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Zaprzysiezenie
, Burmistrza Bełzyc oraz Rady Miejskiej VII kadencji

Foto: Konrad Kliczka

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Bełżyce!
Szanowni Goście odwiedzający naszą Gminę!
Na pełen radości czas przeżywania Świąt Bożego Narodzenia przyjmijcie Państwo
najlepsze życzenia, zdrowia i spokoju, radości z narodzenia Bożej Dzieciny,
oraz rodzinnego ciepła i wzajemnej życzliwości.
Niech w tych szczególnych dniach nikt nie pozostanie samotny, a święta przeżywane
w gronie bliskich niech dadzą nam wszystkim wiele pozytywnej energii i sił.
Życzymy by nadzieja i wiara zagościły w naszych domach i towarzyszyły nam każdego
dnia pozwalając realizować osobiste i zawodowe zamierzenia, przynosząc dużo szczęścia
i pogody ducha. Życzymy też wzajemnego zrozumienia oraz realizacji marzeń i planów
w nadchodzącym Nowym 2015 Roku.
Niech pokój i dobro napełni nasze serca, otwierając je na potrzeby innych ludzi.
Burmistrz Bełżyc
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej
Redakcja Gazety Bełżyckiej
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90 ROCZNICA SZTANDARU
SZKOŁY W KRZU

Foto: Agnieszka Winiarska, czyt.str.7
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VII kadencja Rady Miejskiej
2014-2018 Komisje Rady:

Pozyskujemy fundusze
Szanowni Mieszkańcy Krężnicy Okrągłej oraz Malinowszyzny

Komisja Statutowo-Regulaminowa:
Taciak Maciej - Przewodniczący
Maliborski Józef - Z-ca Przewodniczącego
Brodziak Rafał
Wiśniewski Tomasz
Wroński Jerzy
Biernacki Ryszard

Dziękuję za poparcie, już po raz trzeci,
w wyborach do Rady Miejskiej.
Postaram się nie zawieść Waszego zaufania.
Zamierzam rzetelnie i sumiennie pracować na rzecz
naszych Sołectw oraz całej Gminy.
Korzystając z okazji chcę złożyć wszystkim Mieszkańcom
naszej Gminy najserdeczniejsze życzenia świąteczne
i noworoczne: dużo spokoju, radości i zadowolenia.

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Kultury
Fizycznej, Sportu i Spraw Socjalnych:
Kamiński Grzegorz - Przewodniczący
Brodziak Rafał - Z-ca Przewodniczącego
Basak Franciszek
Bednarczyk Andrzej
Pruszkowski Dariusz
Kotłowski Andrzej

Z wyrazami szacunku
Andrzej Chemperek

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów:
Basak Franciszek - Przewodniczący
Taciak Maciej - Z-ca Przewodniczącego
Bednarczyk Andrzej
Brewczak Witold
Kamiński Grzegorz
Biernacki Ryszard
Kotłowski Andrzej
Stachyra Mirosław
Wroński Jerzy
Wróblewski Krzysztof

Święto krwiodawców

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego,
Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego:
Brewczak Witold - Przewodniczący
Taciak Maciej - Z-ca Przewodniczącego
Biernacki Ryszard
Chemperek Andrzej
Maliborski Józef
Stachyra Mirosław
Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny
Wroński Jerzy
skupu żyta przyjmowanej do obliczenia poWróblewski Krzysztof
datku rolnego na 2015 rok.
Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Stai Ochrony Środowiska:
tystycznego z dnia 20 października 4014 roku
Brodziak Rafał - Przewodniczący
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
Wiśniewski Tomasz - Z-ca Przewodniczącego
11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzeBasak Franciszek
dzający rok podatkowy 2015 (M.P. z 2014r.,
Bednarczyk Andrzej
poz.935) z kwoty 61,37 zł. za 1 dt do kwoty
Kamiński Grzegorz
40,00 zł. za 1 dt, mającą zastosowanie przy
obliczeniu podatku rolnego na 2015 rok na obKomisja Rewizyjna:
szarze gminy.
Pruszkowski Dariusz - Przewodniczący
Basak Franciszek - Z-ca Przewodniczącego
Uchwała w sprawie określenia wysokości staBrewczak Witold
wek podatku od nieruchomości obowiązująKotłowski Andrzej
cych na terenie gminy Bełżyce na 2015 rok.
Wiśniewski Tomasz
Określa się następujące roczne stawki w podatStachyra Mirosław
ku od nieruchomości:
1) od gruntów:
Komisja Mieszkaniowa:
a) związanych z prowadzeniem działalności
Kotłowski Andrzej - Przewodniczący
gospodarczej, bez względu na sposób zakwaliPruszkowski Dariusz - Z-ca Przewodniczącego
fikowania w ewidencji gruntów i budynków Taciak Maciej
0,88 zł. od 1m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajetych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51zł. od
1 ha powierzchni,

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego poinformował, że w efekcie realizowania Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki na lata 2007-2013 skorzystało z niego aż 454 tys. mieszkańców Lubelszczyzny.
Podpisano umowy na dofinansowania unijne
na kwotę 2,56 mld. zł. 13 200 osób dostało
pieniądze na podjęcie działalności gospodarczej, a 11 600 dzieci chodzi do przedszkoli
dofinansowywanych przez UE.
Jeśli chodzi o gminę Bełżyce warto zaznaczyć, że w rankingu gmin naszego województwa z miejsca 337 znaleźliśmy się na 85
miejscu w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Natomiast w rankingu gmin Powiatu Lubelskiego nasza gmina zajmuje I miejsce
jeśli chodzi o wartość podpisanych umów
w przeliczeniu na jednego mieszkańca z kwotą 5 468,76 zł., na drugim miejscu jest gmina
Konopnica z kwotą 3 719,34 zł.
Red.

Rada Miejska uchwaliła
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c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,25 zł. od 1m2 powierzchni:
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,75 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej 16,50 zł. od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65zł. od 1m2
powierzchni użytkowej
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63zł. od 1m2 pow.
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajetych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,00 zł. od 1m2 pow.użytkowej,
3) od budowli 2% ich wartości.

Z okazji corocznych obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa przypadających
w dniach 22-26 listopada Klub HDK PCK
Spomasz Bełżyce zorganizował spotkanie
krwiodawców zrzeszonych w klubie, oraz
zaprzyjaźnionych klubów z terenu Lubelszczyzny.
Prezes Klubu Marian Piekoś otwierając uroczystość przywitał przybyłych gości,
w szczególności obecnością zaszczycili krwiodawców: Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra wraz
ze swoim Zastępcą - Marcinem Olszakiem.
Urząd Gminy Borzechów reprezentował
Edward Jarzynka. Na święto krwiodawców
przybył także prezes Oddziału Rejonowego
PCK w Lublinie - Andrzej Jurak, kierownik
Zarządu Rejonowego PCK -Alicja Dunin
Klukowska, przewodniczący Rejonowej Rady
HDK w Lublinie -Andrzej Polusiński. W śród
zaproszonych klubów znalazł się Klub HDK
im. Ks.Jerzego Popiełuszki przy PZL - Świd-

nik S.A. Augusta Westland, Klub HDK im.
Krzysztofa Skublewskiego w Lublinie, Klub
HDK PCK przy PGK Poniatowa, Klub Honorowych Dawców Krwi im. Z. Goli. przy Lubelskim Węglu Bogdanka, Klub HDK PCK im.
Jana Pawła II Milejów oraz Klub HDK PCK
przy Zarządzie Rejonowym w Lublinie.
W dowód uznania za najpiękniejszy dar
humanitarny czyli bezinteresowne, długoletnie oddawanie krwi Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża nadał brązową odznakę ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA
KRWI Tomaszowi Karwowskiemu, Mariuszowi Trepiakowi, Rafałowi Topyle i Jackowi
Chudzikowi. Z kolei srebrną odznakę ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI
nadano Grzegorzowi Goliszkowi, a złotą
Mirosławowi Rasiowi. Uroczystość uświetnił
występ chóru dziecięcego z Babina, którym
kieruje Janusz Rodak.
Klub HDK PCK Spomasz Bełżyce liczy
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obecnie 25 członków, z tego 5 zasiliło niedawno szeregi krwiodawców. Patrząc na rok
ubiegły członkowie oddali 21,5 litra krwi
oraz uczestniczyli w akcjach zbierania krwi
na rzecz chorych osób z terenu naszej gminy.
Ponadto Klub organizował wspólnie z ZS Nr 2
im. Królowej Jadwigi w Bełżycach, Zarządem
Rejonowym PCK i grupą SIM konkurs plastyczny i pokaz udzielania pierwszej pomocy,
który cieszył się dużym zainteresowaniem
dzieci i młodzieży szkolnej.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Gazeta Bełżycka - Miesięcznik Samorządowy

5

4
Gazeta Bełżycka

W polskiej tradycji wieczerzę wigilijną
rozpoczyna się, gdy na niebie ukaże się pierwsza gwiazda. Polska wigilia to siła tradycji,
dzięki której naród bez państwa przetrwał
i doczekał dni wolności. Boże Narodzenie
jest świętem rodzinnym, utrwalającym więzi
z bliskimi. Na patos tego święta niewątpliwie
miały wpływ wypadki historyczne. Zrodził się
więc on z rozdzielenia dziesiątków, a w pewnych okresach setek tysięcy Polaków z krajem
i rodziną, co szczególnie boleśnie było odczuwane w tym dniu - dniu radości i przymierza,
przebaczenia i zgody, ciepła i bezpieczeństwa.
Dla wielu pokoleń Polaków od momentu
utraty niepodległości w 1795 roku dom urastał do rangi najbardziej upragnionego symbolu szczęścia. Stratę własnego rodzinnego
domu odczuwano podwójnie, gdyż wynikała
ona utraty ojczyzny, jej wolności.
Tradycja wigilijna kultywowana w polskich domach była przekazywana z pokolenia
na pokolenie. To nasze narodowe dzieje sprawiły, że jest to święto rodzinne i w każdym
polskim domu puste nakrycie na stole, czeka
na niespodziewanego gościa. Nasze polskie
święta w gronie najbliższych, to nie tylko zwyczaje i tradycje, ale przede wszystkim wspólne
spędzanie czasu, kiedy staramy się być dla siebie mili, serdeczni i życzliwi.
We współczesnym świecie wigilia jest
nadal wydarzeniem wyjątkowym i niepowtarzalnym. Pachnące świerki i sosny ozdabiają
pokoje, na stole królują przeróżne potrawy.
Dzielenie się opłatkiem oraz śpiewanie kolęd
to symbole wzajemnej jedności, miłości i pokoju. Wtedy nawet nieobecni są wśród nas –
wpisani w naszą pamięć, wtopieni mocno w
nasze serca. Wszyscy członkowie rodzin są
odświętnie ubrani i oczekują na wspólną wieczerzę, spożywaną bez pośpiechu w radosnym
nastroju. Tego dnia wyciszają się silniki samochodów, nie słychać hałasujących dzieci, nie
widać zabieganych dorosłych. Życie zdawałoby się, staje w miejscu, a na niebie ukazuje się
pierwsza gwiazdka i wtem w tysiącach okien
błyskają barwne, migotliwe światełka choinkowych lampek. Cały świat zmienia swoje
oblicze tej nocy. Bledną ludzkie troski i gasną
niepokoje. Każdy człowiek jest bratem i wraz
z życzeniami dzieli się sercem, jak wigilijnym
opłatkiem. Każdy jest w stanie przebaczyć...;
ktoś płacze nad darowaną winą i otwiera dawno zamknięte drzwi. Wszyscy są mili i szczęśliwi, ponieważ dobra wola, pokój i miłość
królują nad światem... Niech tak będzie na
wieki...
Wigilia - dziwny urok kryje się w tym jednym, prostym słowie, które wzrusza i czarem
wspomnień przemawia do duszy. Wigilia to
lekcja miłości, przebaczenia i zrozumienia.
W tym dniu nikt nie powinien czuć się samotny i opuszczony. Musimy pamiętać o ludziach, którzy nie mają z kim, podzielić się
opłatkiem – miłością i pokojem. Uczmy się
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Polskie Wigilie...

kochać ludzi. Pamiętajmy, że nie tylko my pragniemy miłości, inni jej także od nas oczekują.
Wigilia pozwala człowiekowi oderwać się od
szarej rzeczywistości i dostrzec inne wymiary
ludzkiego istnienia. Tajemnica Nocy Betlejemskiej trwa i wypełnia dzieje świata, zatrzymując się na progu każdego ludzkiego serca.
Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do człowieka i wyciągasz do niego rękę - jest Boże Narodzenie...
Zawsze, kiedy milkniesz, by wysłuchać innych - jest Boże Narodzenie...
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei
Tym, którzy już jej nie mają - jest Boże Narodzenie...
Zawsze, kiedy sam - nie mając wiele - potrafisz dzielić się z innymi i obdarzasz ich radością - jest Boże Narodzenie...
Zawsze, kiedy czynisz swoje serce bezpiecznym domem dla przestraszonych, utrudzonych,
odepchniętych i wzgardzonych - jest Boże Narodzenie...
Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Ktoś pokochał innych przez Ciebie - zawsze wtedy jest
Boże Narodzenie... Niech tak będzie na wieki...
Na zajęciach Koła Regionalnego, spacerując miejscowymi ulicami uczniowie z Zespołu
Szkół nr 1 w Bełżycach wspominali dziejowe
wydarzenia naszego regionu i pogłębili wiadomości o naszych bełżyckich bohaterach,
którzy przed laty tak, jak my oczekiwali nadejścia Świąt Bożego Narodzenia. Młodzi
historycy mają wiele okazji, by uczestniczyć
w różnych formach działań na rzecz Polski.
Mają w tym duże wsparcie ze strony dyrekcji
szkoły, związków kombatanckich i władz samorządowych, które zawsze wspierają patriotyczne inicjatywy podejmowane przez dzieci
i młodzież w naszym mieście. Dzięki temu
historyczne wydarzenia naszej okolicy wciąż
żyją w naszej pamięci i na zawsze pozostaną
przez wiele pokoleń.
Wróćmy do polskich wigilii. Święta były
różnie spędzane przez Polaków, zależało to
w dużej mierze od naszych dziejowych kart,
które często otwierały nowe rozdziały. Nasze,
polskie wigilie nie zawsze były pełne szczęścia
i spokoju. Wigilijne wieczory nie zawsze gromadziły przy biało zasłanym stole wszystkich
kochanych i drogich bliskich. Bywały pełne
smutku, bojaźni trwogi, napełnione rozpaczą,
mimo radosnej wieści o narodzinach Bożego
Syna.
W naszej historii bywały wigilie powstańcze, gdy rodziny, drżąc o swych wojaków,
z płaczem łamały się opłatkiem, a oni, przy-

Alebabki z naszej gminy
mierając głodem i chłodem, ranni może lub
umierający na powstańczym szlaku wspominali z bolesną czułością rodzinny dom. Były
wigilie wojenne, pełne lęku, gdy nie przychodziły z dawna wyczekiwane wieści i gdy konającym gdzieś w polu czy okopie zapalała się
przed gasnącymi oczyma świąteczna choinka.
Były i tułacze, na obcej, niegościnnej i wrogiej
ziemi, wigilie skazańców i zesłańców, Sybiraków, którzy wspominając dawne polskie święta, nie opłatkiem łamali się, ale z trudem zdobytym czarnym chlebem. „Do wolnej Polski
powrócić daj nam, Panie” - szeptali, składając
sobie świąteczne życzenia. Były wigilie w łagrach, obozach zagłady, na przymusowych
robotach. Ale nigdy, nawet w największym
smutku, nie zabrakło Polakom choćby odrobiny nadziei, nie zabrakło wiary w wolność
i zwycięstwo dobra i miłości, którą przynosi
ze sobą Boże Dziecię w cichą i świętą Noc Narodzenia.
Były też święta pełne radości w wolnej
i niepodległej Polsce.
W Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku znajduje się pokaźny zbiór relacji
naszych rodaków przebywających w sowieckich więzieniach, łagrach i różnych miejscach
przymusowego osiedlenia. W tych wspomnieniach można również znaleźć opisy wieczorów wigilijnych, jakże innych od dzisiejszych.
Rozejm bożonarodzeniowy - świąteczne
pojednanie żołnierzy w 1914 r.
„[...}24 grudnia 1914 r. w okopach pod
Ypres w Belgii żołnierze wrogich armii, Niemcy
i Brytyjczycy, spontanicznie zaprzestali działań zbrojnych, opuścili okopy, śpiewali kolędy,
a nawet grali w piłkę. Wydarzenia te przeszły
do historii jako rozejm bożonarodzeniowy."
„To była piękna księżycowa noc, mróz skuł
ziemię, było biało prawie wszędzie. Około 7
lub 8 wieczorem było sporo zamieszania w
niemieckich okopach. Były oświetlone, sam nie
wiem, czym. A potem Niemcy zaśpiewali "Cichą noc". Cóż za piękna melodia, pomyślałem.
To był jeden z najważniejszych dni w moim życiu. Nigdy go nie zapomnę” – wspominał bożonarodzeniowy rozejm w okolicach francuskiej
miejscowości Armentieres brytyjski szeregowy Albert Moren.
Syberia, osada Suchoj Log, ponad 7 tys.
km od Polski
„[...] Nadeszły święta Bożego Narodzenia.
Był to bardzo smutny czas, staraliśmy się o tym
zapomnieć. Na wszystkich twarzach widać było
przygnębienie, ponieważ każdy zostawił daleko
kogoś bliskiego. Moje myśli krążyły około mojej
biednej Matki, która została sama, na szczęście
z życzliwymi jej ludźmi. Synkowi nie mówiliśmy nic o świętach, był zresztą jeszcze mały, nie
miał dwóch lat, a swoich pierwszych świąt i tak
jeszcze nie pamiętał...”.
Tekst: Ewa Pietrzyk

Grudniowy czas to
okres przygotowywania się do Świąt Bożego
Narodzenia. Wytężony okres pracy kończy
się, a nadchodzi czas
zimowy, który można
poświęcić swoim zainteresowaniom.
W Chmielnik Kolonii,
rodowita
mieszkanka,
pani Barbara Bednarczyk
w tym czasie bierze do
ręki szydełko, białe nici
i robi świąteczne aniołki, którymi dekoruje
salon, kuchnię i oczywiście świąteczne drzewko.
Tymi małymi cudeńkami
obdarowuje też rodzinę
i znajomych. Na pytanie
skąd pomysł na aniołki odpowiada, że z dzieciństwa. - Zaczęłam je robić
około pięć lat temu, kiedy przeszłam na emeryturę. Chętnie wspominam
czasy, kiedy jako kilkuletnia dziewczynka, razem z mamą kupowałyśmy
na bełżyckim jarmarku papierowe główki aniołków ze skrzydełkami, do
których w domu dorabiało się bibułkowe sukieneczki, falbanki i tak dekorowało choinkę. Ze słomy, skrawków materiału i bibułki nawlekanej na
długą nić, powstawał łańcuch. Pamiętam, że z pazłotek robiliśmy jeszcze
gwiazdki - wraca pamięcią pani Barbara - Są to takie miłe wspomnienia,
że wracam do nich za każdym razem kiedy robię na szydełku ażurowe
aniołki - dodaje. - Pamiętam, że w święta tato przynosił z lasu choinkę,
w ganku ścielił słomę na podłodze, a potem chodziliśmy na Wigilię do
dziadków i kuzynów - mówi.
Dzisiaj w swoim ogrodzie, na który wychodzi kuchenne okno, pani
Bednarczyk razem z bratem Tadeuszem zrobiła szopkę. Stoją w niej figurki świętych postaci; jest zatem Jezusek w żłobku, Maria i Józef , trzej
Królowie, Anioł trzymający wstęgę "Gloria in exelsis deo" oraz pastuszek i zwierzęta, które mu towarzyszyły. Wieczorem pięknie oświetlona
stajenka pozwala cieszyć się bożonarodzeniowym czasem.
Największą pasją pani Bednarczyk są jednak domowe zwierzęta: psy i koty oraz rośliny. W
specjalnie dobudowanej do domu
oranżerii pani Barbara hoduje
wiele egzotycznych kwiatów m.in.
różne gatunki okazałych kaktusów,
bugenwillę, bananowca, pachirę,
strelicję, agawy czy tzw. cierniową
koronę. Kiedy o nich opowiada
natychmiast rozwesela się - Wiosną
na rabatkach sadzę bratki, potem
na ich miejsce wsadzam begonie,
a jesienią chryzantemy, które jeszcze
w listopadzie złocą się przed domem
- wymienia. Przypomnijmy, że
pani Barbara wiele razy zdobywała laury za najładniejszą posesję wiejską w naszej gminie.
Czas wolny od prac polowych i ogrodowych podobnie jak pani
Bednarczyk spędza jej sąsiadka i kuzynka, pani Elżbieta Olech, która
z kolei ręcznie robi róże z jesiennych liści, potem łączy je w bukiety
i maluje na rozmaite kolory. Z szyszek zebranych w lesie składa miniaturowe choinki, podobnie jak z tzw. łopianowych "rzepów". Opadnięte
z drzew liście czy szyszki w rękach pani Elżbiety nabierają nowego życia.

Zarówno choinki jak i bukieciki dekoruje ozdobnymi koralikami, by
nabrały świątecznego charakteru. - Nie lubie się nudzić, więc długie
jesienne i zimowe wieczory spędzam robiąc bukiety, ozdobne drzewka
czy choineczki - wyjaśnia pani Elżbieta, która podobnie jak pani Barbara ma duszę artystyczną. Sama wymyśla dekoracje ogrodu, maluje
kwiatowe wzory na budynku gospodarczym, hoduje wiele gatunków
roślin jak: mieczyki, chryzantemy i tradycyjne kwiaty naszych ogrodów: szałwie, cynie, astry. - Rzadko kupuję w sklepie nasiona, zbieram je sama i przechowuję na następny rok. Chętnie też wymieniam
się z Basią różnymi gatunkami - mówi. Dodajmy, że pani Ela zajęła
w tym roku II miejsce w konkursie na najładniejszą posesję wiejską
w naszej gminie.
Obie panie należą do Stowarzyszenia Kobiet "Alebabki", które
niedawno powstało w Chmielnik Kolonii. - Wszystko zaczeło się od
zaproszenia jakie otrzymałyśmy od strażaków na ich jubileuszową
uroczystość w remizie OSP. Była to tak wspaniała zabawa i integracja społeczności, że postanowiłyśmy ją kontynuować. Razem z Elą
Olech i Agnieszką Winiarską, obecną sołtyską, zaprosiłyśmy wszystkie
panie ze wsi na "garden party".Ugotowałyśmy bigosu, upiekłyśmy ciasto, ustawiłyśmy namiot i nawet zaprosiłyśmy grajka. Przyszły chyba
wszystkie panie z naszej okolicy i tak się zaczęło - relacjonuje Barbara
Bednarczyk. Teraz organizują wspólne Andrzejki czy Dzień Kobiet,
aktywnie biorą udział m.in. w dożynkach, i wielu imprezach organizowanych na naszym terenie.
Panie ze Stowarzyszenia uprawiają też nordic walking. - Chodzimy wieczorami z kijami. Takie
marsze na świeżym powietrzu niezwykle odprężają. - chwali pani Olech.
Pani Elżbieta i pani Barbara lubią
wspominać dawne czasy we wsi, kiedy
działał amatorski teatr. - Organizowali
go nasi kuzyni, rodzice, sąsiedzi. Pamiętam opowieści jak mój wujek, nawet kiedy orał koniem w polu miał ze sobą taki
zeszyt, z którego uczył się roli Lepieszki
do jednego ze spektakli. Często, zaraz po
obrządku w gospodarstwie, biegł na próbę teatru - mówi pani Elżbieta. - Próby i spektakle miały miejsce jeszcze
w starej, drewnianej remizie. Reżyserem tych przedstawień był działacz
kulturalny w Chmielniku, pan Wójtowicz. Aktorzy sprzedawali bilety
na te spektakle, a nawet jeździli do ościennych miejscowości pokazywać swoje przedstawienia - opowiada pani Olech. - A ja pamiętam jak
w zimie w domu czytało się na głos książki. Do dziś potrafiłabym po
fragmentach rozpoznać "Burzany" czy "Łuny w Bieszczadach" - dodaje
pani Basia.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
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Warsztaty AIESEC
w Gimnazjum nr 1 w Bełżycach

W dniach 24-28 listopada 2014 r. w Gimnazjum nr 1 odbyły się
warsztaty językowo - kulturowe, prowadzone w ramach zajęć języka angielskiego. Poprowadzili je: Vy - studentka architektury
wnętrz z Wietnamu oraz Haris - student biznesu i zarządzania
z Afganistanu. Warsztaty realizowane były w ramach projektu lokalnego realizowanego przez AIESEC O/Lublin, skierowanego do
szkół województwa lubelskiego.
Założeniem projektu jest pogłębianie znajomości języka angielskiego,
pokonywanie barier komunikacji w języku obcym, szerzenie wiedzy kulturowej o państwach na całym świecie jak również zachęcanie młodych
ludzi do postawy otwartości w realizacji własnych zamierzeń i marzeń.
W ramach warsztatów uczniowie podczas zajęć edukacyjnych przede
wszystkim ćwiczyli komunikację w języku angielskim, a także poznawali kulturę i obyczaje Wietnamu i Afganistanu. Jednym z przedsięwzięć
zrealizowanych podczas warsztatów była wycieczka przedmiotowa do
Lublina. Program uwzględniał m.in. zwiedzanie Muzeum Lubelskiego,
wystawę multimedialną o historii Lublina w Piwnicy pod Fortuną na
Starym Mieście. Na zakończenie wszyscy uczestnicy udali się na wspólny obiad, podczas którego młodzież wymieniała poglądy i dzieliła się
wrażeniami z wyjazdu.
Kolejną inicjatywą realizowaną w trakcie warsztatów były zajęcia z doradztwa zawodowego, które prowadzili studenci Vy i Haris. Podczas
spotkania uczniowie dowiedzieli się jakie zawody są obecnie popularne
w Wietnamie i Afganistanie i jak pokierować swoją ścieżką kariery, aby
wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie zawód.
W dniu 28 listopada 2014 zaprezentowany został projekt edukacyjny
„Różnorodność kultur, jedno brzmienie – wspomnienie polskich sławnych twórców kultury i nauki”. Na zakończenie warsztatów dyrektor Zespołu Szkół nr 1 pan Zbigniew Dyguś podziękował gościom za przyjęcie
zaproszenia do Bełżyc, za ciekawą i pożyteczną inicjatywę, wręczył pamiątkowe albumy.
Tekst i foto: Izabela Olszak, Anna Dyguś
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Dzięki projektowi poznają kultury
innych państw

W obecnym roku szkolnym Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach przystąpił do realizacji trzyletniego projektu Erasmus+
w akcji partnerstwa strategiczne – współpraca szkół (dawniej Comenius). Do Narodowej Agencji wpłynęło ponad 1400 projektów
polskich szkół, a zaakceptowanych zostało jedynie 209 (w województwie lubelskim 11).
Projekt adresowany jest do wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły. Wszystkie zaplanowane działania będziemy realizować razem ze szkołami partnerskimi z Turcji, Włoch, Łotwy, Litwy,
Francji i Hiszpanii. Oficjalny tytuł projektu to „Life is good”. Będziemy
poruszać tematy związane z dobrym, zdrowym życiem, czyli aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem.
W ostatnich dniach listopada odbyło się pierwsze spotkanie projektowe zorganizowane przez partnerską szkołę, mieszczącą się w nadmorskim tureckim miasteczku Yalova. W czasie spotkania zostały
ustalone szczegóły współpracy, rozmawialiśmy o zadaniach, które wykonamy w najbliższych miesiącach oraz obejrzeliśmy, wcześniej przez
nas przygotowane, filmy prezentujące każdą szkołę.
Oprócz prac związanych z projektem mieliśmy możliwość zwiedzenia Stambułu. Widzieliśmy Błękitny Meczet – jedyny na świecie z sześcioma minaretami; Hagię Sophię – najważniejszą świątynię bizantyjską przemienioną w meczet i Yerebatan Saray – największą z kilkuset
starożytnych podziemnych cystern na wodę, Bazar Przypraw i Wielki
Bazar, gdzie mieliśmy możliwość kupienia pamiątek.
Udział w projekcie to nie tylko możliwość rozwijania umiejętności
językowych (przede wszystkim języka angielskiego), ale także niepowtarzalna okazja do poznania kultury innych państw a przede wszystkim do odwiedzenia tych krajów.
Zachęcamy do włączenia się w realizację projektu wszystkich
uczniów Zespołu Szkół i przeżycia czegoś niezwykłego!
Tekst i foto: Karolina Sudół,

Opinie uczniów o warsztatach:
„Lekcje z obcokrajowcami były ciekawym doświadczeniem, okazją do wykorzystania języka w praktyce oraz poznania innych kultur. Mogliśmy się
dowiedzieć jak żyją ludzie w Afganistanie i Wietnamie. Przyjazd obcokrajowców oceniam jak najbardziej pozytywnie”
Jola IIb
„To było super doświadczenie, mogliśmy poznać ich kulturę, mogliśmy
poćwiczyć angielski, wymowę, mogliśmy zadać im pytania odnośnie ich
kultury i kraju”
Klaudia IIb
„Świetny pomysł. Według mnie trochę za mało czasu spędziliśmy z nimi,
ale było świetnie. Mogliśmy się sporo dowiedzieć o obcych kulturach i podszkolić język angielski”
Jakub IIb
„Warsztaty językowe podobały mi się ponieważ wiele można się dowiedzieć o innych krajach. Bardzo polubiłam te osoby oraz chciałabym żeby
było więcej takich zajęć”
Ada Ic

90 rocznica ufundowania sztandaru szkoły

Uroczyste obchody 90 rocznicy poświęcenia sztandaru i 96 rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości miały miejsce
w Szkole Podstawowej w Krzu.
Całość rozpoczęła się Mszą świętą w intencji byłych i obecnych uczniów, nauczycieli,
dyrektorów i pracowników Szkoły Podstawowej w Krzu. Na wstępie dyrektor szkoły Jolanta Kucaba powitała przybyłych gości, wśród
których m.in. był proboszcz bełżyckiej parafii ks. Janusz Zań, ks. Prałat Czesław Przech,
władze miejskie w osobach Burmistrza Bełżyc Ryszarda Góry oraz Zastępcy Burmistrza
Marcina Olszaka, przybyli również emerytowani dyrektorzy szkoły: Janina Morek, Teresa
Gierej, Leokadia Besztak, Józef Rakuś oraz
Marian Bartoszcze. Na uroczystości nie zabrakło Cecylii Król dyrektor Zespołu Szkół
nr 2 im. Królowej Jadwigii, Ewy Szwajgier
dyrektor Szkoły Podstawowej w Matczynie,
Anny Musiej dyrektor Szkoły Podstawowej
w Babinie, Pawła Czerwca dyrektora Szkoły
Podstawowej w Chmielniku, Magdaleny Widelskiej dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej i absolwentki szkoły w Krzu,
oraz przedstawicieli Rady Rodziców: Agnieszki Ziółek, Edyty Michalak i Joanny Nalewajko,
rodziców, mieszkańców Krza i okolic, byłych
i obecnych uczniów szkoły, pracowników oraz
przyjaciół szkoły.

Dzieje szkoły i sztandaru

Historia Szkoły Podstawowej w Krzu sięga
roku 1903 i związana jest z osobą ówczesnego
właściciela Krza Antoniego Napiórkowskiego.
Pierwotnie szkoła powstała na życzenie córki Napiórkowskich Zofii, jako ochronka dla
dzieci służby dworskiej w domu letniskowym
w lesie. Kiedy Zofia śmiertelnie zachorowała,
ojciec, chcąc spełnić jej ostatnie życzenie, rozebrał dom i przeniósł go do Krza. Ochronka
istniała kilka lat, aż wreszcie po wielu staraniach i trudach, w roku 1908, uzyskano pozwolenie utworzenia szkoły.
Kolejne losy szkoły w Krzu są związane z kolejnym pokoleniem Napiórkowskich.
Z młodszą córką Antoniego Napiórkowskiego
- Marią ożenił się Józef Klarner – syn doktora Szymona Klarnera z Bełżyc. W 1917 roku
Antoni Napiórkowski zmarł, a administrowaniem dobrze urządzonego i doskonale pro-

sperującego majątku zajął się dr Józef Klarner zaproszonych na uroczystość wmurowania
kamienia. Jeden z podpisanych aktów przez żoną Marią.
Należy podkreślić, że rodzina Napiórkow- znaczono do kroniki szkoły, drugi wykonany
skich, a później Klarnerów, bardzo gorliwie na kalce światłoczułej po włożeniu do metalowego pojemnika wmurowano. Pierwszą cegłę
opiekowała się szkołą.
W roku 1924 ufundowano szkole sztan- pod budowę położył I sekretarz PZPR Edward
dar, który na zakończenie roku szkolnego zo- Niećko. Uroczyste otwarcie budynku nastąpistał poświęcony przez ks. dziekana Stanisława ło 28 stycznia 1973 roku.
Po przeniesieniu szkoły z dworu do noSiennickiego z Bełżyc. Na uroczystości obecwego
budynku zabytkowy obiekt został komni byli m.in. Maria i Józef Klarnerowie oraz
Szymon Klarner. Józef Klarner był ostatnim pletnie zdewastowany. Po pięknym i bogatym
właścicielem majątku w Krzu. Po II wojnie ośrodku dworskim pozostały tylko ruiny goświatowej majątek ten został rozparcelowany, rzelni.
1 stycznia 1994 roku Szkoła Podstawowa
zaś szkołę umieszczono we dworze.
Ukryty przed władzami okupacyjnymi w Krzu przeszła pod zarząd gminy Bełżyce.
Uroczystość
sztandar przetrwał zawieruchę wojenną. Nie
Więcej na temat historii szkoły dowiesą dokładnie znane jego losy wojenne i powojenne dość, że przetrwał. Ząb czasu, któ- dzieliśmy się z prezentacji multimedialnej
ry jest na nim widocznie odciśnięty dodaje przygotowanej na tę okoliczność. Niezwykle
mu wartości partiotycznej i historycznej. Jest ciekawy program słowno - muzyczny zwiąon trwałym znakiem tożsamości wspólnoty zany z odzyskaniem przez Polskę niepodszkolnej. Łączy tych, którzy chcą urzeczywist- ległości przygotowali uczniowie szkoły pod
niać te same wartości, a dzięki temu stanowi opieką nauczycieli. Dla miłośników historii,
również znak ciągłości i trwania. Rangę sztan- a szczególnie starych fotografii przygotowadaru podnosi fakt jego poświęcenia, ma on na została wystawa we współpracy z panią
więc oprócz wymiaru świeckiego również wy- Edwardą Górniak, miłośniczką historii Krza,
miar religijny, co jest dodatkowym powodem sąsiadką i przyjaciółką szkoły. Na wystawie
oddawania mu należnych honorów. Sztandar można było obejrzeć zdjęcia sprzed kilkudzieten jest nadal noszony z dumą i czcią podczas sięciu lat, kiedy jeszcze funkcjonowała szkoła
ważnych uroczystości religijnych, narodo- w kierzkim dworze, początki powstania nowej
szkoły, ówczesnych nauczycieli, dyrektorów
wych i szkolnych.
Dużym wydarzeniem w powojennej hi- i uczniów.
storii wsi była budowa szkoły. Dzień, na który Tekst: Agnieszka Winiarska, foto: AWI, arch.
czekało społeczeństwo Krza
– wmurowanie kamienia
węgielnego
pod budynek
nowej szkoły - nastąpił 8
stycznia 1972
roku.
Akt erekcyjny budowy
szkoły został
spisany w 2
egzemplarzach
i
podpisany
Ruiny dworu w Krzu, gdzie przez kilka lat mieściła się szkoła podstawowa.
przez
gości

Współfinansowane przez Unię Europejską
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Tu jest moja Ojczyzna

Charytatywne Andrzejki w Matczynie

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika oraz Towarzystwo Regionalne Bełżyc były organizatorami II
Gminnego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej, który odbył się 26
listopada 2014 roku w Miejskim Domu Kultury. Uroczystego otwarcia
konkursu dokonał Burmistrz Bełżyc - Pan Ryszard Góra. W konkursie wzięło udział 30 uczestników, dzieci i młodzież z placówek oświatowych z terenu gminy: Samorządowe Przedszkole Publiczne, Szkoła
Podstawowa w Babinie, Szkoła Podstawowa w Matczynie, Zespół Szkół
Nr 1 im. Jana Pawła II, Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki oraz Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika.
Celem Konkursu było uświetnienie obchodów 96 Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz promocja talentów dzieci i młodzieży

OGŁOSZENIE
Burmistrz Bełżyc ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony na dzierżawę działki rolnej stanowiącej własność Gminy Bełżyce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1532 o
powierzchni 0,3046 ha, ( grunt orny
kl III b – 0,1848 ha, kl. IV a – 0,1198 ha) położona w obrębie geodezyjnym Bełżyce – Rolne z
przeznaczeniem
na cele rolnicze
Nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiona na okres
do 3 lat.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 82,00 zł w stosunku rocznym.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 styczeń 2015 roku (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł najpóźniej do godz. 8.30 w dniu 7 stycznia 2015 r. w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: 13 8685
0001 0020 1902 2000 0040
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce ,, Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 1532 ”.
W przypadku wpłat na konto pieniądze należy wpłacić odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu
7 stycznia 2015 r. znajdowały się one już na koncie Urzędu Miejskiego w Bełżycach.
Dowód wniesienia wadium oferent musi przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu.
Wadium zostaje zwrócone w terminie trzech dni po odwołaniu, zamknięciu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu
dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego.
Dzierżawca nie będzie mógł poddzierżawiać nieruchomości osobom trzecim bez pisemnej
zgody Wydzierżawiającego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje na temat przetargu udzielane są w pok. 11 Urzędu Miejskiego w Bełżycach lub pod nr telefonu 81 517-28-91.
Bełżyce, 5 grudnia 2014 r.
Burmistrz Bełżyc inż. Ryszard Góra
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z terenu gminy Bełżyce. Przedsięwzięcie miało również
na celu upowszechnienie dorobku polskiej poezji i pieśni
patriotycznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich
i patriotycznych. Uczestnicy byli oceniani w czterech kategoriach wiekowych przez jury w składzie: Pan Dyrektor
MDK Józef Kasprzak, Pani Jolanta Szpytma z Zespołu
Szkół Zawodowych w Bychawie, Pan Bogdan Czuryszkiewicz oraz Szczepan Barczyk. Jurorzy oceniali dobór
repertuaru, interpretację tekstu oraz wyraz artystyczny
występu. Zamiarem organizatorów jest nadanie Konkursowi charakteru cyklicznego.
Nagrody dla wszystkich uczestników Konkursu
ufundowali: Pan Burmistrz Ryszard Góra, Pani Dyrektor
Elżbieta Kaszlikowska, Pan Dyrektor Zbigniew Dyguś
i Pan Grzegorz Kamiński.
Tekst: Elżbieta Kaszlikowska, foto: Agnieszka Winiarska

Rada Rodziców zainicjowała zorganizowanie charytatywnej zabawy
na rzecz Szkoły Podstawowej w Matczynie. Celem imprezy było zebranie
funduszy na remont łazienki w szkole. Wsparcia udzielili zarówno rodzice
i mieszkańcy Matczyna, Wojcieszyna,
Zosina jak i okolic. W imprezie wzięło
udział aż 85 par. Zarząd OSP Matczyn
– Wojcieszyn udostępnił bezpłatnie
sale w remizie OSP i tam zorganizowano zabawę.
Rodzice uczniów wraz z nauczycielami przygotowywali wieczorek począwszy od dekoracji po przygotowanie potraw i ciast.
W programie imprezy, oprócz bardzo dobrego poczęstunku były również tańce i doskonałe towarzystwo. Całość prowadził DJ, który zapewnił gościom mnóstwo dobrej zabawy. W sumie zebrano około 3500 zł., a ze zgromadzonych funduszy Rada Rodziców jak wspomniano zamierza
wyremontować szkolne łazienki i toalety. Najprawdopodobniej prace rozpoczną się podczas ferii
zimowych, kiedy nie ma lekcji.
Do planowanego remontu dokłada się całe sołectwo Matczyn - Wojcieszyn, bowiem przeznaczono na ten cel z funduszu sołeckiego 10 tys. zł.
Tekst: AWI, foto: R. Brodziak

Organizatorzy w szczególności pragną podziękować:
Zarządowi OSP Matczyn – Wojcieszyn
za bezpłatne udostępnienie lokalu OSP
Kołu Gospodyń Wiejskich w Wojcieszynie
za bezpłatne udostępnienie naczyń
Za sponsorowanie:
Mariuszowi Wójtowiczowi ze sklepu Mini Marko w Babinie
oraz Iwonie Wierzchowskiej ze sklepu IWMAR w Matczynie

Doroczna zabawa zespołów tanecznych

29 listopada zamiast cotygodniowych zajęć Magdalena i Grzegorz Gronowscy, którzy na codzień prowadzą naukę tańca towarzyskiego w MDK, zorganizowali dla swoich
podopiecznych wspólną zabawę andrzejkową. Razem z rodzicami urządzili taneczne spotkanie, na którym nie zabrakło dobrej zabawy i słodkiego poczęstunku. Wszyscy
tego dnia mieli na sobie przebrania, co szczególnie najmłodszych wprowadziło w dobry nastrój. Wspólne pląsy przy muzyce i wiele zabaw sprawiło, że było to niezapomniane przedpopołudnie, które od lat jest tradycją w zespole państwa Gronowskich.
Tekst i foto: AWI

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

"Kochasz dzieci
nie pal śmieci"
Artykuł ten powstał z inicjatywy naszych
Czytelników zgłaszających w redakcji problem, który zauważają zarówno w centrum
miasta jak i w poszczególnych sołectwach naszej gminy. O co chodzi?
Ciemny, gęsty dym z komina, a czasem
nieprzyjemny, duszący zapach to znak, że ktoś
w pobliżu pali w piecu śmieciami i przy okazji
nas podtruwa.
Często w okresie jesienno-zimowym wiele osób ulega pokusie pozbycia się śmieci paląc je w piecach domowych. Wysokie koszty
opału sprawiają, że wiele osób woli palić byle
czym: starym parkietem z klejem, drewnianymi okiennicami, które pokryte są farbą czy
nawet oponami. W ten sposób trują siebie i
sąsiadów. Metoda ta nie pomaga zaoszczędzić
na kosztach węgla, bowiem wydajność energetyczna nieposegregowanych śmieci jest
niewielka, a może stać się przyczyną bardzo
poważnych kłopotów zarówno ze zdrowiem
jak i uszkodzeniem pieca, instalacji grzewczej
czy przewodów kominowych.
Lekarze alarmują
Nawet krótkotrwałe wdychanie toksycznego dymu, a tym bardziej przez całe lata
zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na
nasz organizm. Skutkiem ich oddziaływania
są gromadzące się toksyny, co ma znaczący
wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości
zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności.
Szczególnie dzieci są narażone na choroby
związane z układem oddechowym i obniżoną
odpornością, która objawia się w formie alergii. Z kolei niekontrolowany proces spalania
śmieci prowadzi do przedostania się do atmosfery związków odpowiedzialnych za choroby nowotworowe.
Regulacje prawne
Przepisy prawne nie wystarczą, aby chronić nas przed konsekwencjami złych nawyków. W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz
spalania odpadów komunalnych w urządzeniach nie przystosowanych do tego celu, ale
to my sami musimy mieć świadomość, na co
narażamy siebie i sąsiadów paląc śmieci w domowym piecu.
Pamiętajmy!
Zarówno ustawa o odpadach jak i ustawa o utrzymywaniu czystości i porządku
w gminach obliguje nas byśmy o tę czystość
środowiska dbali także dla własnego dobra.
Nieprzestrzeganie przepisów grozi karą nawet do 5 tys.zł. Unikajmy zatem domowych
sposobów pozbywania się śmieci, które bez
odpowiedniej technologii są dla nas po prostu zagrożeniem. Spalanie śmieci w naszych
domowych piecach nie jest oszczędne, tylko
kosztowne - bo nieekologiczne. Nie bagatelizujmy sprawy ponieważ szkody dla naszego
zdrowia i zdrowia naszych dzieci są ogromne.
Tekst: Agnieszka Winiarska
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Brydżyści odzyskują formę
W Drużynowych Mistrzostawch Polski Brydża
Sportowego III ligi w sezonie 2014/2015 po I rundzie
KS CKFiS Bełżyce zajmuje
I miejsce w rozgrywkach
grupy lubelskiej złożonej
z 13 drużyn.
Na taki wynik pracował zespół w składzie:
Adam Pruszkowski kapitan (na zdj. z lewej), Waldemar Kwiatkowski, Jacek
Przybyś, Michał Świdziński, Leszek Zagozdon, Jacek Zając, Radosław Zasada i Dariusz Zieliński.
Rozgrywki
mają
miejsce w Lublinie na ul.
Montażowej w siedzibie
Lubelskiego Centrum Organizacji Sportowych.
W części zasadniczej jest 12 rund. Drużyny, które zajęły miejsca 1,4,6,8,10,12 tworzą grupę I, a drużyny
mistrzostw rozgrywanych z miejsc 2,3,5,7,9,11,13 tworzą grupę II. Potem w grupach I i II rozgrywają 5 rund po

jednym meczu każdy
z każdym. Te drużyny,
które zajęły po III zjeździe w swoich grupach
miejsca –1,2,3 tworzą
„grupę awansową”. Drużyny z miejsc 4,5,6,7 tworzą grupę zespołów walczących o miejsca 7-13.
Mistrz
rozgrywek
grupy lubelskiej III ligi tj.
pierwsza drużyna z „grupy awansowej” otrzymuje
prawo awansu do II ligi.
Dodajmy, że w poprzednim sezonie drużyna KS CKFiS Bełżyce
spadła z II do III ligi,
a obecnie odrabia straty
i zamierza z powrotem
awansować do rozgrywek
drugoligowych.
Tekst: Agnieszka Winiarska, foto: arch LZBS

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 odnoszą sportowe sukcesy
Tenis stołowy jest
dyscypliną, którą
z powodzeniem
uprawiają uczniowie
Szkoły Podstawowej
Nr 1 im. Jana Pawła
II, odnosząc sukcesy
w zawodach wszystkich szczebli.
W bieżącym roku
szkolnym w ramach
Igrzysk
Młodzieży
Szkolnej rozgrywany jest cykl zawodów
w tenisie stołowym,
począwszy od zawodów gminnych, aż po
finały wojewódzkie. Mistrzostwa gminy oraz eliminacje
powiatowe wyłoniły uczestników zawodów powiatowych,
które rozegrane zostały w Krzczonowie w dniach: dziewczęta - 12.11.2014, chłopcy - 13.11.2014. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się z bardzo dobrej strony zajmując wysokie miejsca. W kategorii klas IV i młodszych
wśród chłopców na I miejscu uplasował się Miłosz Plewik,
a wśród dziewcząt II miejsce zajęła Jagoda Czubak. W kategorii klas V-VI na III miejscu znalazł się Patryk Kołodziejczyk. Cała trójka uzyskała awans na zawody rejonowe. Zawody rejonowe odbyły się w dniach 17-18.11.2014
w Dzwoli. Wystąpili w nich reprezentanci naszej szkoły.
Bezkonkurencyjny okazał się po raz kolejny Miłosz Plewik wygrywając swoją kategorię i uzyskując awans na zawody wojewódzkie. IX miejsce zajęła Jagoda Czubak, a na
XIII miejscu został sklasyfikowany Patryk Kołodziejczyk
(wszyscy z SP Nr 1 w Bełżycach). W dniu 25.11.2014 r.
w Kocudzy odbyły się Mistrzostwa Województwa w indywidualnym tenisie stołowym w ramach Igrzysk Młodzie-
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Mistrzynie województwa

Obie czują się jak przysłowiowe ryby w wodzie. O kim mowa? O Natalii i Wiktorii
Dwojak. Obie 15 listopada br. w Kraśniku wystartowały w MISTRZOSTWACH
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIECI W WIEKU 10-11 lat.
Spieszymy poinformować, że Natalia Dwojak została mistrzynią województwa na
dystansie 50m stylem klasycznym i wygrała ten dystans poprawiając rekord życiowy
wynikiem 40.66. Wynik ten jest najlepszym czasem w Polsce! Natalia zdobyła również
mistrzostwo województwa na 50m stylem dowolnym z wynikiem 33.41. Z kolei jej siostra bliźniaczka - Wiktoria została wicemistrzynią na dystansie 50 m stylem grzbietowym
z nowym rekordem życiowym 40.63, oraz wicemistrzynią województwa na 50m stylem
dowolnym także z nowym rekordem życiowym 35.19.
Według tabeli wielobojowej Natalia zajęła pierwsze miejsce zdobywając tym samym
mistrzostwo 10 -latek województwa lubelskiego w roku 2014. Natomiast Wiktoria zgodnie z punktacją tej samej tabeli zajęła V miejsce w województwie.
Jest to największy sukces dziewczynek w ich krótkiej karierze pływackiej.
Kilka dni wcześniej w Sochaczewie w czasie VII Ogólnopolskich zawodów pływackich
z okazji Święta Niepodległości o Puchar Burmistrza Sochaczewa Natalia Dwojak potwierdziła swoją dominację nad pozostałymi uczestniczkami zawodów i podobnie jak rok
wcześniej wygrała te zawody.
Ponadto jako jedyna zawodniczka zdobyła komplet medali w konkurencjach, w których startowała: złoty medal na 50 m stylem dowolnym z czasem 33,94, złoty medal
na 50m stylem klasycznym z wynikiem 42,37, złoty medal na 50m stylem grzbietowym
z czasem 39,55 oraz srebrny medal na 50m stylem motylkowym z czasem 39,55. Bardzo
dobrze w tych zawodach wystartowała siostra Natalii Wiktoria, która zdobyła srebrny medal na dystansie 50m stylem klasycznym poprawiając rekord życiowy wynikiem 48,59,
zajęła także czwarte miejsce na 50 m stylem dowolnym poprawiając rekord życiowy wynikiem 35,64 oraz czwarte miejsce na 50m stylem grzbietowym z wynikiem 43,48 i siódme miejsce na 50m stylem motylkowym poprawiając rekord życiowy wynikiem 46,75.
Praktycznie co tydzień obie dziewczynki startują w różnorakich konkursach pływackich, gdzie odnoszą podobne sukcesy. Gratulujemy zapału i kibicujemy kolejnym zwycięstwom!
Tekst: AWI, foto: Piotr Dwojak

Wiktoria Dwojak i Natalia Dwojak tuż przed wręczeniem medali, stoją trzecia i czwarta od lewej.

ży Szkolnej. W turnieju wystąpili najlepsi zawodnicy z całego województwa. Wśród
nich znalazł się Miłosz Plewik, uczeń IV klasy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana
Pawła II w Bełżycach, który w drodze do finału wygrał zawody gminne, powiatowe
i rejonowe. W zawodach finałowych, po fascynującej walce z najlepszymi Miłosz zajął II miejsce zdobywając tytuł Wicemistrza Województwa Lubelskiego. Jest to kolejny sukces tego młodego zawodnika w karierze. Należy podkreślić bardzo ważną rolę
rodziców, którzy wspierają swoje pociechy w dążeniu do najwyższych celów, oferują
pomoc i angażują się w życie sportowe szkoły.
Tekst i foto: Rafał Kwiatkowski

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

Na pytanie z poprzedniego wydania Gazety Bełżyckiej odpowiedzieli prawidłowo: Józef Łakota, Andrzej i Barbara Grygliccy, Alicja i Stanisław Wójtowiczowie, Antoni Kamiński oraz Teresa
Zając.
Na zdjęciu widoczny był Posterunek Policji Państwowej w Bełżycach, który mieścił się przed II
wojną światową na rogu ulicy Zielonej i Małej.
Niestety nikt z naszych Czytelników nie rozpoznał ze zdjęcia żadnego policjanta, natomiast
kilka osób wspominało policjantów, którzy pełnili w Bełżycach służbę już podczas wojny. Byli to:
Krasucki, Szczerbicki, Grabowski i Gwizdała.
Pytanie w tym miesiącu brzmi: gdzie mieścił się widoczny na zdjęciu zakład fotograficzny?
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.

Hej kolędy to czas...
Boże Narodzenie jest nie tylko wielkim
świętem kościelnym. Jest przede wszystkim
najbardziej zacisznym świętem domowego
ogniska i rodziny. Muzyka zawsze była nieodłącznym elementem wszelkich obrządków
i uroczystości. Wśród zwykłych radości choinki, wigilijnych potraw i prezentów- uroczystość wigilijna wyróżnia się śpiewem ku
czci Dzieciątka Bożego i jest to śpiew specjalnych pieśni zwanych kolędami.
Legenda mówi, że pierwszą kolędę zaśpiewał święty Franciszek. Wiele śpiewanych
przez nas kolęd pochodzi sprzed kilkuset lat
i wciąż są w wielowiekowej tradycji przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Trudno niestety wskazać kompozytorów
i autorów kolęd. Wiele z nich przetrwało tylko
w zapisie słownym, zapewne dlatego, że śpiewano je na melodie pieśni i hymnów kościelnych.
Poniżej prezentujemy kolędę zatytułowaną "Gdzieście, o zacni Królowie" zapisaną
w zbiorze "Kolęda mieszkańcom ziemskim od
muzyki niebieskiej, wdzięcznym okrzykiem na
Dzień Narodzenia Pańskiego, które usłyszane
Roku Pańskiego 1630" Jana Żabczyca.

Nr 67 ( 178 ) grudzień 2014

Gdzieście, o zacni Królowie
Gdzieśnie, o zacni Królowie,
Ziemscy obywatelowie,
Wiadomości tej dostali,
Iżeście tu przyjechali?
Czyli wam też anioł zjawił,
Że was tu nagle postawił
U nowego Królewica,
Niebieskich krain dziedzica?
Gwiazda drogę ukazała,
która przed nami pałała
Aż do betlejemskiej knieje,
dodawając nam nadzieje;
I tu stanąwszy przed progiem,
stawia nas przed samym Bogiem
Z Panny czystej narodzonym;
Więc my sercem uniżonym
Witając Króla i Pana,
Padajmy na swe kolana
I te dary oddawajmy,
Co najkosztowniejsze mamy.
Szczerą przyjaźń i ochotę,
Moszcz, kadzidło, kruchy złote.
Racz nas Królu, błogosławić,
W Królestwie swoim postawić.

Betlejemskie światło
pokoju

Po raz 23 w Polsce i po raz 27 w Europie zapłonęło Betlejemskie Światło Pokoju. W tym roku odebraliśmy je po słowackiej stronie Tatr na uroczystej Mszy świętej
w miejscowości Svit koło Popradu. Skauci
z całej Europy, w tym harcerze z ZHP i z 43
Drużyny Harcerskiej Parasol z Bełżyc , niosąc lampiony ze światłem z Groty Narodzenia
Pańskiego w Betlejem, chcą podzielić się radosną nowiną i krzewić w ten sposób uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. Światło trafi
do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów.
Z kraju płomień przekazywany będzie dalej
– na Litwę, Ukrainę, Białoruś oraz do Rosji,
Niemiec i Danii. Płomień z Groty Narodzenia Pańskiego ma być znakiem pokoju, wzajemnego zrozumienia i symbolem pojednania
między narodami. Symbolicznym momentem
będzie w tym roku przekazanie światła przez
ukraińskich skautów, skautom z Rosji.
Hasło, które w tym roku towarzyszy tej
swoistej sztafecie brzmi “Pokój jest w nas”. Jest
to nawoływanie do podjęcia wyzwania stania
się lepszym, zaproszenie do pracy nad sobą,
niepowtarzalny czas na zmianę siebie.
Pismo Święte Boga nazywa Bogiem Pokoju. Jezus jest nazwany Księciem Pokoju – „Tym, który pokój przynosi i jakby jest
pokojem” (Iz 9, 5). Przyjmując Betlejemskie
Światło Pokoju – płomień, którego źródłem
jest miejsce narodzin Jezusa, przyjmijmy zachętę do pokonywania w sobie niepokoju,
który wywołuje lęk, obawy. Niech nam przypomina, że „Pokój na ziemi zaczyna się w nas
samych”. Tyle bowiem wokół nas zła na ile pozwolimy i tyle może być dobra – ile uczynimy
Przekazując mieszkańcom Bełżyc to światło
zachęcamy do tego aby ten wkład wnosić – zacznijmy od samych siebie – Pokój jest w nas!
Wyjazd po Betlejemskie Światło Pokoju umożliwiło nam wsparcie finansowe jakie
otrzymaliśmy od Pana Burmistrza oraz od
mieszkańców miasta przy okazji kiermaszu
zorganizowanego przy kościele. Wszystkim
serdecznie dziękujemy i składamy życzenia
pokoju i radości z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia.
Tekst: Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj
Edyta Rząd i 43DH „Parasol", foto: AWI

