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Rada Miejska uchwaliła
Uchwała bużetowa na 2015 rok.
Określa się łączną kwotę planowanych do-
chodów budżetu gminy w kwocie 33 056 
020,00zł., z tego dochody bieżące w kwo-
cie 32 122 520,00zł. i dochody majątkowe 
w kwocie 933 500,00zł. zgodnie z załączni-
kiem Nr 1.
Określa się łączną kwotę planowanych wy-
datków budżetu gminy w kwocie 33 556 
020,00zł., z tego wydatki bieżące 31 363 
678,45zł. i wydatki majątkowe w kwocie         
2 192 341,55zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy 
określa się w wysokości 500 000,00zł. 
Źródłem pokrycia deficytu są przychody 
określone w załączniku Nr 3.
W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
1. ogólną w kwocie 189 880zł.,
2. celowe w kwocie 375 000,00zł. z przezna-
czeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarzą-
dzania kryzysowego 
w kwocie 80 000,00zł., w dziale 754 – bez-
pieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-
pożarowa, w rozdziale 75421 – zarządzanie 
kryzysowe,
b) remonty wakacyjne placówek oświato-

wych w kwocie 50 000zł., w dziale 758 – róż-
ne rozliczenia, w rozdziale 75818 – rezerwy 
ogólne i celowe,
c) dodatki uzupełniające dla nauczycieli w             
w kwocie 200 000zł., w dziale 758 – różne 
rozliczenia, w rozdziale 75818 – rezerwy 
ogólne i celowe,
d) zadania w zakresie kultury, rekreacji i spor-
tu w kwocie 30 000,00zł., w dziale 758 – róż-
ne rozliczenia, w rozdziale 75818 i rezerwy 
ogólne i celowe,
e) nieprzewidziane zdarzenia losowe w kwo-
cie 15 000zł., w dziale 852– pomoc spo-
łeczna, w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc 
w naturze oraz składki na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe.
1. Określa się plan przychodów samorządo-
wego zakładu budżetowego w kwocie 4 100 
000,00zł., w tym dotacja z budżetu gminy 
w   kwocie 800 000,00zł. oraz plan kosztów 
w kwocie 4 100 000,00zł. zgodnie z załącz-
nikiem Nr 7.
2. Określa się plan dochodów rachunku do-
chodów jednostek budżetowych prowadzą-
cych działalność określoną w ustawie o syste-
mie oświaty w łącznej kwocie 530 410,00zł. 
oraz wydatków nimi finansowanych w łącz-

nej kwocie 530 410,00zł., zgodnie z załącz-
nikiem Nr 8.
Wyodrębnia się w budżecie gminy środki sta-
nowiące fundusz sołecki w podziale na sołec-
twa w łącznej kwocie 317 987,67zł., zgodnie 
z załącznikiem Nr 9.
1. Upoważnia się Burmistrza Bełżyc do za-
ciągania kredytów i pożyczek oraz emito-
wania papierów wartościowych na pokrycie 
występującego w ciągu roku przejściowego 
deficytu budżetu gminy, których maksymalną 
wysokość ustala się w kwocie 1 000 000,00zł.

Uchwała w sprawie wyznaczenia dodat-
kowych przedstawicieli Gminy Bełżyce do 
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin 
"PROEKOB" z siedzibą w Bełżycach.
Deleguje dodatkowych przedstawicieli Gmi-
ny Bełżyce w osobach:
Chemperek Andrzej
Kamiński Grzegorz 
do reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu 
Celowego Związku Gmin "Proekob" z siedzi-
bą w Bełżycach.
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Lp. Treść zadania Rok rozp. inwesty-
cji/rok zakończenia

Wysokość wy-
datków w zł. w 
2014 r

W tym środki z 
funduszu sołec-
kiego

1 Wykonanie wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej 747 2015 36 000,00 0,00

2. Budowa mostu przez rzekę Chodelkę w ciągu drogi powiatowej Nr 
2247L Chodel-Borzechów-Wilkołaz w km 11+450 w miejscowości 
Borzechów wraz z dojazdami, rozbiórka mostu istniejącego i budową 
mostu tymczasowego

2014-2016 400 000,00

3. Budowa ulicy Wojska Polskiego Nr 107042L 2015 150 000,00 0,00

4. Przebudowa ul.Szpitalnej – Nr 107040L 2015 100 000,00 19 135,87

5. Przebudowa drogi w Płowiznach – Nr 106992L 2015 25 000,00 7 181,80

6. Przebudowa drogi w m.Skrzyniec – działka nr 552 2015 6234,79 6234,79

7. Budowa ul.Wzgórze – Nr 107043L 2015 40 000,00 15 000,00

8. Przebudowa ul.Bednarskiej – Nr 107008L 2015 149 372,49 0,00

9. Przebudowa ul.Zamkowej – Nr 107045L 2015 150 000,00 0,00

10. Przebudowa drogi gminnej Kierz - Kujawy 2015 8 217,32 8 217,32

11. Przebudowa drogi gminnej Skrzyniec Kol.- Wierzchowiska Stare 
(zakup przepustów)

2015 4 000,00 4 000,00

12. Modernizacja drogi gminnej w m.Babin (obok cmentarza) 2015 100 000,00 0,00

13. Przebudowa drogi gminnej – działka nr 983 Wronów - Cuple 2015 9 123,46 9 123,46

14. Przebudowa drogi gminnej boczna ul.Przelotowej w kierunku 
wschodnim

2015 45 000,00 5 000,00

15. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2015 20 000,00

16. Monitoring centrum miasta 2015 50 000,00

17. Budowa boiska przy ZS Nr2 w Bełżycach 2015 80 000,00 0,00

18. Termomodernizacja SPP – etap II 2015 50 000,00

19. Modernizacja odwodnienia budynku gimnazjum przy ZS Nr1 w 
Bełżycach

2015 55 000,00

20. Modernizacja ujęcia wody w m.Matczyn 2015 15 000,00

21. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2015 200 000,00

22. Budowa sieci wodociągowej w m.Jaroszewice (wykonanie dokumen-
tacji)

2015 20 000,00

23. Budowa sieci wodociągowej przy ul.Szewskiej 2015 20 000,00

24. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów 2015 60 000,00

25. Budowa oświetlenia drogowego w m.Wronów (wykonanie doku-
mentacji

2015 10 000,00 10 000,00

26. Budowa oświetlenia w parku miejskim 2015 50 000,00 0,00

27. Budowa oświetlenia drogowego w m. Babin 2015 19 393,49 19 393,49

28. Odbudowa Domu Ludowego w Krężnicy Okrągłej 2015 70 000,00 23 393,49

29. Termomodernizacja budynku MDK w Bełżycach 2015 180 000,00

30. Rewitalizacja Zdroju Jagiełły (wykonanie dokumentacji) 2015 20 000,00

OGÓŁEM 2 192 341,55 126 680,22

Planowane inwestycje na 2015 rok

Jeśli chodzi o wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nasza gmina realizuje 
program pod nazwą E-administracja w powiecie lubelskim 
Jednostką koordynującą jest Starostwo Powiatowe w Lublinie
Okres realizacji : 01.01.2015 - 30-01-2015
W całości pokryte ze środków unijnych : 6 450,00 zł.

Lp. Sołectwo Treść zadania Środki przeznaczone na 
dane sołectwo (w zł.)

1. Bełżyce Rewitalizacja pomnika – krzyża usytuowanego na styku ul.Zielonej 
i ul.Krakowskiej

23 393,49

2. Zastawie Przebudowa ul.Szpitalnej 19 135,87

3. Wzgórze 1.Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
2.Budowa ul.Wzgórze i drogi gminnej boczna ul.Przelotowej

1)  3 393,49
2)  20 000,00

4. Babin 1.Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej
2.Budowa oswietlenia

1)  4 000,00
2)  19 393,49

5. Chmielnik Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa 11 579,78

6. Chmielnik Kolonia 1.Zakup materiałów do ocieplenia budynku OSP
2.Usługa wykonanie ocieplenia

1)  7 076,67
2)  2 000,00

7. Chmielnik Kolonia I Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa 9 942,23

8. Cuple Przebudowa drogi gminnej - działka nr 983 9 123,46

9. Jaroszewice Zakup wyposażenia i materiałów do remontu remizy OSP 14 503,96

10. Kierz 1.Przebudowa drogi gminnej Kierz – Kujawy
2.Zakup artykułów sportowych

1)  8 217,32
2)  5 000,00

11. Krężnica Okrągła Odbudowa Domu Ludowego w Krężnicy 23 393,49

12. Malinowszczyzna Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa 8 398,26

13. Matczyn - Wojcieszyn 1.Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa
2.Remont łazienki w Szkole Podstawowej

1)  11 358,25
2)  10 000,00

14. Płowizny Przebudowa drogi w Płowiznach 7 181,80

15. Podole 1.Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa 
2.Zakup mundurów strażackich i materiałów do remontu remizy OSP 

1)  4 000,00
2)  12 843,31

16. Skrzyniec 1.Przebudowa drogi w m.Skrzyniec-działka nr 552 i zakup przepus-
tów na drogę Skrzyniec Kol-Wierzchowiska Stare
2.Remont dachu w Szkole Podstawowej w Wierzchowiskach

1)  10 234,79

2)  2 000,00

17. Wierzchowiska Górne Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa 9 872,05

18. Stare Wierzchowiska 1.Zakup materiałów do remontu remizy OSP
2.Remont dachu w Szkole Podstawowej w Wierzchowiskach – zakup 
materiałów
3. Remont dachu w Szkole Podstawowej w Wierzchowiskach

1)  4 965,63
2)  3 500,00

3)  1 500,00

19. Wronów 1.Prace geodezyjne – wytyczenie drogi gruntowej Wronów – Cuple
2.Budowa oświetlenia – wykonanie dokumentacji

1)  2 421,94
2)  10 000,00

20. Wymysłówka Remont remizy OSP 7 392,34

21. Zagórze I Remont remizy OSP 8 632,20

22. Zagórze II 1.Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa
2.Remont Szkoły Podstawowej – zakup materiałów

1)  6 851,48
2)  1 500,00

23. Zalesie 1.Remont remizy OSP – zakup materiałów
2.Remont budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchowiskach – zakup 
materiałów

1)  6 000,00
2)  1 719,85

24. Zosin Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa 7 462,52

OGÓŁEM 317 987,67

Fundusz sołecki na 2015 rok

Wybrano sołtysów 

1.  Sołectwo Babin  Besztak Maria 
2. Sołectwo Bełżyce  Figura Ryszard, 
3. Sołectwo Cuple  Wiśniewski Tomasz,
4. Sołectwo Chmielnik  Wieczorek Mariusz,
5. Sołectwo Chmielnik Kolonia  Winiarska 
Agnieszka,
6. Sołectwo Jaroszewice  Oszust Joanna,
7. Sołectwo Kierz  Bartuzi Artur,

8. Sołectwo Krężnica Okrągła Bielecki Jerzy,
9. Sołectwo Malinowszczyzna  Gułowski Bogu-
mił,
10. Sołectwo Matczyn – Wojcieszyn Wieczorkie-
wicz Maria, 
11. Sołectwo Płowizny  Karczewska Renata,  
12. Sołectwo Podole  Sadurski Cezary, 
13. Sołectwo Skrzyniec Gad Sławomir, 
14. Sołectwo Stare Wierzchowiska Wawer 
Krzysztof, 
15. Sołectwo Wierzchowiska Górne  Zając  Zbi-
gniew, 
16. Sołectwo Wronów  Mazur Teresa,
17. Sołectwo Wymysłówka  Zygo Stanisław, 
18. Sołectwo Bełżyce – Wzgórze  Kotłowski Zbi-

gniew, 
19. Sołectwo Zalesie  Staniec Anna,  
20. Sołectwo Zagórze I  Bogusz Grzegorz , 
21. Sołectwo Zagórze II  Wojtachnio Bogdan
22. Sołectwo Bełżyce – Zastawie  Tarczyński 
Robert,
23. Sołectwo Zosin   Zygo Krzysztof,
24. Sołectwo Chmielnik Kolonia I  Rogala Sta-
nisław

W tym roku minęła czteroletnia kaden-
cja sołtysów naszej gminy. W czasie zebrań 
wiejskich, które zostały zwołane w styczniu 
br., we wszystkich sołectwach wybrano sołty-
sów na kolejną kadencję. Prezentujemy Czy-
telnikom listę nowo wybranych sołtysów:

Za naszym pośrednictwem sołtysi składają 
podziękowania swoim wyborcom i jednocze-
śnie zapewniają, że będą sumiennie pracować 
dla dobra zarówno lokalnych społeczności jak 
i całej gminy.

W ramach budżetu gminy tworzony jest fundusz sołecki w oparciu o ustawę z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Sołectwo może 
przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców 
i  są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
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Święto Trzech Króli to właści-
wie Uroczystość Objawienia Pań-
skiego. Trzej Królowie to w naszej 
tradycji trzej mędrcy ze Wschodu, 
którzy udali się do Betlejem, aby 
oddać pokłon narodzonemu Je-
zusowi. O trzech przybyszach ze 
Wschodu, którzy mieli zjawić się 
w  Betlejem, wspomina Ewange-
lia według świętego Mateusza. Za 
panowania króla Heroda w Judei, 
do Betlejem - miejsca narodzin 
Jezusa - przybyli ze Wschodu mę-
drcy (trzej królowie), gdyż prorocy 
przepowiedzieli, że urodził się król 
żydowski. Odnaleźli Jezusa w sta-
jence, oddali mu pokłon i złożyli 
dary. Nie ma tam ani słowa o tym, 
aby mieli być królami (tylko maga-
mi), ani że było ich trzech, ani że nazywali się 
Kacper, Melchior i Baltazar. Powyższe imio-
na pojawiają się w tradycji chrześcijańskiej 
dopiero około kilka wieków później. Kacper 
przedstawiany jest najczęściej jako ofiarujący 
mirrę Afrykańczyk, Melchior - jako dający 
złoto Europejczyk, a Baltazar - jako król azja-
tycki przynoszący do żłóbka kadzidło. Kadzi-
dło to symbol boskości, złoto, symbol władzy 
królewskiej, a mirra, zapowiedź męczeńskiej 
śmierci.

Nie ma ostatecznej pewności co do tego, 
czy istnieją relikwie Trzech Króli. Jak gło-
si legenda, przechowywano je początkowo 
w  Konstantynopolu. W późniejszym okresie 
miały trafić do Mediolanu.

Trzej Królowie czczeni są jako patroni po-
dróżujących, pielgrzymów, handlowców, wła-
ścicieli gospód oraz kuśnierzy. 

Nasi dziadkowie w Trzech Króli przebie-
rali się w złote, tekturowe korony i szaty litur-
giczne i chodzili od domu do domu. Składali 
życzenia gospodarzom, w zamian dostawali 
coś do jedzenia, przeważnie jakiś domowy 
wypiek.

Dzisiaj w święto Trzech Króli w czasie na-
bożeństwa w kościele święci się kawałki kredy 
i  mirrę (zioła zmieszane z żywicą). Następnie 
poświęconą kredą na drzwiach mieszkania 
pisze się inicjały K+M+B oraz rok. Nie wia-
domo, czy trzy litery, jakie pojawiają się na 
drzwiach naszych domów pierwotnie miały 
symbolizować pierwsze litery imion magów. 

Mówi się także, że jest to skrót od 
słów "Christus mansionem benedi-
cat", czyli "niech Chrystus błogosła-
wi dom". 

Kultywowany do dziś jest rów-
nież świecki zwyczaj przepowiada-
nia pogody w rozpoczynającym się 
roku na podstawie aury panującej 
w ciągu 12 dni dzielących Boże Na-
rodzenie od Trzech Króli. Owe 12 
dni symbolizuje 12 miesięcy nowe-
go roku. 

W całej Polsce, jak i w naszym 
mieście 6 stycznia przeszedł ulica-
mi miasta barwny Orszak Trzech 
Króli organizowany po raz kolejny 
przez Miejski Dom Kultury w Beł-
życach i tutejszą parafię. Wzięli 
w nim udział Trzej Królowie, wier-

ni, księża, władze miejskie i dzieci przebrane 
za aniołki, pastuszków, królów. Ze śpiewem 
kolęd wyruszyli spod Zespołu Szkół im. M. 
Kopernika na ulicy Bychawskiej do kościoła 
parafialnego. Po drodze do orszaku dołącza-
ło coraz więcej osób, by asystować królom 
w  drodze do stajenki. Tradycyjnie w role kró-
lów wcielili się: Szymon Topyło, Krzysztof To-
pyło i Marcin Kamiński. Z Gwiazdą na czele 
orszak prowadził Dominik Wójtowicz. Gdy 
dotarli do świątyni pokłonili się Dzieciątku 
w stajence. 

Uroczystą Mszę św. koncelebrowaną  
przez księży z tutejszej parafii muzycznie ubo-
gacił śpiew chóru "Rosarium". 

Tekst i foto: Agnieszka WiniarskaKilkunastu wolontariuszy zbierało fundu-
sze w naszej gminie na Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy. Tegoroczny 23 Finał Orkiestra 
zagrała „Dla podtrzymania wysokich standar-
dów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycz-
nych i onkologicznych oraz godnej opieki me-
dycznej seniorów”. 

- Zebraliśmy w tym roku 7631,19 zł. - mówi 
Monika Golik szefowa sztabu w Bełżycach.

W godzinach dopołudniowych wolontariu-
sze zbierali  fundusze na mieście, a po południu, 
dzięki sponsorom, w MDK można było wylo-
sować upominek rzeczowy. W Bełżycach jak 
zawsze fundację wspomagali hojnie darczyńcy, 
licytowano też gadżety WOŚP. Nie zabrakło 
również innych atrakcji. Najwięcej emocji do-
starczyły widzom występy zespołów tanecznych 
Twister i Axel, oraz średniowiecznych rycerzy. 
Dużym powodzeniem cieszył się pokaz zumby.  
Strażacy z OSP prezentowali sprzęt ratowniczy, 
a ratownicy demonstrowali jak należy udzielać 
pierwszej pomocy poszkodowanym. Nie zabra-
kło loterii fantowej, w której każdy los wygry-
wał. Tego dnia nie było praktycznie osoby, któ-
ra nie dostała naklejki - czerwonego serduszka 
WOŚP, a tym samym wspomogła szczytny cel 
na jaki grała tegoroczna Wielka Orkiestra. - 
Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów zbiórki. 
Bełżyczanie chętnie wspomagają i z roku na rok 
zbierane przez nas kwoty są coraz wyższe - pod-
sumowuje Monika Golik.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

10 stycznia 2015 roku w małej sali gimna-
stycznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II 
w Bełżycach odbył się już po raz szósty kon-
cert kolędowy Chóru Gaudeamus i Spotkanie 
Świąteczne dla rodzin chórzystów oraz zapro-
szonych gości. Z roku na rok tradycyjne stycz-
niowe kolędowanie zespołu gromadzi coraz 
liczniejszą publiczność, która przychodzi, aby 
wysłuchać efektu czteromiesięcznej pracy w 
nowym składzie chóru.

W tym roku program muzycznej prezen-
tacji zatytułowanej „Z nowym rokiem“, został 
wzbogacony o utwory „dowolne“, wśród 
nich znalazły się min.: chętnie śpiewane 
przez chórzystów „Alleluja“ Leonarda Co-
hena w  tłumaczeniu Macieja Zembatego, 
opracowane przez Monikę Tokarczyk na 
chór o głosach równych; „Do życia mnie 
budzi muzyka“ do słów Hanny Lewandow-
skiej i muzyki Piotra Selima, wokalisty i in-
strumentalisty Lubelskiej Federacji Bardów; 
pieśń gospel „Sunshine in my soul“. Drugą 
część występu – kolędową, rozpoczęło mi-
niwidowisko z lampionami oraz Maryją i 
Józefem, w ich roli wystąpili Oliwka Boryga 
i Piotruś Kołtuniewicz. Tym razem, wraz z 
chórem jako solistki zaśpiewały: Weronika 
Stawińska, Dominika Winiarska, Weronika 
Ciechańska. W  pastorałce „A spis Bartek“ 
na flecie prostym zagrała Klaudia Sajnóg, a 
chłopcy rytmicznie grali na instrumentach 

perkusyjnych. Chórowi akompaniował na 
pianinie Pan Michał Waszczyk. Koncert po-
prowadziła i dyrygowała zespołem szefowa 
Chóru "Gaudeamus" Pani Marzena Goc.

Jak zawsze w przygotowanie koncertu 
zaangażowanych jest wiele osób - uczniów, 
rodziców, pracowników szkoły. Swoją bez-
interesowną pomocą wspierają znacząco 
działalność chóru. W tym miejscu składamy 
serdeczne podziękowania Państwu Marioli 
i Robertowi Bartoszcze za zorganizowanie po-
nad dwudziestu choinek i skrzyń jako główny 

Wielka Orkiestra zagrała w Bełżycach

Na dobry początek roku zaśpiewał Chór"Gaudeamus" Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami miasta
element scenografii. Równie mocno dziękuje-
my także Panu Piotrowi Kołtuniewiczowi za 
nieocenioną pomoc, za pełną realizację tech-
niczną i reżyserską, za profesjonalne czuwanie 
nad nagłośnieniem i oświetleniem podczas 
koncertu. Zwłaszcza gra świateł stworzyła nie-
zapomnianą atmosferę wieczoru.

Wszystkich Państwa zapraszamy na kolej-
ne koncerty Chóru Gaudeamus!

Tekst: Marzena Goc, foto: arch. G.Bełżycka
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Bełżyczanie odwiedzili

Pragnę serdecznie podziękować lekarzom 
Oddziału Wewnętrznego Szpitala SP ZOZ Nr 1 
im. dr. W.Oczki w Bełżycach, w szczególności:

lek. med. Zbigniewowi Wlaziowi, 
lek. med. Waldemarowi Kwiatkowskiemu

i dr n. med. Cezaremu Wenclowi
 oraz wszystkim pielęgniarkom

i całemu personelowi szpitalnemu za leczenie, 
opiekę i troskę o moją małżonkę Zuzannę Boń.

                                                                            Jerzy Boń

Wielka miłośniczka podróży Pani Justyna Ślusarska z Bełżyc prze-
słała nam kolejną fotografię z wyjazdu wraz z ciekawą informa-
cją.
"Bieszczadzka cerkiew filialna w Równi, zbudowana została 
prawdopodobnie początkiem XVIII wieku, przyjęła wezwanie 
Opieki Matki Bożej (Bogurodzicy). Pierwszy remont przepro-
wadzony został w roku 1790 lub 1792. Kolejny remont odbył się 
w roku 1890, następnie w latach 60 XX wieku oraz w roku 1975. 
Greckokatolicka cerkiew w Równi była cerkwią filialną parafii 
w  Ustianowej i  należała do dekanatu ustrzyckiego."

OGŁOSZENIE

Burmistrz Bełżyc podaje do publicznej wiadomości, że na 
dzień 23 lutego 2015 r. ogłoszone zostały przetargi ustne, 
nieograniczone na najem i dzierżawę:
1. Lokal użytkowy o pow. 217,18 m 2, ul. Rynek 25A i 26 
w Bełżycach.
2. Powierzchnia użytkowa w budynku UM w Bełżycach, ul. 
Lubelska 3. 
3. Część działki nr 1042/17, przy ul. Bychawskiej w Bełży-
cach, o pow. 13,23 m 2.
Pełna treść ogłoszeń zamieszczona jest w BIP U.M w Beł-
życach oraz stronie internetowej http://www.belzyce.pl.

W Szkole Podstawowej w Krzu obchodzono Światowy Dzień 
Pluszowego Misia. Wszyscy uczniowie z klas 0-III wraz z przed-
szkolakami przybyli do szkoły trzymając w rękach swoje ulubione 
pluszaki. Dzień rozpoczął się od porannego muzykowania z misia-
mi. Dzieci miały okazję do chóralnego zaprezentowania na forum 
szkoły imion swoich ulubieńców. Następnie aktywnie wzięły udział 
w pogadance na temat w jakich sytuacjach pluszowe misie są wesołe 
(gdy są przytulane, włączane do zabawy, zadbane), a kiedy smutne 
(gdy się nimi rzuca, odrywa ich uszy czy łapki). Kolejnym etapem 
imprezy były zawody sportowe obejmujące trzy kategorie: cho-
dzenie z misiami po linie (ćwiczenia równoważne), chodzenie na 
czworaka slalomem między przeszkodami czy rzucanie misiem do 
hula-hop. W każdej z tych dyscyplin wygrana drużyna otrzymała 
małe ,,co nieco” w postaci pierniczka. Chwilę później rozpoczęła się 
kolejna konkurencja polegająca na odgadywaniu zagadek dotyczą-
cych warunków życia misiów. Niezwykłą atrakcją dnia była także 
wizyta niezapowiedzianego gościa - Pana Franciszka Pietronia - 
wiernego przyjaciela naszej szkoły, który na co dzień zajmuje się ho-
dowlą pszczół. Uczniowie zapoznali się z warunkami życia pszczół, 
ich liczebnością w hodowli Pana Pietronia oraz rolą w przyrodzie, 
jak również w życiu człowieka. Dowiedzieli się też, na czym polega 
praca pszczelarza i korzystając z okazji obejrzeli sprzęt przydatny 
w hodowli.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było ogłoszenie wyni-
ków konkursu plastycznego pt. ,,Mój przyjaciel - MIŚ”. Wpłynęło 
mnóstwo prac, dlatego komisja miała nie lada problem z wyborem 
tych najbardziej atrakcyjnych, a jednocześnie wykonanych róż-
norodnymi technikami. Nagrodzone i wyróżnione prace zostały 
umieszczone w galerii szkoły, zaś laureaci otrzymali nie tylko pa-
miątkowe dyplomy, ale także nagrody rzeczowe.

Składamy serdeczne podziękowania Panu Franciszkowi Pietro-
niowi za pomoc i wsparcie w przygotowaniu ciekawej pogadanki. 
Naszemu gościowi życzymy zdrowia i wiele radości wynikającej 
z wykonywanej z pasją pracy.

Tekst : Magdalena Nowak, Beata Igras

Niezapomniany dzień z przyjacielem

Tekst: A.Winiarska, foto: Konrad Kliczka

W święto Matki Boskiej Gromnicznej tradycyjnie już w Miejskim Domu Kultury rozbrzmiewały kolędy i pastorałki. W tym roku na scenie zagościło aż dzie-
więć zespołów i solista ks. Andrzej Koziej - wikary bełżyckiej parafii. Wspólnie kolędować przybyły zespoły: "Pieśni Czar" i "Wspomnień Czar" z Lublina,  
"Podzamcze" z Mełgwi, Zespół Śpiewaczy ze Strzeszkowic, "Krajka" z Niedrzwicy i "Rola" z Motycza, a także zespoły z naszej gminy: "Jarzębinki", Zespół 
Śpiewaczy z Wierzchowisk i Zespół Śpiewaczy z Wojcieszyna.                                                                                                        Tekst: A.Winiarska, foto: K.Kliczka

Przegląd Kolęd Pastorałek 
i Widowisk Bożonarodzeniowych
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31 stycznia na gościnnej hali CKFiS miał miejsce Koncert noworoczny organizowany przez Samorządowe Przedszkole Publiczne w Bełżycach. Tym razem przed-
szkolaki zabrały nas w podróż dookoła świata. Każda z grup pod opieką i kierunkiem nauczycieli przygotowała utwory i melodie charakterystyczne dla poszcze-
gólnych kontynentów. Wspaniałe i barwne widowisko zaszczycili swoją obecnością rodzice, dziadkowie występujących dzieci oraz mieszkańcy naszej gminy. Na 
widowni nie zabrakło władz miejskich i radnych Rady Miejskiej. Na zaproszenie dyrektor przedszkola Jolanty Barszcz Skowronek przybył także poseł Jan Łopata 
oraz zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Lucjan Orgasiński.                                        Tekst i foto: AWI

XI Koncert  Noworoczny 
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Muzycznie w domu kultury obchodzono Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji koncert przygotowali uczniowie uczęszczający do ogniska muzycznego, którzy grają 
na instrumentach takich jak gitary, keyboardy czy pianino. Do nich dołączyli mali chórzyści z nowo utworzonego Chórku dziecięcego. Nie zabrakło także głosów 
samych babć i dziadków z Zespołu "Jarzębinki". Zainteresowanie koncertem i występem było tak duże, że widownia została zapełniona do ostatniego miejsca. 
Całość przygotowała Ewelina Oroń - instruktor muzyki MDK.                                                                                                                               Tekst:AWI, foto: JKA

kleje 
fugi 
armatura łazienkowa
meble

 glazura 
terakota
gresy
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TRANSPORT GRATIS24 stycznia 2015 r. o godz. 18:00 w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. 
Jana Pawła II w Bełżycach rozpoczął się czternasty bal gimnazjalny, 
który przeżywali uczniowie klas trzecich gimnazjum, ich rodzice, 
dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele. Swoją obecnością uświetnili 
uroczystość następujący goście: Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra, Za-
stępca Burmistrza Marcin Olszak, Proboszcz Parafii ks. Janusz Zań, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Wroński, Przewodniczący 
Komisji Oświaty Grzegorz Kamiński, Inspektor ds. Oświaty Jarosław 
Samorek, Przewodniczący Rady Rodziców Mariusz Dobrowolski. 
Oficjalna część spotkania rozpoczęła się od przemówienia Dyrektora 
Zbigniewa Dygusia. Następnie głos zabrali: Burmistrz Bełżyc Ryszard 
Góra, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Wroński. W imieniu 
rodziców przemówiła p. Marzena Listoś, a w imieniu gimnazjalistów 
uczennica kl. III a Agata Maj.
W dalszej części spotkania uczniowie zaprezentowali swoje talenty 

wokalne i taneczne. Piosenkę pt. „O mnie się nie martw” wykonała Alicja Walczak, „Być kobie-
tą” Weronika Stawińska, a Katarzyna Chawrylak zaśpiewała utwór pt. „Czarny Alibaba”. Nie 
mogło zabraknąć tradycyjnego poloneza i walca, których gimnazjaliści uczyli się przez kilka 
tygodni. Trzecioklasiści  przygotowali także choreografię do słynnej piosenki zespołu Abba pt. 
„Gimme! Gimme! Gimme!”.
Po zakończeniu oficjalnej części spotkania młodzież bawiła się do północy przy akompania-
mencie zespołu muzycznego. Ten wieczór był niezwykły i na pewno na długo pozostanie w pa-
mięci gimnazjalistów.                                       Tekst: Ewelina Gajowiak, foto: arch. Gimn. Nr 1 

G I M B A L
 2 0 1 5

Świętowali Dzień Babci i Dziadka
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Multibudownictwo cała strona

22 stycznia 1863 roku wybuchło po-
wstanie narodowe przeciw Rosji, obejmują-
ce swym zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę 
i Białoruś, w mniejszym stopniu Ukrainę.

1863 rok obudził w Polakach nową na-
dzieję, na odzyskanie wolności. Świat ujrzał 
słabość Rosji, która poniosła klęskę w wojnie 
krymskiej. Na ulicach Warszawy rozpoczęły 
się manifestacje, w kościołach odprawiano 
uroczyste msze za ojczyznę, śpiewano „Ma-
zurka Dąbrowskiego” oraz „Boże coś Polskę”. 
Na początku Rosjanie tolerowali manifestacje, 
z czasem jednak zaczęli je ostro tłumić. Wy-
buch powstania styczniowego przyspieszyło 
zarządzenie (wydane  przez władze rosyjskie) 
poboru do wojska tzw. Branki, która miała 
na celu rozbicie polskiej konspiracji. Natych-
miast po rozpoczęciu działań powstał Rząd 
Narodowy, który wydał manifest wzywający 
naród do walki o wolność Polski. Dokument 
ten uroczyście ogłaszał zniesienie różnic sta-
nowych oraz natychmiastowe uwłaszczenie 
chłopów. W lasach zaczęły powstawać armie 
powstańcze zwane partiami. Przewaga rosyj-
ska była bardzo wyraźna, w związku z tym 
Polacy przyjęli taktykę wojny partyzanckiej, 
nękając przeciwnika niespodziewanymi  ata-
kami, nie podejmując otwartej walki. Ogółem 
przez szeregi oddziałów polskich w całym 
okresie powstania przeszło ponad 200 tys. 
ochotników. Stoczono ok. 1200 potyczek. 
Nie mogąc zlikwidować partyzantki polskiej, 
władze rosyjskie podjęły akcje pacyfikacyjne 
oparte na stosowaniu terroru i zasad odpo-
wiedzialności zbiorowej. Nasza ziemia zro-
szona polską krwią kolejny raz kryła ofiary 
powstania, z których w przyszłości miała po-
wstać odrodzona Ojczyzna, naznaczona cier-
pieniem, łzami, bólem  pokoleń tęskniących 
za swobodą.

Lubelszczyzna w czasie powstania stycz-
niowego była jednym z najbardziej aktywnych 
rejonów kraju. W czasie trwania insurekcji 
przez oddziały powstańcze przewinęły się 
tysiące ludzi, stoczono dziesiątki bitew i po-
tyczek. Od 22/23 stycznia centralnym punk-
tem dowodzenia i głównym miejscem kon-
centracji powstańców był 
Kazimierz. Mieszkańcy 
Bełżyc pod dowództwem 
kapitana Tomasza Wierz-
bickiego uczestniczyli 
w   niepodległościowym 
zrywie 1863 roku i byli 
powiązani  z odziałem Le-
ona Frankowskiego, który 
przejął dowództwo na Lu-
belszczyźnie (1843-1863). 
Powstańcy przemaszero-
wali do Kazimierza, gdzie 
próbowano przez pewien 
czas zorganizować admini-
strację powstańczą, werbo-
wać i szkolić wojsko.

 „... Wybór Kazimierza na ośrodek orga-
nizacji sił powstańczych był trafnym pomy-
słem. Ukształtowanie terenu – okolica bogata 
w lasy, wzgórza i wąwozy – stwarzała dosko-
nałe warunki do obrony i do zamaskowania 
się w celu zorganizowania oddziałów, ich 
przeszkolenia i uzbrojenia. Po kilku dniach 
zebrał się w Miasteczku oddział powstańczy 
liczący 700 osób z Puław, Kazimierza, Kuro-
wa, Końskowoli, Markuszowa, Bełżyc, Opola 
Lubelskiego, a nawet z Lublina. Grupa przy-
jęła nazwę „Oddział Lubelski. Zorganizowa-
no tu setkę rzemieślniczą, która szyła buty 
i kożuchy, kuła kosy i piki. Zorganizowa-
no kawalerię powstańczą liczącą 50 koni...” 
Wkrótce duże siły rosyjskie, dowodzone przez 
pułkownika Miednikowa zmusiły oddział do 
wycofania się w stronę Sandomierza. Ósme-
go lutego doszło do starcia pod Słupczą, gdzie 
oddział powstańczy został rozbity. W walce 
zginęło wielu mieszkańców Lublina, a ranny 
Leon Frankowski dostał się do niewoli. Przy-
wódca powstańców, przewieziony do Lublina, 
nie złamał się w czasie przesłuchań i nie wydał 
żadnego z członków organizacji, za co zapłacił 
życiem. Szesnastego czerwca 1863 roku został 
stracony w wąwozie za koszarami (obecnie 
dzielnica uniwersytecka).

Bohaterskim, ostatnim oddziałem po-
wstańczym, który nie złożył broni do wiosny 
1865 była konna grupa księdza Stanisława 
Brzóski. Jako dowódca wykazywał się on 
niezwykłym poświęceniem i walecznością, 
uczestnicząc w bitwach od „nocy stycznio-
wej”. Jego liczący 40 kawalerzystów oddział 
walczył po rozpadzie Rządu Narodowego, 
wciąż nieuchwytny, stał się postrachem dla 
carskich żołnierzy i legendą dla Polaków. Do-
piero w kwietniu 1865 roku rosyjskie wojsko 
wymusiło torturami na kurierce Antoninie 
Konarzewskiej informacje o jego kryjówce. 
Ranny w obławie, walcząc do końca, ksiądz 
Brzóska został schwytany 29 kwietnia. Sąd 
polowy skazał go na powieszenie; wyrok wy-
konano na rynku Sokołowa w obecności dzie-
sięciotysięcznego tłumu.

Klęska powstania była ogromnym wstrzą-
sem dla Polaków. Wśród znacznej części 
społeczeństwa zapanowało przeświadczenie 
o beznadziejności wszelkiej walki zbrojnej. 
Rząd carski stopniowo likwidował resztki au-
tonomii Królestwa Polskiego, którego nazwę 
zmieniono na Kraj Nadwiślański. Za udział 
w powstaniu tysiące ludzi zapłaciły wysoką 
cenę. Ich gromady gnano po śniegu i mrozie 
na zesłanie na Sybir. Trasę strasznych pocho-
dów znaczyły liczne groby. Konfiskowano ma-
jątki, wykonywano wyroki  śmierci. 

    Tym, którzy oddawali wtedy życie nale-
ży się od nas, teraz żyjących, pamięć. Oni ru-
szali wtedy do walki bez większej nadziei, nie-
wystarczająco uzbrojeni, ale jednak ich ofiara 
przyniosła  wiarę i nadzieję w późniejszych 
pokoleniach. Historia naszego kraju okupio-
na była krwią i bliznami, zaś  droga do nie-
podległości była długa i trudna. Za wolność, 
bohaterską śmiercią zapłaciło wiele pokoleń 
Polaków. Do dnia dzisiejszego pozostały ślady 
tej walki. Ze znaków stawianych na naszej ro-
dzimej ,historycznej drodze umiemy wyczy-
tać przeszłość. Wielu młodych ludzi stawało 
przed wyborem: miłość, szczęście rodzinne 
czy Ojczyzna? I wielu wybierało Ojczyznę. 
Wybór powstańca na męża pociągał za sobą 
ofiarę czekania, aż wróci z wojny. Był to wybór 
moralny i osobisty nie tylko czasów powstania 
styczniowego, lecz także wszystkich później-
szych zrywów narodowowyzwoleńczych. Mi-
łość i śmierć to temat już na zawsze wpisany 
w polski patriotyzm. Kiedy Polska odzyskała 
niepodległość w 1918, powstańców 1863 roku 
czczono jako bohaterów narodowych. Tak 
samo czcimy wszystkich poległych w obro-
nie naszej ojczyzny, w naszym mieście, dzięki 
wsparciu naszych księży, organizacji komba-
tanckich, władz samorządowych, przedsta-
wicieli  Towarzystwa Regionalnego Bełżyc 
i innych miejscowych patriotów. Taki to nasz 
kraj- serc i mogił, o których musimy pamię-
tać. Przez rany, łzy i cierpienia wszystkich 
wygnańców i pielgrzymów polskich  nadeszła 
niepodległość, całość i wolność Ojczyzny. 
Pamiętajmy o polskich bohaterach, palmy  

znicze na Ich nieznanych  gro-
bach. Wspominajmy żołnie-
rzy, którzy w różnym czasie 
oddali życie za Ojczyznę i... 
nigdy nie wrócili do swoich 
matek, żon  i dzieci.

Nie zdołali wrogowie 
zniszczyć narodu polskiego, 
nie zabrali godności naszym 
braciom, gdyż Ich serca po-
kochały Polskę na zawsze ... 
Niech nasz naród trwa w zgo-
dzie i jedności, które utrwalą  
współczesny patriotyzm na 
wieki.

Tekst: Ewa Pietrzyk

Ich serca pokochały Polskę na zawsze ...
Bełżyce miały swój udział w Powstaniu 

Styczniowym. W Wojewódzkim Archiwum 
w   Lublinie zachowała się sporządzona przez 
carskich urzędników dokładna lista uczestni-
ków Powstania. Do oddziałów powstańczych 
zgłosiło się 24 mieszkańców Bełżyc i 18 miesz-
kańców Wzgórza. Dobrowolnie po zakończe-
niu walk powstańczych do Bełżyc wróciło 18 
powstańców, część zbiegła za granicę do Galicji, 
natomiast zginęło, zesłano na Sybir lub zmarło 
od odniesionych ran dziesięciu o jednym słuch 
zaginął.

Tak wyglądał bilans uczestników zrywu na-
rodowego naszego miasta i okolic. Ich pamięć 
uczcili,  w rocznicę wybuchu powstania, człon-

kowie Towarzystwa Regionalnego Bełżyc na czele z prezes Ewą Pietrzyk oraz harce-
rzami z Drużyny "Parasol", którymi kieruje Edyta Rząd. Uroczystą Mszę św. odprawił 
w intencji powstańców ks. Cesław Przech. Harcerze ze sztandarem asystowali podczas 
całego nabożeństwa, a po nabożeństwie krótki program słowno - muzyczny przygo-
towali pod opieką nauczycieli uczniowie ZS Nr 1 w Bełżycach oraz Zespołu Szkół im. 
Mikołaja Kopernika. We Mszy św.uczestniczył Burmistrz Bełżyc Ryszarda Góra oraz 
przedstawiciele organizacji katolickich i patrioci, dla których wspomnienie pierwszych 
powstańców było niezwykle heroicznym czynem ważącym na późniejszych tradycjach 
niepodległościowych kultywowanych po dziś dzień w rodzinach i szkołach.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Wspominali powstańców styczniowych

Z kroniki strażackiejPomogą chorym
- Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do wzięcia 
udziału w akcji 20 lutego na stadionie CKFiS. Orga-
nizujemy tzw. Dzień Dla Życia. Jest to projekt, który 
zakłada szerzenie wśród młodzieży idei krwiodawstwa, 
rejestracji do banku szpiku i  podpisywanie oświadczeń 
woli. - mówi Marian Piekoś prezes Klubu HDK PCK 
przy "Spomasz" Bełżyce S.A.

godz. 8.30-13.30

Starżacy z JRG PSP Bełżyce w miesiącu 
styczniu wyjeżdżali do następujących 
zdarzeń m.in. w naszej gminie:
01.01.2015r. Pożar sadzy w przewodzie 
kominowym w miejscowości Chmielnik 
Kolonia 
03.01.2015r. Zanieczyszczona woda 
w studni - Bełżyce ul.ks.bp.Wilczyń-
skiego
 - Pożar sadzy w przewodzie komino-
wym - Palikije Drugie
06.01.2015r. Plama krwi nieustalonego 
pochodzenia na przejściu dla pieszych –
Bełżyce ul.Rynek
08.01.2015r. Krężnica Okrągła. Samo-
chód osobowy zjechał z drogi i utkwił 
między drzewami. Przy użyciu sprzętu 
hydraulicznego uwolniono mężczyznę, 
który znajdował się w samochodzie, a 
następnie przekazano ratownikom po-
gotowia w celu udzielenia pomocy me-
dycznej
09.01.2015r. W miejscowości Jaro-
szewice zderzyły się dwa samochody 
osobowe. W wyniku zderzenia kobietę 
kierującą jednym z pojazdów zabrano 
do szpitala.
15.01.2015r. Pożar śmieci na terenie za-
kładu Przetwórstwa Owoców w Krężni-
cy Okrągłej 
16.01.2015r. Kępa. Iskrzenie na trans-

formatorze. Starażacy po przybyciu na 
miejsce  odcięli dopływ prądu. 
19.01.2015r. Pożar sadzy - Bełżyce 
ul.1Maja
21.01.2015r. Usunięcie pochylonego 
drzewa nad jezdnią - Krężnica Jara
22.01.2015r. Bełżyce ul. Prebendarska - 
Przy pomocy podnośnika SH-18 ugaszono 
pożar sadzy w jednym z domów jednoro-
dzinnych
22.01.2015r. Bełżyce ul. Pocztowa - silne 
zadymienie na posesji. Zachodziło podej-
rzenie, że palą się budynki. Dopiero po 
rozpoznaniu stwierdzono, że zadymienie 
jest skutkiem obfitego wydobywania się 
dymu z komina
24.01.2015r. Matczyn - fałszywy alarm 
z instalacji wykrywania w DPS w Matczy-
nie
27.01.2015r. Bełżyce - pomoc Policji - 
oświetlenie miejsca zdarzenia - oględziny 
terenu, na którym były składowane przed-
mioty pochodzące z włamań
29.01.2015r. Strzeszkowice. Zderzenie sa-
mochodu dostawczego z ciężarowym. Sa-
mochód ciężarowy wjechał w przystanek 
autobusowy. W wyniku zderzenia śmierć 
na miejscu poniósł kierowca sam. dostaw-
czego (wiek ok.30 lat)
29.01.2015 r. Jaroszewice - pożar sadzy 
i pomiar tlenku węgla w budynku jedno-
rodzinnym
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24 lutego w hali sportowej CKFiS-u ro-
zegrano Halowy Turniej Piłki Nożnej o Pu-
char Burmistrza Bełżyc. Wzięło w nim udział 
osiem drużyn. W rozgrywkach zwyciężyli pił-
karze z Bełżyc. Puchary wszystkim drużynom 
wręczył Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra wraz 
z prezesem LZS "Tęcza" Bełżyce Kazimierzem 
Pruszkowskim i wiceprezesem Krzysztofem 
Wojtachnio. Oto wyniki rozgrywek:
I miejsce - LZS "Tęcza II" Bełżyce
II miejsce - GLKS "Pom-Iskra I" Piotro-
wice
III miejsce - GLKS "Pom-Iskra II" Piotro-
wice
IV miejsce - LZS "Tęcza I" Bełżyce
V miejsce - KS "Unia II" Wilkołaz
VI miejsce - MKS "Sygnał" Chodel
VII miejsce - KS "Unia I" Wilkołaz
VIII miejsce - GKS "Orion" Niedrzwica

Tytuł najlepszego strzelca otrzymał To-
masz Gołofit, z kolei tytuł najlepszego bram-
karza otrzymał Bartłomiej Wajrak. 

Tekst: AWI, foto Konrad Gumiński, AWI

Bełżyckie pływaczki: Natalia i Wiktoria Dwojak na 
zdjęciu z Konradem Czerniakiem z Puław. Pan Kon-
rad jest pływakiem, wicemistrzem świata, dwukrotnym 
mistrzem Europy na krótkim basenie, medalistą mi-
strzostw Europy, oraz wielokrotnym rekordzistą Polski.

Zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy w po-
przednim wydaniu Gazety Bełżyckiej roz-
poczęły się rozgrywki Bełżyckiej Ligii Tenisa 
Stołowego, do których zgłosiło się trzynaście 
drużyn. Cząstkowe wyniki rozgrywek przed-
stawiają się następująco:
I runda: Czarna Błyskawica - Lekwet   8 : 2
Fair Team - Boczki Bełżyce   0 : 10
WKS Zemborzyce - Gimnazjaliści Bełżyce   
                                                                   6 : 4
Strażak - Topsin Borów   4 : 6
Start Niedrzwica Duża - Dragon   8 : 2
LZS Kuźnicki I - LZS Kuźnicki II   8 : 2
Seniorzy pauzowali

II runda: Dragon - LZS Kuźnicki I   8 : 2
Topspin - Start Niedrzwica Duża   6 : 4
Gimnazjaliści Bełżyce- Strażak   0 : 10
Boczki - WKS Zemborzyce  10 : 0
Lekwet - Fair Team   10 : 0
Seniorzy - Czarna Błyskawica   0 : 10
LZS Kuźnicki II pauzował

Tekst: AWI

Ruszyła Bełżycka Liga 
Tenisa Stołowego 11 stycznia br. w XVII Grand 

Prix Legionowa Natalia Dwojak za-
jęła I miejsce na dystansie 50 m sty-
lem klasycznym oraz wywalczyła I 
miejsce na 50 m stylem dowolnym. 
Wiktoria Dwojak zajęła z kolei II 
miejsce na 50 m stylem dowolnym  
i I miejsce na 50 m stylem grzbie-
towym. W  punktacji na najlepszą 
zawodniczkę w swojej kategorii wie-
kowej obie siostry zajęły najlepsze 
pozycje na podium: Natalia I, a Wik-
toria II miejsce. 

Dwa tygodnie wcześniej obie 
pływaczki wzięły udział w Pucharze 
Konrada Czerniaka w Puławach.Na-
talia zdobyła tam puchar zajmując I 
miejsce w koronnej dyscyplinie mi-
strza na 50 m stylem motylkowym 
i   II miejsce na 100 m stylem kla-
sycznym. Wiktoria I miejsce na 50 m 
stylem grzbietowym i III miejsce na 
100 m stylem dowolnym.

Tekst:AWI, foto: P.Dwojak

Z ostatniej chwili

30 stycznia br. w Zespole Szkół Nr 1 im. 
Jana Pawła II w Bełżycach odbyły się  już 
po raz drugi  warsztaty językowe ”Deutsch-
-Wagen-Tour”, promujące naukę języka nie-
mieckiego.  Zajęcia z uczniami prowadziła 
lektorka  Instytutu Goethego w Warszawie  

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach przystąpił do projektu konkursowego 
„My mamy klasę/Wir haben Klasse” na aranżację pracowni języka niemieckiego. Cele pro-
jektu to: zwiększenie udziału uczniów i nauczycieli w kształtowaniu najbliższego otoczenia 
i  przejmowania za nie odpowiedzialności, popularyzacja pracy metodą projektu i wspiera-
nie działań zespołowych. W tym celu został powołany zespół 15 uczniów, który pod opieką 
nauczyciela języka niemieckiego p. Joanny Sieńko wprowadza zmiany wspierające proces 
dydaktyczny oraz  motywujące do nauczania języka niemieckiego zorientowanego na dzia-
łaniu.                                                                                                                 Tekst: Joanna Sieńko

Dzięki projektom rozwijają umiejętności 
z języka niemieckiego

pani Katarzyna  Żurawska, która przybyła na 
zaproszenie nauczyciela języka niemieckiego 
pani Joanny Sieńko. W warsztatach  wzięli 
udział  uczniowie szóstych  klas  szkoły pod-
stawowej oraz pierwszych klas gimnazjum, 
czyli uczniowie o zróżnicowanej znajomości 

języka niemieckiego. W ramach warsztatów 
uczniowie byli motywowani do  nauki języka 
niemieckiego poprzez dobrą  zabawę, ciekawe  
konkursy oraz  przede wszystkim komunika-
cję w tym języku. 

Opinie uczniów klasy I c o warsztatach:
"Zajęcia były ciekawie prowadzone. Robi-

liśmy różnorodne ćwiczenia, były gry i zabawy. 
Takie zajęcia powinny być organizowane czę-
ściej" Michalina

"Było super! Bardzo miłe i przyjemne na-
uczanie! Chciałabym mieć takie zajęcia co-
dziennie!" Natalia
Tekst: J.Sieńko, foto: arch.ZS Nr 1

Puchar zwycięzcy dla Tęczy Bełżyce
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Odpowiedz na pytanie

Na pytanie z poprzedniego wydania Gazety Bełżyckiej odpowiedzieli prawidłowo: Karolina 
Rumińska z Poniatowej, Andrzej i Barbara Grygliccy, Jerzy Wójtowicz spod Kielc, Marek Mali-
borski, Tomasz Bogusz, Teresa Zając oraz Jan Ozimek z Wojcieszyna. Na fotografii widoczny był 
zakład fotograficzny Pana Mariana Ruty, który mieścił się w budynku tzw. oberży na ulicy Kazi-
mierskiej oraz skrzynki należące do skupu gęsi, kaczek, kur, który funkcjonował tuż obok zakładu 
na rogu ulicy Szewskiej i Kazimierskiej.

W tym wydaniu pytamy naszych Czytelników, czy rozpoznają miejsce, gdzie zrobiono powyż-
szą fotografię, a może ktoś z Państwa poznaje osoby na zdjęciu.

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.

Dyrekcja i pracownicy Miejskiego Domu Kultury 
serdecznie dziękują za okazaną życzliwość Pani Zofii 
Stachyrze z Bełżyc, żonie podpułkownika Wacława 

Stachyry - zmarłego Komendanta Powiatowej Straży 
Pożarnej, która podarowała

 Miejskiemu Domowi Kultury nie zapisaną jeszcze 
kronikę. Ta piękna księga posłuży do 

zamieszczania nowych wpisów 
z wydarzeń kulturalnych MDK.

W Zespole Szkół im. M.Kopernika w Beł-
życach dr Kazimierz Ćwierz prowadził pre-
lekcję na temat oddawania krwi przez mło-
dzież zorganizowaną przez Klub HDK PCK 
przy Spomasz Bełżyce, Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz dyrek-
cję szkoły.  

W Chmielnik Kolonii dwie grupy Kobiet Ak-
tywnych z oraz kilku mężczyzn codziennie 
wychodzi trenować nordic walking. Te zdrowe 
spacery pozwalają utrzymać dobrą kondycję 
fizyczną ciała oraz zahartować organizm, i w 
ten sposób chronić się przed przeziębieniem.

Za naszym pośrednictwem Pan Jerzy 
Wójtowicz poszukuje informacji na 
temat cmentarza z I wojny światowej 
położonego pomiedzy miejscowościami 
Podole Zapiecek, a Ignacowem.
Jesli ktoś z Państwa posiadałby jakie-
kolwiek informacje prosimy o kontakt 
z redakcją Gazety Bełżyckiej.

Okiem mieszkańca


