa-

rzać mu jak najlepsze warunki 

dla rozwoju mowy?

O prawidłowy przebieg rozwo-
ju mowy należy zadbać już od 

chwili narodzin. 
Tym co pomaga zapobiegać wystąpieniu wad 
wymowy jest odpowiedni sposób karmienia 
noworodka i niemowlęcia. Ssanie, gryzienie, żucie, 
picie są czynnościami =zjologicznymi pierwotny-
mi wobec mowy. Dzięki nim aparat artykulacyjny 
( język, wargi, żuchwa, podniebienie miękkie) 
osiągają taki stopień sprawności motorycznej, 
który pozwala na rozwój mowy czynnej.
1. Jeśli to możliwe, karm dziecko naturalnie. 
Dlaczego?

w szczególności uaktywnia czubek języka, którego 
odpowiednia sprawność odpowiada za poprawną 
realizację większości głosek języka polskiego, np. t, 
d, n, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, l, r. W trakcie kar-
mienia sztucznego czubek języka jest całkowicie 
nieaktywny.

-
chania przez nos w przeciwieństwie do karmienia 
butelką, które promuje nawykowe oddychanie 
ustami.
2. Zawsze karm dziecko pozycjach wysokich, 

tzn. tułów i głowa wyraźnie wyżej w stosunku 

do reszty ciała. Taka pozycja zapewnia właściwe 

warunki dla rozwoju mięśni artykulacyjnych 

oraz szczęki.

3. Jeśli nie karmisz piersią, wybierz butelkę z 

odpowiednim smoczkiem. Dokonując wyboru 

zwróć uwagę na następujące cechy:

Kauczuk jest bardzo miękki. Nie stymuluje więc 
do aktywnego ssania tylko do połykania, a przez 
to nie są usprawniane artykulatory.

prostą podstawą, gdyż wargi dziecka będą mogły 
układać się na niej podobnie jak na piersi.

kształtem kobiecą pierś, np. Avent. Unikaj smocz-
ków anatomicznych.

przepływem. Staramy się zostawić przepływ jak 
najmniejszy (mleko wypływa najsłabiej), gdyż 
chcemy, aby dziecko pracowało najintensywniej.
4.Smoczki uspokajacze używaj tylko wtedy, gdy 

jest to naprawdę konieczne, np. kiedy dziecko 

jest bardzo niespokojne.

-
czona łezka; te szkodzą najmniej jeśli chodzi o 
zgryz.

miesiąca życia lub do czasu pojawienia się zębów 
czwórek. Dłuższe używanie smoczka niesie bardzo 
duże ryzyko pojawienia się zgryzu otwartego, 
który może być przyczyną pojawienia się wady 
wymowy.
Opracowała Agnieszka Skubik 
neurologopedia PP-P w Bełżycach

Poradnia radzi

cd. artykułu w następnym numerze

Żyjemy w czasach niepodległej Polski. 
Wolność, nie została nam o=arowana. Była 
wywalczona przez pokolenia Tych, którzy 
żyli przed nami. Wszyscy tworzymy na-
szą Ojczyznę i jesteśmy odpowiedzialni za 
jej przyszłość. Polska była i w jest naszych 
sercach i tak pozostanie na wieki. Jesteśmy 
narodem, który wiele wycierpiał na prze-
strzeni wieków. Pewne wydarzenia utkwiły 
w pamięci i w duszy każdego Polaka. Wol-
ność została okupiona wielkim poświęce-
niem pokoleń, które zachowały swą tożsa-
mość przez lata zniewolenia. Nasza historia 
to szczególne momenty dziejowe, o których 
należy pamiętać i przekazywać je następ-
nym pokoleniom.

Przybliżając tylko niektóre fakty naszej 
trudnej i często tragicznej historii, zadajmy 
sobie pytanie: jak przetrwały nasze poko-
lenia najtrudniejsze z trudnych wydarzeń? 
Odpowiedź jest prosta - Ojczyzna zawsze 
żyła w ich sercach, gdzie rodzą się najwspa-
nialsze czyny, myśli i poświęcenia. 

Zastanówmy się, co czuli skostniali, 
głodni, nękani mrozem i prześladowaniem 
powstańcy 1863 roku. Jest oczywiste, iż ich  
uczucia skierowane były ku Ojczyźnie w te 
trudne, styczniowe dni. W polskiej historii 
utrwalił się następujący wizerunek stycznio-
wego powstańca - w kożuszku, z pistoletem 
za pasem, w rogatywce obszytej barankiem, 
z kosą lub karabinem w sinej, zmarzniętej 
dłoni, gorączkowo rozgrzewanej nad pło-
nącym ogniskiem, na skutej mrozem leśnej 
polanie. Polacy okazali wtedy  gotowość do 
najwyższych o=ar i poświęceń dla Ojczyzny. 
Tak pisano o czynie powstańczym, tuż po 
złożeniu broni przez Polaków - „...wygrana 
w zasadzie na polu ducha - prędzej lub póź-
niej musi być wygraną...»

Inne dziejowe wydarzenia - wywózki 
ludności cywilnej na tzw. Sybir, które od-
bywały się w skandalicznych warunkach 
higienicznych oraz wbrew wszelkim war-
tościom humanitarnym. Ludzi stłaczano 
w wagonach przeznaczonych do przewozu 
bydła z zadrutowanymi małymi okien-
kami pod dachem. W kącie wagonu stał 
mały piecyk, tzw. koza. Opału było bardzo 
mało albo wcale. Cały skład zatrzymywał 
się rzadko i to najczęściej w szczerym polu. 
Wycieńczeni podróżą ludzie przybywali do 
łagrów, kolonii pracowniczych lub kołcho-
zów, w  których panowały jeszcze gorsze 
warunki. Jak wielką liczbę istnień ludzkich 
pochłonął Sybir obrazuje fakt, że z 3 tys. Po-
laków zesłanych do łagrów na Czukotce nie 
przeżył nikt. Dlaczego ich tam wywieziono 
i tak traktowano? Odpowiedź jest prosta- za 
miłość do Polski. Mimo ogromnych wysił-
ków oprawców, nigdy nie udało się wrogom 
pokonać przywiązania polskiego narodu do 
Ojczyzny, ponieważ w polskich sercach za-
wsze żyła Polska.

Niepodległa w sercach
Są wśród nas jeszcze Ci, którzy przeżyli 

tragiczne lata II wojny światowej. Byli wśród 
nich ludzie młodzi, którzy chcieli zwyczajnie 
żyć. Wojna odbierała im wszystko: miłość, 
dom rodzinny, spokój i życie…Pamiętajmy 
o Nich…gdyż jak pisał wieszcz narodowy 
Adam Mickiewicz – „Jeśli zapomnę o Nich, 
Ty Boże na niebie zapomnij o mnie”. Boha-
terowie, którzy ginęli za wolność  Ojczyzny 
często wymawiali święte dla każdego Polaka 
słowa: Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my 
żyjemy... 

W Katyniu na nieludzkiej ziemi Pola-
cy ginęli za to, że biły w nich polskie serca 
przykryte narodowymi mundurami. Wro-
gowie sądzili, że mord dokonany na najwy-
bitniejszych jednostkach polskiego społe-
czeństwa, zachwieje wiarę, nadzieję i miłość 
do wolności. Oprawcy mylili się, ta krzywda 
utrwaliła i zakorzeniła na wieki miłość do 
Polski u Tych, co przetrwali. Dziś Katyń to 
przede wszystkim obowiązek pamięci o lu-
dziach, którzy za niezłomną wierność Pol-
sce zapłacili życiem. 

Inną ogromną,polską mogiłą jest każde 
miejsce wiecznego  spoczynku Tych, którzy 
walczyli o Warszawę w mroczne dni 1944 
roku. Wszyscy, którzy rozpoczęli walkę 
o  stolicę należą do kanonu wielkich boha-
terów, których serca  również płonęły żarem 
miłości do Polski , do Warszawy. Powstanie 
Warszawskie stało się dla kolejnych pokoleń 
Polaków wielkim symbolem męstwa i de-
terminacji w walce o niepodległość i było 
wielkim moralnym zwycięstwem. Polacy 
pokazali, że są w stanie walczyć o swój kraj, 
o  niepodległą Polskę nawet kiedy musie-
li zejść do kanałów. Pamięć o bohaterach 
z  Warszawy wciąż żyje i będzie żyła na wie-
ki.

Ojczyzna to wielkie słowo, pisało o niej 
wielu wybitnych polskich pisarzy i poetów. 
Każdy z nich innymi słowy opisywał hi-
storyczne wydarzenia. Jedni sławili piękno 
polskich krajobrazów, inni zachwycali się 
bohaterstwem narodu, czy wreszcie niepo-
wtarzalnością języka i kulturą. Ojczyzna 
– to wyzwanie rzucone przodkom i nam, 
synom polskiej ziemi. Patrząc na sprawę 
niepodległości Rzeczypospolitej, jako na 
rzeczywistość historyczną, a zarazem jako 
na fakt budujący naszą przyszłość, jesteśmy 
odpowiedzialni za Polskę. Ojczyzna jest 
czymś, czego nie można kupić, jest bezcen-
na. Polska ma tragiczną przeszłość. Dużo 
w   niej smutku, łez, cierpienia i krwi wy-
lanej przez naszych przodków walczących 
o  wolność. Ojczyzna jest naszym domem 
– jedynym, wielkim, pięknym domem. Pa-
miętajmy, że Polska to nie tylko kawałek 
miejsca na mapie, ale i my Polacy, którzy ją 
budujemy, tworzymy...

Tekst: Ewa Pietrzyk
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W dniu 24 października 2013 
roku zgodnie z tradycją odbyła się 
uroczystość ślubowania uczniów klas 
pierwszych Zespołu Szkół nr 2 w Beł-
życach. Zaproszenie na uroczystość 
przyjął zastępca Burmistrza Bełżyc 
Pan Marcin Olszak.

Uczniowie klas pierwszych szko-
ły podstawowej i gimnazjum po od-
czytaniu przez Panią Dyrektor tekstu 
ślubowania przyrzekli:  „Tobie Szkoło, 
Tobie Polsko ślubujemy”. Tym samym 
uczniowie przyjęli na siebie obowią-
zek sumiennej nauki, życzliwej po-
stawy wobec pracowników i innych uczniów, 
a także dbania o dobre imię naszej szkoły. 

Następnie Pani Dyrektor Cecylia Król 
dokonała pasowania uczniów klasy pierwszej 
szkoły podstawowej. Zastępca Burmistrza 
Pan Marcin Olszak wręczył uczniom legity-
macje szkolne, zaś wychowawczyni- dyplo-
my i książki z dedykacjami. – Jesteście teraz 
pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły - po-
wiedziała Pani Dyrektor na zakończenie tej 

"Tobie Szkoło Tobie Polsko ślubujemy"

części uroczystości. W dowód usankcjonowa-
nia przynależności do społeczności szkolnej 
pierwszoklasiści gimnazjum również otrzy-
mali legitymacje szkolne.

 Po części o=cjalnej została przedstawiona 
część artystyczna- montaż słowno - muzyczny 
pt. „W poszukiwaniu wartości”, przygotowany 
przez uczniów klas pierwszych szkoły pod-
stawowej i gimnazjum pod kierunkiem Pani 
Marzeny Kruczyńskiej, Pani Jolanty Wójto-

wicz oraz Pani Marzeny Podgajnej. 
Oprawę muzyczną przygotował 
szkolny zespół wokalny pod kierun-
kiem Pani Beaty Żywickiej. Recytacji 
utworów poetyckich towarzyszyła 
prezentacja multimedialna.

Pani Dyrektor w końcowym 
wystąpieniu podkreśliła, że jest to 
bardzo uroczysty i wyjątkowy dzień, 
który na długo pozostanie uczniom 
w pamięci. Skierowała pod ich ad-
resem wiele ciepłych słów, życzeń 
i wskazówek na dalsze lata nauki 
w naszej szkole. Zastępca Burmistrza 
Pan Marcin Olszak wyraził nadzieję, 

że pierwszoklasiści będą starali się dotrzymać 
złożonego przed chwilą przyrzeczenia. W mi-
łej i serdecznej atmosferze, przepełnionej ży-
czeniami i gratulacjami uczniowie udali się 
na słodki poczęstunek przygotowany przez 
rodziców.

Tekst: Jolanta Wójtowicz, foto: Marcin Stec

Święto Niepodległości jest ważnym wy-
darzeniem w życiu naszej lokalnej społecz-
ności. W tym roku w jego przygotowanie 
zaangażowały się Towarzystwo Regionalne 
Bełżyc, Zespół Szkół im. Mikołaja Koperni-
ka oraz  Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II. 
Jak zawsze głównym elementem obchodów 
była uroczysta msza w Kościele Para=alnym 
pod wezwaniem Nawrócenia Świętego Pawła 
w dniu 11 listopada, poprzedzona występem 
zespołu „Rosarium”. Ponadto z inicjatywy 
Towarzystwa Regionalnego Bełżyc został zor-
ganizowany Gminny Konkurs Poezji i Pieśni 
Patriotycznej, nad którym patronat objął Bur-
mistrz Bełżyc. Przesłuchania uczestników od-
były się 7 listopada 2013 r. w Miejskim Domu 
Kultury. W konkursie wzięli udział uczniowie 
ze wszystkich placówek oświatowych z   tere-
nu gminy Bełżyce. Jury w składzie: Józef Ka-
sprzak, Marek Szwajgier, Marian Widelski, 
Bogdan Czuryszkiewicz wyróżniło w kate-
gorii „wiersz”: Joannę Zielińską z Samorzą-
dowego Przedszkola Publicznego, Michalinę 

Skrzypek ze Szkoły Podsta-
wowej w Matczynie, Dawi-
da Goliszka z Gimnazjum 
nr 2, Paulinę Wójtowicz z 
Zespołu Szkół im. Mikoła-
ja Kopernika, natomiast w 
kategorii "pieśń": Paulinę 
Tokarczyk ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1, Martynę 
Marczyńską z Gimnazjum 
nr 1, zespół wokalny z Ze-
społu Szkół Technicznych 
im. Tadeusza Kościuszki.

Nagrody wręczył Pan 
Burmistrz podczas uroczy-

stości w dniu 17 listopada w Miejskim Domu 
Kultury, w czasie której młodzież z Zespołu 
Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II i Zespołu Szkół 
im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach przed-
stawiła program patriotyczny poświęcony 
Ojczyźnie i jej drodze do wolności. Gospoda-
rzem uroczystości był Burmistrz Bełżyc, Pan 
Ryszard Góra, który wraz z Prezesem Towa-
rzystwa Regionalnego Bełżyc dokonali o=cjal-
nego otwarcia. Program składał się z tekstów 
poetyckich i znanych pieśni patriotycznych, 
którymi uczniowie wyrazili swój stosunek 
do Ojczyzny. Współpraca szkoły podstawo-
wej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, 
zdaniem wielu widzów, połączyła dziecięcą 
wrażliwość z dojrzałym spojrzeniem mło-
dzieży. Wartościowym uzupełnieniem wy-
stępu uczniów była prezentacja Pana Rafała 
Dobrowolskiego, twórcy Grupy Historycznej 
„Radosław”. Piękną re]eksją podzielił się z 
uczestnikami ksiądz prałat Czesław Przech. 

Swoją obecnością zaszczycili uroczystość: 

posłowie na Sejm Rzeczypospolitej - Pani Ga-
briela Masłowska i Pan Jan Łopata, przedsta-
wiciel Marszałka Województwa Lubelskiego, 
Przewodniczący Rady Powiatu Lubelskiego 
- Pan Sławomir Zygo, Radny Powiatu Lubel-
skiego - Pan Grzegorz Widelski, władze mia-
sta i gminy Bełżyce, ksiądz prałat Czesław 
Przech, ksiądz proboszcz Janusz Zań, hono-
rowy prezes Towarzystwa Regionalnego Beł-
życ – Pani Maria Gruner, prezes Towarzystwa 
Regionalnego Bełżyc – Pan Marek Szwajgier, 
członkowie Towarzystwa, kombatanci, dyrek-
torzy szkół i instytucji z terenu gminy oraz 
mieszkańcy miasta i gminy. 

Zaangażowanie wielu osób w przygo-
towanie uroczystości jest świadectwem po-
staw obywatelskich i patriotycznych. Przede 
wszystkim zaś służy przekazywaniu najważ-
niejszych wartości młodym pokoleniom, któ-
rym niech przyświeca dewiza „Bóg, Honor, 
Ojczyzna”. 

Tekst: Elżbieta Kaszlikowska, Anna Matysek

foto: Agnieszka Winiarska

Młodzi Ojczyźnie w dniu Święta Niepodległości
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"Dziwny jest ten świat"

Tytuł piosenki Czesława Niemena stał się mottem październikowego spotkania z poezją w Pocze-
kalni Muzyczno - Literackiej MDK przygotowanego przez panią Jadwigę Kamińską - Sygę, której 
towarzyszyli czytając wiersze: Anna Wójtowicz, Grzegorz Bednarczyk i ks. Piotr Ochal. Oprawę 
muzyczną wieczoru zapewnił Piotr Dąbrowski i Damian Wyroślak. 
Tym razem tematyka dość poważna, oscylująca wokół dylematów i wyborów życiowych, zawiro-
wań historycznych i ojczyzny, ale także związana z przemijaniem.
Za to muzycznie dość różnorodna. Widzowie usłyszeli zatem i "Dziwny jest ten świat" Niemena 
i   melodię =lmową  "Uciekaj moje serce" z serialu "Jan Serce" oraz "Kasztany". Na zakończenie 
muzycy zaprezentowali fragmenty koncertu, który zagrają na Zaduszkach Jazzowych w MDK, pod 
koniec listopada tego roku. 

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska  

Remont remizy we Wzgórzu zakończony

Dobiegł końca trwający dwa lata remont re-
mizy OSP we Wzgórzu. Uroczyste otwarcie 
obiektu miało miejsce 27 października i zgro-
madziło ponad sto osób zarówno z sołectwa 
Wzgórze jak i z sąsiednich sołectw włączając 
przedstawicieli władz miejskich i powiato-
wych. Wspólnie przecięli wstęgę: sołtys sołec-
twa Wzgórze Zbigniew Kotłowski, Burmistrz 
Bełżyc Ryszard Góra, Zbigniew Sągolewski 
prezes OSP Wzgórze i ks. proboszcz Janusz 
Zań. Część artystyczną, która miała już miej-
sce wewnątrz budynku przygotowała mło-
dzież i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2 im. 
Królowej Jadwigi, natomiast poczęstunkiem 
i dekoracją sali zajęły się panie ze Stowarzy-
szenia Kreatywnych Kobiet "Stokrotka", które 
swoją siedzibę mają właśnie w remizie.
- W 2011 roku na zebraniu wiejskim posta-
nowiliśmy wspólnie z mieszkańcami, że wy-
remontujemy ten budynek. Przez kolejne lata 
przeznaczyliśmy na ten cel 53 tys. zł. z fun-
duszu sołeckiego - mówi sołtys Kotłowski. 
W  pracach remontowych społecznie praco-
wało około czterdziestu osób  w tym strażacy 
ochotnicy. - Wartość prac społecznych wynio-
sła około 50 tys. zł. - szacuje Kotłowski.
Panie ze Stowarzyszenia "Stokrotka" napisały 
nawet projekt o do=nansowanie, dzięki któ-
remu w budynku zainstalowano kominek, 
który teraz ogrzewa pomieszczenia. W prace 
przy remizie zaangażowali się także miejscowi 
handlowcy udzielając wysokich rabatów na 
materiały budowlane oraz miejscowe =rmy, 
którym powierzono fachowe prace. - Pracow-
nicy Urzędu Miejskiego także udzielali nam 
pomocy oraz porad jeśli chodzi o  specjalistycz-
ne prace typu np. wykonanie kanalizacji. - wy-
mienia sołtys.
Jak przystało na gospodarza, prezes OSP Zbi-
gniew Sągolewski uczestniczył we wszystkich 
pracach remontowych, a z młodszych straża-
ków ochotników szczególnie aktywnie działał 
Przemysław Wójtowicz i Mateusz Sapała. 
- Wyrażam nadzieję, że ten wyremontowany 
i unowocześniony budynek przez długie lata 
będzie służył społeczności, która tak aktywnie 
wsparła inicjatywę remontu i uczestniczyła we 
wszystkich pracach z tym związanych. - podsu-
mował burmistrz Góra.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
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VIII rocznica nadania szkole imienia Jana Pawła II

Uroczyste ślubowanie uczniów pierwszych klas Gimnazjum i Szkoły Podstawowej połączono z obchodami VIII rocznicy nadania Zespołowi Szkół 
Nr 1 w Bełżycach imienia Jana Pawła II. Całość 16 października rozpoczęła się mszą św. w intencji uczniów i nauczycieli oraz przyjaciół szkoły. 
Kolejna część miała miejsce na terenie placówki. Dyrektor szkoły Zbigniew Dyguś odebrał od uczniów ślubowanie i o=cjalnie przyjął do grona 
szkolnej braci. Następnie młodzież zaprezentowała program artystyczny o patronie szkoły, śpiewał szkolny chór i tańczyli uczniowie klasy III 
Szkoły Podstawowej. 
Tekst: AWI, foto: Agnieszka Winiarska, arch. ZS Nr 1
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W dniu 18 października 2013 po raz 
pierwszy w roku szkolnym 2013/14, a po 
raz kolejny w historii akcji krwiodawstwa 
w  naszej szkole, młodzież oddawała krew. 
W większości dawcami byli uczniowie, którzy 
ukończyli 18 lat. Była to ich pierwsza przygo-
da z akcją honorowego krwiodawstwa. Akcje 
krwiodawstwa odbywają się w Zespole szkół 
im. Mikołaja Kopernika cyklicznie od 2002 
roku. Zatem już od ponad 10 lat uczniowie 
mają możliwość podarowania cząstki siebie 
innym. Oddanie krwi jest wielkim przejawem 
altruizmu i dobrej woli. Każdy z nas może 
bowiem znaleźć się w sytuacji, która będzie 
wymagała leku jakim jest krew. Tego bowiem 
nie może zastąpić nic innego. Tak więc każ-
dy, kto jest osobą pełnoletnią i zdrową, może 
uratować życie innym. Należy zaznaczyć, iż 
osoba oddająca krew, nie pobiera za to żadnej 
graty=kacji. Jedynym „wynagrodzeniem” są: 
ekwiwalent energetyczny w postaci czekolad, 
wykonanie podstawowych badań, oznaczenie 
grupy krwi i dzień ustawowo wolny od nauki 
czy pracy. Ale najważniejszym celem tego typu 
akcji jest świadomość pomocy potrzebującym 
oraz promowanie zachowań prospołecznych. 
W dobie wszechogarniającego pośpiechu, za-
mętów społecznych, obaw o dzień jutrzejszy 
i niepewnej przyszłości, taka chwila zadumy, 
zastanowienia się i poświęcenia swojego czasu 
dla dobra innych, jest naprawdę na wagę złota, 
a dla osób chorych na wagę życia. W akcjach 
honorowego krwiodawstwa mogą brać udział 

nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele, rodzi-
ce i cała społeczność lokalna. Dla piszącej te 
słowa, szczególnie ważna jest obecność absol-
wentów Zespołu Szkół, którzy mimo opusz-
czenia murów szkoły, ukończenia studiów czy 
pracy poza miastem i gminą Bełżyce, przyby-
wają na każdą akcję. Jest to dowód na to, że 
idea zaszczepiona w okresie „nastu” lat może 
przetrwać całe życie. Za chęci i oddanie swojej 
krwi wszystkim krwiodawcom tym wielolet-
nim i tym jednorazowym należą się wyrazy 
najwyższego uznania.
mgr Justyna Ślusarska opiekun Koła PCK 
w ZS im.M.Kopernika w Bełżycach 
foto: Emilia Rybacka

Młodzież oddaje krew

Detektywi LO w Wyższej Szkole O6cer-
skiej Sił Powietrznych

W dniach 26-28 września 2013 roku mło-
dzież liceum im. M. Kopernika w Bełżycach 
z grupy realizującej  detektywistykę i ochronę 
uczestniczyła w „Lotniczych Warsztatach-Dę-
blin 2013” zorganizowanych przez Wyższą 
Szkołę O=cerską Sił Powietrznych i Samorząd 
Studentów tej uczelni reprezentowany przez 
sierż. podchorążego Marcina Fertyka.

W warsztatach wzięło udział ponad 400 
uczniów z 28 szkół województwa lubelskie-
go, małopolskiego i mazowieckiego. Z na-
szej szkoły w zgrupowaniu wzięły udział: Iga 
Brewczak, Weronika Kręgiel i Adrian Pyda 
z 2c; Anna Wilczyńska i Paulina Pietroń z 3d; 
Karolina Oleszko, Karina Rynkowska i Aneta 
Wiertel z 3c.

Warsztaty miały na celu promocję wśród 
młodzieży pozytywnego wizerunku Wojska 
Polskiego, polskiego lotnictwa wojskowego 
oraz służby w Narodowych Siłach Rezerwy. 
Uczestniczyliśmy w spotkaniu z gen. bryg. 
prof. dr hab. Jerzym Lewitowiczem, oraz 
płk. pil. Jerzym Leniem wieloletnim dowód-
cą reprezentacyjnego zespołu akrobacyjnego 
Polskich Sił Powietrznych – „Biało-Czer-
wone Iskry”. Atrakcji pierwszego dnia do-
pełnił koncert Zespołu Reprezentacyjnego 
WP oraz wojskowe ognisko z grochówką, 
bigosem i kiełbaskami. Drugi dzień warszta-
tów to udział w przysiędze wojskowej pod-
chorążych 5 - letnich studiów magisterskich 
w  Wyższej Szkole O=cerskiej Sił Powietrz-
nych. Po uroczystości nasi uczniowie i po-
zostałe grupy z klas mundurowych zwiedzili 
laboratoria, sale dydaktyczne, port lotniczy, 
hangary oraz Akademicki Ośrodek Szkole-
nia Lotniczego. Mogli też obejrzeć uczelnia-
ne symulatory, w tym także uruchomiony 
tydzień wcześniej najnowocześniejszy w kra-
ju symulator dezorientacji przestrzennej.  
Szczególne wrażenie wzbudziło zwiedzanie 
statków powietrznych będących na wyposa-
żeniu Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lot-
niczego. Niezapomnianym przeżyciem były 
loty w symulatorach lotniczych odrzutowców 
bojowych i śmigłowców oraz bliskie obcowa-
nie z każdym rodzajem samolotu na wyposa-
żeniu polskiej armii. Kadeci próbowali swoich 
sił w specjalnych trenażerach do ćwiczeń =-
zycznych przygotowujących przyszłych pilo-
tów do akrobacji powietrznych. Wzięliśmy 
udział w zawodach sportowych i przekona-
liśmy się, jak wiele warunków trzeba spełnić 
aby zostać pilotem: nienaganne zdrowie, pa-
sja do lotnictwa oraz po 90% z matematyki, 
=zyki i j. angielskiego rozszerzonych na matu-
rze. Przez cały czas pobytu w jednostce naszą 
grupą opiekował się uczeń liceum lotniczego 
Rafał Eljaszuk, dzięki któremu mogliśmy bez-
piecznie i bezstresowo realizować program 
warsztatów. Podczas pobytu spotkaliśmy swo-
ich znajomych min. Krystiana Rolę, który był 

uczniem naszego liceum a później przeniósł 
się do liceum lotniczego oraz absolwenta na-
szego liceum Jakuba Stępniaka studenta II 
roku szkoły o=cerskiej.

Dla wielu uczniów, którzy swą przyszłość 
wiążą z mundurem, takie warsztaty to praw-
dziwa przygoda z wojskiem. Trzydniowe 
zgrupowanie pozwoliło odczuć na własnej 
skórze jak wygląda pobyt w prawdziwej jed-
nostce.

Dziękujemy organizatorom z WSOSP 

Warsztaty Lotnicze klas mundurowych Dęblin 2013
za zaproszenie młodzieży z naszej szkoły na 
warsztaty lotnicze. Szczególne podziękowania 
należą się Samorządowi Studentów tej uczel-
ni reprezentowanemu przez Przewodniczą-
cego  sierż. podchorążego Marcina Fertyka 
na ręce którego składamy wyrazy uznania za 
pomysł, wspaniałą inicjatywę i realizację oraz 
Licealistom Liceum Lotniczego w Dęblinie za 
pomoc i zaangażowanie.

Tekst: mgr Jacek Górski instruktor klas mun-
durowych ZS w Bełżycach, foto: Iga Brewczak
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W tym roku minęło 80 lat od momentu za-
łożenia przez Czesława Kasperskiego młyna 
w Bełżycach. Budynek usytuowany przy uli-
cy Kazimierskiej przy trasie łączącej Bełżyce 
z   Lublinem przetrwał osiem dziesięcioleci 
w tym działania wojenne. W 1947 roku upań-
stwowiony, po 41 latach wrócił ponownie 
w ręce rodziny – dokładnie wnuczki Czesława 
– Darii Studzian z domu Kasperskiej. O histo-
rii rodzinnej pani Daria może długo opowia-
dać. Fragmenty dziejów rodziny i młyna moż-
na przeczytać w "Pamiętniku kulturalnym" 
wydanym przez Miejski Dom Kultury w Beł-
życach w 2012 roku. Dla  Czytelników gazety 
przypomnimy zarys historii. 
„Czesław Kasperski urodził się 13 lipca 1895 
r. w Wierzchowinie koło Żółkiewki. Po woj-
nie w roku 1920 i odbytej służbie wojskowej, 
jako syn młynarza, kontynuował tradycję po-
koleniową pracując w rodzinnym młynie. Idąc 
z duchem czasu, zainteresowany nowościami 
technicznymi, otwarty na zmiany, postanowił 
wybudować własny młyn, dla którego znalazł 
dogodną lokalizację w Bełżycach na terenie 
rolniczym, dającym możliwość ciągłej pracy 
dla młynarza. Rozpoczęła się budowa mły-
na, który uruchomiono w październiku 1933 
r. Nowo otwarty obiekt posiadał trzy pietra, 
poruszany był maszyną parową opalaną drew-
nem. 
Czesław Kasperski był to człowiek niezwykle 
światły i oczytany. Pragnął zdobywać wiedzę 
i poszerzać swoje wiadomości  dlatego w 1937 
roku pojechał na światową wystawę do Pary-
ża. Tam zakupił nowe urządzenia niemieckiej 
produkcji do młyna w Bełżycach. Ponadto 
pracując i mieszkając w Bełżycach udzielał się 
jako społecznik. Był współzałożycielem Kasy 
Zapomogowo – Pożyczkowej, jak również jed-
nym z fundatorów kościelnej chorągwi tutej-
szej para=i. Dbał o wykształcenie wszystkich 
dzieci. Syn Czesław ( ojciec Darii Studzian) 
urodzony w 1921 roku ukończył Państwo-
wą Szkołę Młynarską w Bydgoszczy. Niestety 
podczas II wojny światowej założyciel młyna 

w Bełżycach Cze-
sław Kasperski 
został aresztowany 
przez hitlerowców 
za pomoc oddzia-
łom AK i rozstrze-
lany 24 maja 1941 
roku na Zamku w 
Lublinie. Prowa-
dzenie młyna po 
ojcu przejął syn 
Czesław i zarzą-
dzał nim do chwili 
upaństwowienia w 
1947 roku. Ode-
brano własność 
Kasperskim i tym 
samym pozbawio-
no rodzinę możli-
wości zarobkowa-

nia. W 1953 roku majątek został przekazany  
centrali Rolniczych Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska, natomiast Czesław Kasperski pra-
cował we „własnym” młynie od 1958 roku do 
przejścia na emeryturę w 1988 roku. Potem 
przez rok dzierżawił obiekt od Gminnej Spół-
dzielni, a w styczniu 1989 roku Daria Studzian 
odkupiła własność rodzinną od Gminnej 
Spółdzielni w Bełżycach. 
Młyn rozpoczął pracę w nowych warunkach  
ekonomicznych i historycznych. Niestety 
zmiany zachodzące w Polsce lat 90-tych wpły-
nęły na brak opłacalności takiej produkcji 
i  właściciele zostali zmuszeni do zamknięcia 
obiektu. Jednak postanowili nie poddawać 
się, a dobra lokalizacja budynku podsunęła 
im pomysł na otwarcie restauracji z zacho-
waniem kubatury budynku jak i pewnych, 
charakterystycznych elementów wystroju. Po 
sześciu latach nieużytkowania obiektu i czte-
rech latach pokonywania formalnych trudno-

ści w styczniu 2013 roku zabytkowy już młyn 
rozpoczął działalność jako restauracja Stary 
Młyn.”
- Zapisane słowa mojego dziadka idącego na 
wojnę w 1920 roku: Bądźcie zdrowi i pamię-
tajcie o mnie - są sentencją naszego wspólne-
go działania pokoleń od 80 lat - mówi Daria 
Studzian. 
O=cjalna uroczystość obchodów 80 - lecia 
otwarcia młyna w Bełżycach, czyli dębowe 
gody, miała miejsce 25 października w no-
wootwartej restauracji. Uczestniczyło w niej 
kilkadziesiąt osób związanych współpra-
cą z  właścicielami oraz przyjaciół rodziny. 
Uczestniczyli w niej m.in. poseł Jan Łopa-
ta, starosta Paweł Pikula, władze miejskie: 
Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra z zastępcą 
Marcinem Olszakiem, przedstawiciele Rady 
Powiatu Lubelskiego, oraz przedstawiciele or-
ganizacji działających na terenie naszej gmi-
ny. W krótkich przemówieniach nie zabrakło 
słów podziękowań za ogrom pracy i wysiłku 
włożonego w otwarcie nowej działalności 
oraz życzenia sił, powodzenia i zadowolenia 
z prowadzonej działalności, którą państwo 
Studzianowie: Daria i Józef oraz ich synowie: 
Rafał i Michał realizują z ogromną pasją i za-
angażowaniem. Z okazji 80 -lecia właściciele 
pokusili się o wydanie folderu opisującego 
historię i dokonania rodziny Kasperskich, 
wzbogaconą o liczne, zachowane w rodzin-
nym albumie, czarno-białe fotogra=e.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Za pośrednictwem Gazety Bełżyckiej Daria 
i Józef Studzian składają serdeczne podzięko-
wania wszystkim tym, którzy bezpośrednio 
lub pośrednio przyczynili się do osiągnięcia  
sukcesu i realizacji wyznaczanych celów.

Dębowe gody we młynie
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Świętowali Dzień seniora
Dzisiaj mamy Dzień Seniora
Już od rana do wieczora, każdy senior sobie marzy
w co się ubrać, czym zachwycić
By w ten jeden dzień na chwilę
Do młodości myślą wrócić
 Kilka godzin wspólnie spędzić
 Powspominać młode lata
 I zapomnieć o kłopotach
 W przyjacielu spotkać brata
Chociaż nogi odmawiają
Dziś zatańczę z Tobą walca
Może wyjdzie nam to gorzej
Lecz nie śmiejcie się ze starca.
 My seniorzy także chcemy
 resztę życia spędzić miło
 By nikt nami nie pogardzał
 By się nam też dobrze żyło
Nasze młode piękne lata
Przeleciały nam jak chwila
Praca, dom, rodzina dzieci
Teraz dom pustkami świeci
 Człowiek sam jak kołek w płocie
 Siedzi czasem przez dzień cały
 Dzisiaj jestem tutaj z wami
 Przyjaciółmi, kolegami
Jak co roku w listopadzie
Spotykamy się w gromadzie
Dzień Seniora dziś świętować
Wspólnie bawić się, radować
I zapomnieć o niedoli
Która tak na codzień boli
 Korzystajmy więc z tej chwili
 Żeśmy tutaj dzisiaj byli
 A za rok tu na tej sali
 Wszyscy razem się spotkali
Anna Kryńska

Kilkudziesięciu seniorów z naszej gminy zrzeszonych w PZERiI 
po raz kolejny spotkało się na Dniu Seniora. Uroczystość 16 li-
stopada otworzyła przewodnicząca Anna Kryńska. Wszystkich 
gości powitała wierszem swojego autorstwa. W spotkaniu uczest-
niczył Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra, który wyraził słowa uzna-
nia dla prężnej działalności Koła m.in. w pozyskiwaniu funduszy 
z tzw. pożytku publicznego. 
Kilkanaście osób ze Związku należy do zespołu "Jarzębinki" 

działającego przy MDK, który zapewnił oprawę artystyczną imprezy wraz 
z Kapelą MDK. Tego wieczoru nie zabrakło i śpiewów i tańców. Wszyscy 
uczestnicy podkreślają wspaniałą atmosferę spotkania, podczas którego mo-
gli odpocząć od spraw codziennych, czasem trosk, zintegrować się z innymi 
seniorami i po prostu miło spędzić czas. 
Dodajmy, że koło PZERiI w Bełżycach organizuje m.in. różne wyjazdy w cią-
gu roku, z których to form wypoczynku członkowie Koła chętnie korzystają.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

W Zespole Szkół Specjalnych przy DPS 
w Matczynie, cyklicznie każdej jesieni gości-
my Studio Małych Form Teatralnych, Sceno-
gra=i i Reżyserii ART- RE z Krakowa. Jest to 
możliwe dzięki wieloletniej już współpracy, 
jak również zaangażowaniu nauczycieli w po-
zyskanie sponsorów na ten cel.

Teatr ART-RE, tworzy i wystawia przed-
stawienia dla dzieci inspirując się utwora-
mi literatury polskiej i zagranicznej. W tym 
roku nasi wychowankowie mieli przyjemność 
uczestniczyć w spektaklu przygotowanym 
na podstawie bajki włoskiego prozaika Carla 
Collodiego – „Pinokio”. Uczniowie wystąpili 
na scenie razem z aktorami i współtworzyli 

Do Matczyna przyjechał Pinokio
przedstawienie a także sami kreowali  
bajkowy świat. Interaktywność spekta-
klu pozwoliła naszym wychowankom 
na stymulowanie zmysłów jak również 
rozwijanie wrażliwości emocjonalnej 
i  estetycznej. Na uwagę zasługują także 
niepowtarzalność i oryginalność sceno-
gra=i i kostiumów.

Mamy nadzieję że taka forma edu-
kacji teatralnej uatrakcyjni ofertę naszej 
szkoły, a przede wszystkim sprawi ra-
dość naszym wychowankom przyczy-
niając się tym samym do ich wszech-
stronnego rozwoju.
Tekst: Sabina Ozimek,
 foto: Agnieszka Borowiec
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projektujemy, pomagamy, 

doradzamy
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wiedzę i umiejętności, które wykorzystają 
w przyszłości w swojej pracy zawodowej.
2. Projekt Leonardo da Vinci.
Uczniowie o specjalności technik żywienia 
oraz kucharz będą odbywać staże zawodowe 
w lokalach gastronomicznych w Spoleto we 
Włoszech. Na trzy tygodnie wyjedzie mło-
dzież by poszerzać kompetencje zawodowe 
i językowe w celu dobrego startu w dorosłe 
życie. Obecnie uczniowie uczestniczą w kur-
sie przygotowawczym z języka włoskiego. 
Po uzyskaniu certy=katów nasi uczniowie 
będą stanowić grupę  dobrze wykształconych 
specjalistów. Pobyt na stażu zapewnia także 
rozwój wiedzy o kulturze włoskiej dzięki wy-
cieczkom do Rzymu, Asyżu czy Termii.

Tekst: Beata Wójtowicz, 
foto: arch. ZST

Kształcenie zawodowe ma przygotować 
młodzież do znalezienia pracy. Współ-
cześnie specjalista musi być wyposażony 
w   kluczowe umiejętności, oprócz teorii 
niezbędna praktyka. Uczniowie kształcą-
cy się w zawodzie technik żywienia i usług 
gastronomicznych i kucharza samodzielnie 
przygotowują w pracowniach gastrono-
micznych potrawy, oceniają ich jakość oraz 
je konsumują. Cykl kształcenia w techni-
kum obejmuje przygotowywanie potraw 
mącznych, mięsnych, wegetariańskich, 
ciast i deserów.  Szkoła przygotowuje do 
różnorodnej działalności, np.: prowadze-
nie własnej działalności usługowej (obsługa 
kelnersko-barmańska, catering, punkt małej 
gastronomii) czy też  zatrudnienia w loka-
lach gastronomicznych. Corocznie w ZST 
odbywają się konkursy świąteczne na potra-
wy bożonarodzeniowe i wielkanocne, przy 
eleganckiej dekoracji stołów. Szkoła prowadzi 
obsługę cateringową na zamówienie lokal-
nych instytucji. Wiedzę i praktykę uczniowie 
mogą zwery=kować w   renomowanych loka-
lach.  Praktyki zawodowe uczniowie odbywają 
w bełżyckich lokalach gastronomicznych np.: 
Restauracja Stary Młyn, Zajazd u Dwojaków 
oraz w okolicznych: Zajazd Kmicic, Dworek 
Arkadia, Hotel Korona, Karczma Rzym, Za-
jazd Marzanna.  Dla ambitnych uczniów jest 
zatrudnienie oraz możliwości samorozwoju, 
czego dowodem jest obecność absolwentów 
jako pracowników w pobliskich lokalach. 
Wielką atrakcją jest przygotowywanie niespo-
tykanych, światowych potraw w ramach zajęć 
dodatkowych w pracowni „Atelier Smaku”. 
Wyszukana, ekskluzywna gastronomia zago-
ściła w naszej szkole: łosoś w sosie kawowo-
-miodowym, ]aczki z boczniaków, perliczka 
w glazurze miodowej, sznycel z jelenia w so-
sie z podgrzybków, udziec sarny z kurkowym 
sosem, sandacz zapiekany w szynce parmeń-
skiej, jesiotr w glazurze cytrynowo-miodowej, 
stek z rekina pod bekonem oraz inne potrawy 
z kalmarami, krewetkami czy ślimakami. Cze-
kamy na uczestnictwo naszych absolwentów 

w telewizyjnym show kulinarnym. Dla zainte-
resowanych udostępniamy przepisy tych po-
traw pod adresem zst@zst-belzyce.pl
Światowe potrawy, precyzja wykonania, nie-
powtarzalne smaki, oryginalne produkty oraz 
niezapomniane wrażenia to wizytówka Ze-
społu Szkół Technicznych.
Przykłady dobrych praktyk realizowane 
w ZST :  1. Projekt „Szkoły dobrych umiejęt-
ności”.
Od 1 marca 2013 roku w naszej szkole reali-
zowany jest kolejny projekt współ=nansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu  Społecznego. Zadania 
przewidziane do realizacji w naszej szkole 
obejmą łącznie 144 uczniów, którzy będą 
mieli możliwość uczestniczenia w następują-
cych działaniach: zajęcia dydaktyczno - wy-
równawcze z matematyki, język angielski za-
wodowy, kurs spawacza metodą TIG, zajęcia 
w pracowni gastronomicznej „Atelier Smaku”, 
laboratorium ECDL, pracownia procesów cy-
frowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe 
i praktyki zawodowe u pracodawców. Dodat-
kowo uczniowie uczestniczący w zajęciach „ 
Atelier Smaku” wyjadą na Targi HORECA/
GASTROFOOD w Krakowie, gdzie będą 
mogli zapoznać się z nowoczesnymi techno-
logiami produkcji i przetwarzania żywności. 
W  miesiącu maju 2013 roku uczniowie klas 
II at i III at odbywali praktyki zawodowe 
w Dworku Arkadia, Zajeździe Kmicic i Ogro-
dzie Botanicznym - zdobywając tam cenną 

Gastronomia na światowym poziomie

Ojczyzna

Blizna na bliźnie i na bliźnie blizna
To jest właśnie kochana nasza Ojczyzna.
Choć jest zbroczona krwią sióstr i braci,
własnego piękna nigdy nie traci.
 Oby nigdy nie było wojny-
 Niech się rozwija nasza Ojczyzna
 I niech pięknieje ma Ojcowizna.
 I niech zagoi się każda blizna.
Gdzie tylko spojrzysz, pięknie dokoła -
A z góry św. Jan Paweł woła!
Polskę z honorem promujmy wszędzie!
Wszystko co polskie, niech polskie będzie!
 Szanujmy pamięć przodków i braci-
 Przez tyle wieków co wypracowali
 My dzisiaj, za półdarmo lub darmo!
 Polski dorobek obcym oddali?
Jeżeli nam wszystkim Ojczyzna miła
Cieszmy się dalej by wolnością żyła
Wróg czyha by znieść polskie zwyczaje
Aby Polska, Polską nie była.

Tadeusz Sieńko 2013r. 
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Dalszy ciąg artykułu z poprzedniego numeru 
Gazety Bełżyckiej

Chyba wszyscy jesteśmy po trochu winni 
tego stanu rzeczy. Przez te ćwierć wieku bar-
dzo niewiele mówiło się o tej części naszej 
pogmatwanej historii, niewiele zrobiliśmy 
aby przywrócić cześć i dobrą pamięć o boha-
terach walki o prawdziwą niepodległość, by 
wykorzenić kłamstwa tak per=dnie, ale jed-
nocześnie tak skutecznie wpojone polskiemu 
społeczeństwu. Trzeba to jak najszybciej na-
prawić. Stąd też takie działania jak Rajd Za-
pory w kwietniu tego roku, konkurs dla dzieci 
i młodzieży, inscenizacja zdobycia posterunku 
MO w Bełżycach, lekcje żywej historii w szko-
le podstawowej i gimnazjum, artykuły w pra-
sie. Wszystko to przeprowadzone społecznie, 
bez żadnego ukrytego interesu – politycznego, 
=nansowego czy innego... Trudno w  to uwie-
rzyć? Oczywiście że trudno w tych czasach, 

Proch między palcami

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Krzysztofa Sidora, jednego z najlepszych zawodników bełżyckiej 

piłki nożnej. Odszedł od nas do lepszego świata, 

nasz przyjaciel, zawodnik, kapitan. 

Od najmłodszych lat Krzysio, bo tak do niego wszyscy zwracaliśmy 

się w klubie, był związany z klubami piłkarskimi z Bełżyc. Sport dla 

niego był sposobem na życie. Zawsze uśmiechnięty, skory do pomo-

cy kolegom, z charakterem i charyzmą na boisku, czym zdobywał 

sobie sympatię kolegów z boiska oraz kibiców.

 Był kapitanem, który prowadził drużynę do zwycięstwa.

Zarząd, trenerzy i zawodnicy LZS „Tęcza” Bełżyce składają rodzinie 

i najbliższym wyrazy najgłębszego współczucia

Fundacja „Via Jagiellonica” przygotowała 
specjalną ofertę zwiedzania Lublina na listo-
pad. Zgodnie z polską tradycją polega ona na 
odwiedzaniu miejsc pochówków, natomiast 
wyróżni ją uwzględnienie kościelnych krypt 
i cmentarzy przykościelnych.

Oprowadzenie po cmentarzach przy uli-
cy Lipowej to dopiero wstęp do odkrywczych 
poszukiwań. Program listopadowego zwie-
dzania został tak dobrany, żeby przypomnieć 
częściowo „zaginiony” świat dawnych cmen-
tarzy przykościelnych oraz zapoznać zaintere-
sowanych z wybranymi kryptami.

– Zwiedzanie zaczynać będziemy przy 
cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Li-
powej. Odnajdziemy na nim m.in. pochówki 
przeniesione z cmentarzy, które zlikwidowa-
no. Uświadomimy sobie również w jaki sposób 
podobny proces dokonywał się u  prawosław-
nych i luteran. Następnie odwiedzimy kościół 
pobrygidkowski, w którym dla zwiedzających 
dostępne są już m.in. krypty. Zainteresowani 
będą mogli również wybrać krypty pojezuickie 
oraz biskupie w archikatedrze. Kolejne punkty 
to: dawny cmentarz przy szpitalu Świętego Du-
cha, nagrobki w kościele Dominikanów, plac po 
Farze oraz zespół kościelno-szpitalny św. Woj-
ciecha i Łazarza. Zwiedzanie kończyć będzie-
my przy kościele św. Mikołaja, w miejscu gdzie 
funkcjonował cmentarz na Czwartku – mówi 
Bartosz Tratkowski, prezes Fundacji „Via Ja-
giellonica”.

Cały program trwa do czterech godzin. 
Oferta przeznaczona jest przede wszystkim 
dla grup zorganizowanych, m.in. szkolnych. 
Koszt za usługę przewodnicką wynosi 180 zł 
(10 procent zniżki dla szkół, których organem 
prowadzącym jest samorząd przynależący do 
OT „Szlak Jagielloński”). Przewidzieć też trze-
ba bilety wstępu do wybranych krypt (w ko-
ściele pobrygidkowskim – 3 / 1,5 zł, od osoby, 
w archikatedrze – 4 / 3 zł. od osoby). Kontakt 
z organizatorem poprzez Centrum Obsługi 
Turystycznej „Via Jagiellonica” w Lublinie: od 
poniedziałku do piątku w godz. 8-16, przy ul. 
Skłodowskiej 3/15, tel. (81) 441-11-18, 

www.szlakjagiellonski.pl.

Listopadowe zwiedzanie 

po jagiellońsku
jakie mamy,  ale tak właśnie się dzieje, są cią-
gle ludzie chcący, próbujący być duchowymi 
spadkobiercami Żołnierzy Niezłomnych, 
którzy nie cofną się przed żadną przeciwno-
ścią, byle tylko podążać za najwyższymi war-
tościami i Prawdą przez duże „P”. Uważasz że 
„Zapora” był bandytą? Wolno Ci, dzięki nie-
mu i jemu podobnym mamy teraz takie czasy, 
kiedy każdemu wolno pleść największe nawet 
bzdury. Ale czemu te inwektywy pojawiają się 
tylko w kuluarach, najczęściej w postaci ano-
nimowych komentarzy w internecie? Dlatego 
że historia, nauka w sposób niepodważalny 
udowodniły jak było naprawdę, kto był zdraj-
cą a kto patriotą, kto się kierował hasłem Bóg, 
Honor i Ojczyzna, a  kto wykonywał rozkazy 
czerwonych „braci” ze wschodu.

Serce rośnie, że jest coraz więcej osób 
publicznych, które upominają się o Niezłom-
nych Bohaterów. Chociażby Radni Sejmiku 
Województwa Lubelskiego – przyjęli jedno-
głośnie stanowisko z propozycją sprowadze-
nia i pogrzebania szczątków mjr. „Zapory” 
na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie. 
Stanowisko zostało skierowane do rodziny 
mjr. Dekutowskiego oraz Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej. W Kraśniku, przy współ-
pracy z Samorządem, powstał mural z gra_ti 
poświęconym Niezłomnym. W Zduńskiej 
Woli odsłonięto pomnik Żołnierzy Wyklętych 
Zrzeszenia WiN. W Warszawie grupa Rad-
nych walczy o eksponowaną lokalizację dla 
pomnika rotmistrza Pileckiego. Czy Bełżyce 
się przyłączą? Czy przyjmą  u siebie pomnik 
„Zapory”? Czy też Komendant będzie musiał 
poszukać miejsca gdzie indziej?

Dzięki szczęśliwemu zdarzeniu losu, 
w naszych rękach znalazły się prochy niezwy-
kłej wartości ludzi, mogących swoim życiem 
i postawą być wspaniałym wzorcem dla nas 
i  dla kolejnych pokoleń. Nie pozwólmy, by 
rozwiał je wiatr. Nie pozwólmy, by ci żywi i ci 
już zmarli krzewiciele jedynie słusznego syste-
mu triumfowali nad dobrem i patriotyzmem. 
Nie pozwólmy...
Tekst i foto: Rafał Dobrowolski
Grupa Historyczna Zgrupowanie „Radosław”
Stowarzyszenie Żołnierzy AK-WiN 
w Bełżycach,
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Burmistrz Bełżyc wraz z dyrektorem Cen-
trum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach 
byli organizatorami II Bełżyckiego Wyścigu 
Rowerowego, który odbył się w słoneczny, je-
sienny dzień 5 października 2013 r. 

 Tym razem zaproponowano uczestni-
kom 4 trasy ( od 8 do 20 km) biegnące wśród 
malowniczych terenów polnych i leśnych 
przez Stare Wierzchowiska, Majdan Skrzy-
niecki, Borów Kolonię, Wierzchowiska Dolne 
i Wierzchowiska Górne. Start i metę zlokali-
zowano przy Szkole Podstawowej w Starych 
Wierzchowiskach. 

Na zwycięzców na mecie czekały pucha-
ry, nagrody rzeczowe oraz dyplomy, które 
wręczał  Ryszard Góra Burmistrz Bełżyc oraz 
przedstawiciele sponsorów. Po zakończeniu 
wyścigu rowerowego organizatorzy przygoto-
wali dla wszystkich uczestników poczęstunek: 
pieczone kiełbaski i ciepłe napoje. 

Zwycięzcami II Bełżyckiego Wyścigu Ro-
werowego w poszczególnych kategoriach wie-
kowych zostali:
Kategoria rodzinna (rocznik 2005 i młodsi):

I miejsce – Adam Jakubowski, II miejsce – 
Eryk Leszczyński, III miejsce – Wiktoria Jam-
róz, IV miejsce – Piotr Jakubowski 
Kategoria młodzieżowa I (rocznik 2004-
1999): I miejsce – Wojciech Kołodziej, II 
miejsce – Sebastian Leszczyński, III miejsce 
– Jakub Pyda
Kategoria młodzieżowa II (rocznik 1998-
1995): I miejsce – Daniel Pomorski, II miejsce 
– Paweł Wojtachnio

Kategoria młodzieżowa III (rocznik 1994-
1964): I miejsce – Tomasz Kalinowski, II Miej-
sce – Janusz Kędzierski, III miejsce – Marcin 
Sieńko, IV miejsce – Rafał Pruszkowski
Kategoria oldboyów (1963+):

I miejsce – Marian Piekoś
Składamy serdeczne podziękowania fun-

datorom nagród, bez których nasz wyścig nie 
mógłby się odbyć. I tak kolejno: Bank Spół-

dzielczy w Nałęczowie ufundował rower gór-
ski, Rejonowy Bank Spółdzielczy w  Bycha-

wie ufundował trzy nagrody w postaci MP-4, 
Firma Mega Sp.z o.o. w Bełżycach Maszyny 

dla Przemysłu Spożywczego fundująca dwa 
aparaty cyfrowe, Firma PPTHU Rolbud 

i   Kopalnia Piasku Roman Madejek oraz 
SPOMASZ Bełżyce SA fundujący tablety, 
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji w Na-

łęczowie i Bar Słoneczny w Bełżycach fun-
dujący nawigacje, Cyfrowy Polsat fundujący 
maszynkę do golenia oraz Sklep rowerowy 

"Ochnik" w  Bełżycach zakupił trzy zestawy 
oświetlenia rowerowego i akcesoria rowero-
we. 

Wszystkim zawodnikom i sponsorom 
dziękujemy za sympatyczną atmosferę i za-
praszamy za rok! 

Tekst: Marzena Wojtachnio

II Bełżycki Wyścig Rowerowy Krótko o sporcie
• 6.X.2013 odbyły się III Powiatowe Biegi 
Uliczne „Biegaj z nami” na trasie Marian-
ka-Osmolice. Udział w tej imprezie wzięli 
uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła 
II zajmując, chłopcy – IV, dziewczęta – VI 
miejsce.
• Na przełomie września i października od-
bywały się zawody w tenisie stołowym w ra-
mach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimna-
zjady. Mistrzostwa Gminy zakończyły się 
następującymi wynikami: dziewczęta klasa 
IV i mł. - 1. Natalia Pomorska (SP Kierz), 
2. Rudzka Kinga (SP Kierz); klasa V-VI – 1. 
Krzysztoń Paulina (SP Babin), 2. Brzuska 
Weronika (SP Babin), 3. Bartoszcze Wioleta 
(SP Chmielnik), 4. Rudzka Małgorzata (SP 
Kierz, 5. Mazowiecka Alicja (SP Chmielnik), 
6. Wojtachnio Dżesika (SP Kierz); chłopcy 
klasa IV i mł. - 1. Plewik Miłosz 2. Kołodziej-
czyk Patryk (obaj SP 1 Bełżyce), 3. Iwaniak 
Hubert, 4. Bartoszcze Piotr (obaj SP Babin); 
klasa V-VI – 1. Iwaniak Kamil (SP Babin), 
Kołodziejczyk Eryk, 3. Kwiatkowski Maciej 
(obaj SP 1 Bełżyce), 4. Giza Emil (SP Wierz-
chowiska).
Finał wojewódzki w tenisie stołowym odbył 
się w Kocudzy. Spotkali się tam najlepsi te-
nisiści z całego województwa. W tak dobo-
rowym gronie 7. miejsce zajął Miłosz Ple-
wik, a   Patryk Kołodziejczyk był 17. Jest to 
ogromny sukces dla szkoły oraz motywacja 
do wzmożonych treningów.

Wyniki opracowali: Rafał Kwiatkowski, 
Jarosław Górka, Marcin Bednarczyk
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Odpowiedz na pytanie

Czy rozpoznajecie Państwo, gdzie zrobiono to zdjęcie? 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.

W wydaniu październikowym zagadkę fotogra6czną rozwiązała Teresa Zając, Tomasz Bo-
gusz i Alicja Wójtowicz. Na fotogra6i widoczny był fragment Rynku i ul. Zielonej. Lodziarnia 
znajdująca się na rogu ulic należała do pani Wójtowiczowej. Smak tamtych lodów zapadł wielu 
bełżyczanom w pamięci i często przywodzi na myśl smaki dzieciństwa.

Jeśli chodzi o drugie pytanie fotogra6czne: urządzenie do mielenia żaren rozpoznał Grzegorz 
Wójtowicz. Gratulujemy.

Okiem mieszkańca

Na ul Kazimierskiej trwają intensywne prace 
przy budowie obwodnicy Bełżyc, która jest czę-
ścią powstającej drogi 747 

Krzyż na skrzyżowaniu ulicy Bychawskiej 
i  Wilczyńskiego. Na skutek wypadku drogo-
wego zniszczone zostały barierki znajdujące 
sie przy ulicy oraz zgięty o kilkadziesiąt stopni 
krzyż. Po wyprostowaniu sostał on ponownie 
zabetonowany i na czas utwardzenia konstruk-
cji zabezpieczony drewnianymi podporami 
i  ściskami, natomiast ogrodzenie wymieniono 
na nowe.

Redakcję Gazety Bełżyckiej odwiedziły uczennice Zespołu Szkół im. Mikołaja Koprernika w Beł-
życach. Dziewczęta uczęszczają do klasy II c - innowacja - elementy prawa i podstawy dzienni-
karstwa. Zadawały ciekawe i celne pytania co z pewnością świadczy o tym, że mają predyspozycje 
do uprawiania dziennikarskiego zawodu. Na zdjęciu: Magdalena Szorak, Paulina Pieklak, Aneta 
Mazur, Aneta Bielecka, Maria Marianowska, Angelika Królikowska, Anna Porębiak, Agata Kwiet-
niewska i Karolina Pyda. Opiekunem grupy jest pani Marta Fronczek.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Odwiedziły redakcję Gazety Bełżyckiej

Kopiec Kościuszki w Bełżycach wiosną zyska 
nowy wygląd, a to z powodu nasadzeń jakie się 
na nim pojawiły. Wszystko dzięki inwestycji re-
alizowanej przez nasz samorząd. 


