
Wydawca:
Miejski Dom Kultury w Bełżycach
Adres redakcji:
ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce
tel. 81 517-22-30
e-mail: g.b.mdkwb@wp.pl
Redaktor naczelny: Józef Kasprzak
Redaktor współpracujący: Agnieszka Winiarska

Skład i opracowanie graficzne: 
Agnieszka Winiarska
Druk:
Alf-Graf
Lublin ul. Abramowicka 6
e-mail: info@alfgraf.com.pl
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz 
zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji.

Impressa Restauracja i Club

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

Niedrzwica Duża 
ul. Bełżycka 16
tel.81 517-55-22
www.impressa.pl

Foto: Krzysztof Wróblewski

PHU  BEDMOT  Bełżyce  ul. Przemysłowa  30 b 

Nr 79 ( 190 ) · styczeń 2016 · ISSN 1507 - 8353                             Egzemplarz bezpłatny

- Pokoje gościnne
tel. 609-409-903

W numerze:

▶ Budżet gminy na 2016 rok
▶ Na co sołectwa w tym roku przeznaczą 

fundusz sołecki
▶ Nad czym pracuje Komitet Obchodów 

600-lecia Bełżyc
▶ Rozmowa z prezesem 

ZZOK  Ireneuszem Ofczarskim
▶ Koncert Noworoczny Samorządowego 

Przedszkola Publicznego
▶ Turniej Halowej Piłki Nożnej 

o Puchar Burmistrza Bełżyc
▶ Animatorka bełżyckiego Orlika 

wyróżniona tyułem Eksperta



Doroczne spotkanie pszczelarzy

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła Pszczelarzy w Bełżycach, miało 
miejsce 28 stycznia. Przy tej okazji odbyły się wybory prezesa Koła, którym nie-
omal jednogłośnie bo 43 z 44 głosów został ponownie wybrany Witold Brewczak.

W zebraniu uczestniczył prezes Wojewódziwgo Związku Pszczelarzy Stani-
sław Różyński, wiceprezes WZP Kazimierz Pawłowski, władze miejskie: Bur-
mistrz Bełżyc Ryszard Góra, zastępca Burmistrza Bełżyc Marcin Olszak i Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Andrzej Chemperek. Burmistrz wręczył prezesowi 
Koła podziękowanie za dotychczasową współpracę z samorządem m.in. podczas 
dożynek gminnych, natomiast prezes w imieniu Koła Pszczelarzy zadeklarował 
chęć dalszej współpracy na rzecz gminy Bełżyce.

Nadmieńmy, że obecnie do Koła w Bełżycach należy 71 pszczelarzy, którzy 
posiadają łącznie 2046 rodzin pszczelich. Ta najliczniejsza należy do Jerzego Pie-
trasia z Jaroszewic.

Czym pszczelarze zajmują się zimą? - Okres zimowy to przygotowanie do se-
zonu. Wyjeżdżamy na szkolenia w ramach wsparcia produktów pszczelarskich, na-
prawiamy sprzęt i pogłębiamy wiedzę na temat pszczelarstwa - mówi Brewczak.

Jak twierdzą pszczelarze od rodzin pszczelich można wiele się nauczyć - 
pszczoły mają bowiem swoja kulturę i zwyczaje.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska 
Pasieka Witolda Brewczaka w zimowej aurze foto; Krzysztof Brewczak

Te rokrocznie organizowane koncerty stały się już tradycją placówki. W tym roku miał miejsce już XII koncert na którym przedszkolaki z Bełżyc wystąpiły 
przed ogromna publicznością na hali CKFiS przy ul.Wilczyńskiego. Hasłem występu były wspomniane w tytule „Kwiaty Polski”. - Co roku motyw przewodni kon-
certu jest inny – mówiła w wywiadzie dla Radia Lublin dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach, Jolanta Barszcz-Skowronek. - Co roku 
koncertom towarzyszą też ogromne emocje, bo publiczność stanowią rodzice i dziadkowie naszych dzieci.

Wśród publiczności nie zabrakło władz miejskich z burmistrzem Ryszardem Górą, radnych miejskich, księży tutejszej parafii oraz dyrektorów placówek 
oświatowych współpracujących z SPP.

Większość dzieci nie miała nawet tremy przed występem, ale po prostu świetnie się bawiła. Zwłaszcza, że przepiękne kostiumy robiły wrażenie zarówno na 
widzach jak i samych artystach. Nad dekoracją, jak zwykle bardzo okazałą i efektowną pracował cały sztab ludzi od nauczycieli poczynając na rodzicach kończąc.  
Dużym plusem wystepu byłorównież wielobarwne oświetlenie i doskonałe nagłośnienie.                                                                           Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

XII Koncert Noworoczny
" Przedszkolaki mieszkańcom Bełżyc" - KWIATY POLSKI
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Poniżej publikujemy fragmenty, podjętej na 
ten rok, uchwały budżetowej.

Uchwała Nr XVII/88/15 Rady Miejskiej 
w Bełżycach z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok 

Łączną kwotę planowanych dochodów w bu-
dżecie gminy określono w kwocie 

34 186 294 zł., z tego dochody bieżące w  kwo-
cie 33 340 794 zł. i dochody majątkowe w kwo-
cie 845 500 zł., w tym:
1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakre-
su administracji rządowej i innych zadań zle-
conych gminie ustawami w kwocie 
4 281 602 zł.
2. Dotacje celowe na zadania realizowane 
w drodze umów lub porozumień między jed-

nostkami samorządu terytorialnego w kwocie 
120 000 zł.
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 
w kwocie 210 000 zł.
4. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska w kwocie 60 000 zł.
5. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie 

Rada Miejska uchwaliła budżet na 2016 rok

cd.str.2

Wykaz inwestycji gminnych zaplanowanych do realizacji na 2016 rok
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Burmistrz Bełżyc
podaje do publicznej wiadomości, że 
w dniu 08 stycznia 2016 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lu-
belska 3, 24-200 Bełżyce na tablicy ogło-
szeń wywieszone zostały:
- ogłoszenia o przetargach na dzierżawę 
części nieruchomości pod lokalizację 
garaży oznaczonej nr 635 o pow. 0,7511 
ha położonej w Bełżycach przy ul. Lu-
belskiej 191, obręb geodezyjny Bełżyce-
-Centrum,
- ogłoszenie o najmie lokalu użytkowe-
go położonego w Bełżycach w budynku 
przy ul. Fabrycznej 2 b (I piętro) o pow. 
65,70 m2.
Pełna treść ogłoszeń zamieszczona jest 
w  BIP Urzędu Miejskiego w Bełżycach 
oraz stronie internetowej
http://www.belzyce.pl.

Burmistrz
inż. Ryszard Góra

Ulicami miasta przeszedł orszak Trzech Króli odpadami komunalnymi w kwocie 
950 000,00zł
Określa się łączną kwotę planowanych wydat-
ków budżetu gminy w kwocie 33 786 294zł., 
z tego wydatki bieżące 32 375 456,84 zł. i wy-
datki majątkowe w kwocie 1 410 837,16 zł. 
zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1. Wydatki na zadania z zakresu administracji 
rządowej i inne zadania zlecone gminie usta-
wami w kwocie 4 281 602 zł.,
2. Wydatki na zadania realizowane w drodze 
umów lub porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego w kwocie 80 000 zł.,
3. Wydatki na realizację zadań określonych 
w  programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w kwocie 
201 000zł.,
4. Wydatki na realizację zadań określonych 
w programie przeciwdziałania narkomanii 
w kwocie 9 000 zł.,

5. Wydatki na ochronę środowiska i gospo-
darki wodnej w kwocie 60 000 zł., 
6. Wydatki na realizację zadań związanych 
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi w kwocie 950 000 zł.
(...)
1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gmi-
ny określa się w wysokości 400 000 zł., 
2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, 
w  tym na:
a) spłaty kredytów, pożyczek i wykup papie-
rów wartościowych – 400 000 zł.
1. Określa się łączną kwotę planowanych roz-
chodów budżetu gminy w kwocie 400 000 zł.
(...)
W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
1. Ogólną w kwocie 200 217,57 zł.,
2. Celowe w kwocie 245 000 zł. z przeznacze-
niem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarzą-
dzania kryzysowego 
w kwocie 80 000 zł., w dziale – bezpieczeń-
stwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 
w  rozdziale – zarządzanie kryzysowe,
b) remonty wakacyjne placówek oświatowych 
w kwocie 50 000 zł., w dziale – różne rozli-
czenia, w rozdziale – rezerwy ogólne i celowe,
c) dodatki uzupełniające dla nauczycieli 
w  kwocie 70 000 zł., w dziale – różne rozli-
czenia , w rozdziale – rezerwy ogólne i celowe,
d) zadania w zakresie kultury, rekreacji i spor-
tu w kwocie 30 000 zł., w dziale – różne rozli-
czenia, w rozdziale i rezerwy ogólne i celowe,
e) nieprzewidziane zdarzenia losowe w kwo-
cie 15 000 zł., w dziale – pomoc społeczna, 
w rozdziale – zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we.
(...)

Fundusz sołecki
Fundusz sołecki Gminy Bełżyce na 2016 rok 
stanowi załącznik do uchwały budżetowej 
Nr XVII/88/15 Rady Miejskiej w Bełżycach 
z dnia 29 grudnia 2015 roku. Fundusz so-
łecki są to środki wyodrębnione z budżetu 
gminy, zagwarantowane na realizację przed-
sięwzięć służących poprawie życia miesz-
kańców. W 2016 roku zostaną przeznaczone 
w sołectwach naszej gminy na niżej wymie-
nione cele.

Sołectwo Bełżyce – przebudowa ul. Bednar-
skiej – 25871,84 zł.
Zastawie – budowa oświetlenia na ul. Sporto-
wej 21396,01 zł.
Wzgórze – zakup progów zwalniających na 
ul.Szkolną 1871,84 zł.
- tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa – 
6000 zł.
- przebudowa drogi gminnej boczna ul.Prze-
lotowej 6000 zł.
- budowa ul. Wzgórze 12000 zł.
Babin – budowa wiat przystankowych 
1871,84 zł.
- budowa oświetlenia 24000 zł.
Chmielnik – modernizacja Domu Ludowego 
w m. Chmielnik 12754,82 zł.
Chmielnik Kolonia – tłuczniowanie dróg na 
terenie sołectwa 2000 zł.
- zakup materiałów do remontu budynku OSP 
5934,78 zł.
- dowieszenie lamp oświetleniowych 2000 zł.
Chmielnik Kolonia I – tłuczniowanie dróg na 
terenie sołectwa 10000 zł.
- zakup materiałów do remontu zbiornika 
i  ogrodzenia 1099,02 zł.
Cuple – przebudowa drogi gminnej w m. Cu-
ple – działka nr 82 - 5322,86 zł.
- przebudowa drogi gminnej w m. Zagórze I – 
działka 220 – 5000 zł.
Jaroszewice – tłuczniowanie dróg na terenie 
sołectwa 16014,67 zł.
Kierz – zakup materiałów do remontu budyn-

ku OSP 14643,46 zł.
Krężnica Okrągła - tłuczniowanie dróg na 
terenie sołectwa 18000 zł.
- zakup tablic informacyjnych 1000 zł.
- odbudowa Domu Ludowego w Krężnicy 
6871,84 zł.
Malinowszczyzna – budowa wiat przystanko-
wych 8000 zł.
- tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa 
1339, 73 zł.
Matczyn – Wojcieszyn - tłuczniowanie dróg 
na terenie sołectwa 15000 zł.
- zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia 
budynku OSP 4000 zł.
- zakup materiałów do remontu budynku SP 
w Matczynie 4000 zł.
- zakup koszulek sportowych i wykonanie ta-
blic z nazwą miejscowości 1604,12 zł.
Płowizny – uporządkowanie i zagospodaro-
wanie działki 7942,65 zł.
Podole – zakup wyposażenia i materiałów do 
remontu remizy OSP 15000 zł.
- remont remizy osp 3834,70 zł.
Skrzyniec – przebudowa drogi w m.Skrzyniec 
Kol. – Wierzchowiska Stare – działka nr 582- 
13298,12 zł.
Wierzchowiska Górne - tłuczniowanie dróg 
na terenie sołectwa 10000 zł.
- zakup koszy 710,94 zł.
Stare Wierzchowiska – remont dachu w SP 
w Wierzchowiskach – zakup materiałów 
8000 zł.
- remont dachu w SP w Wierzchowiskach 
2995,53 zł.
Wronów – przebudowa drogi gruntowej Wro-
nów- Cuple – działka nr 983 (prace geodezyj-
ne) 2500 zł.
- budowa oświetlenia 11584,41 zł.
Wymysłówka - tłuczniowanie dróg na terenie 
sołectwa 5649,63 zł.
- remont remizy OSP 2500 zł.
Zagórze I - przebudowa drogi gminnej w m.
Zagórze I – działka 220 - 9443,22 zł.

Zagórze II - tłuczniowanie dróg na terenie 
sołectwa 7736,25 zł.
- zakup wyposażenia do remizy OSP 500 zł.
- remont SP – zakup materiałów 1000 zł.
Zalesie - tłuczniowanie dróg na terenie sołec-
twa 8615,32 zł.
Zosin - tłuczniowanie dróg na terenie sołec-
twa 4149,63 zł.
- zakup wyposażenia do SP w Matczynie 
4000 zł.

OGŁOSZENIE

W tym roku nakrycia głów 
Trzem Królom ufundowała 

Pani Teresa Niedziela 
- właścicielka sklepu odzieżowego 

w Bełżycach
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 - Zacznę od tego, że pochodzę z Kraśni-
ka. Od marca 2014 pełnię funkcję prezesa 
ZZOK. Jestem z zawodu inżynierem o spe-
cjalizacji drogi, ulice, lotniska. Zanim obją-
łem stanowisko prezesa ZZOK pracowałem 
jako dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w  Kraśniku. Poprzednio przez pięć lat by-
łem wiceburmistrzem w Kraśniku, a następ-
nie  przewodniczącym Rady Miasta i w ko-
lejnej kadencji wiceprzewodniczącym Rady 
Miasta. Spore doświadczenie samorządowe 
zawdzięczam również czteroletniej pracy se-
kretarza powiatu kraśnickiego. Spółka, którą 
obecnie kieruję została utworzona właśnie 
przez samorządy, dlatego niezwykle przy-
datne jest tu doświadczenie jakie nabyłem 

Sortownia odpadów działa pełną parą
Leży w południowo – zachodniej części gmi-
ny Bełżyce otoczony z czterech stron polami. 
Mowa o Zakładzie Zagospodarowania Odpa-
dów Komunalnych w Bełżycach. Sortownia 
odpadów  działa  już rok i siedem miesięcy 
i zatrudnia sześćdziesiąt osób. Odpady  do-
wożone są specjalistycznymi samochodami. 
Dziennie przyjeżdża nawet około trzydziestu 
samochodów. Rocznie zakład przetworzy 
37000 ton odpadów. Wiedzie do niego kręta, 
ponad dwukilometrowa, nowo wybudowana 
droga czółnowska. 
Rozmawiam z Ireneuszem Ofczarskim – 
Prezesem Zarządu Zakładu Zagospoda-
rowania Odpadów Komunalnych w Beł-
życach.

w pracy w samorządzie gminnym i powiato-
wym. Mam także wieloletnie doświadczenie 
w gospodarce odpadami, ponieważ przez 12 
lat byłem członkiem zarządu Związku Mię-
dzygminnego w Kraśniku, który to Związek 
budował składowisko oraz linię pilotażową 
do segregacji odpadów. Tam przez 8 lat by-
łem przewodniczącym zarządu, a następnie 
przez okres czterech lat wiceprzewodniczą-
cym i członkiem zarządu. 
- Czy towarzyszyły panu obawy kiedy obej-
mował pan Zakład?
- Po części tak. Jest to bardzo duży i nowo-
czesny obiekt, który kosztował niebagatelną 
kwotę 46 milionów złotych. Wyposażony jest 
w nowoczesną technologię. Oczywiście naj-

pierw musiałem się z nią zapoznać, nie tylko 
teoretycznie, ale i w praktyce. Na początku 
musiałem także zapewnić zatrudnienie w Za-
kładzie. Docelowo – zgodnie z projektem - 
zatrudnionych miało zostać 46 osób. Oprócz 
tego projekt posiada wymóg zabezpieczenia 
odpowiedniego strumienia odpadów. Ozna-
cza to, że w ciągu roku Zakład powinien prze-
robić 37 000 ton odpadów, czyli około 3000 
miesięcznie. Mimo, że każda z gmin człon-
kowskich kierowała do Zakładu odpad po-
czątkowo jego ilość nie była wystarczająca. 
- Rozumiem, że ma to ścisły związek z pla-
nem gospodarki odpadami w naszym re-
gionie. Jak sobie poradziliście by zapewnić 
tenże strumień?
- Przybliżę krótko. Nasze województwo jest 
podzielone na dziewięć regionów gospodarki 
odpadami. Każdy z regionów posiada swoje 
RIPOKi, czyli Regionalne Instalacje Przetwa-
rzania Odpadów Komunalnych. Ma to na celu 
skoordynowanie gospodarowania odpadami 
w taki sposób, aby nie wozić odpadów po 
całym województwie. W naszym, południo-
wo-zachodnim regionie, znajdują się dwa RI-
POKi: w Kraśniku i Bełżycach. Z kolei w Lu-
blinie, który mieści się w regionie centralnym, 
funkcjonuje aktualnie tylko jeden taki RIPOK 
o możliwościach przerobowych niższych niż 
zapotrzebowanie. W związku z tym skiero-
waliśmy pismo do Marszałka Województwa, 
by uznano nas jako instalację zastępczą i tym 
samym moglibyśmy odbierać część odpadów 
z terenu Lublina. Przy wsparciu samorządów 
z naszego Związku „PROEKOB” w Bełży-
cach zostaliśmy uwzględnieni w zmienionym 
Planie Gospodarki Odpadami dla Wojewódz-
twa Lubelskiego i od lipca ubiegłego roku 
staliśmy się instalacją zastępczą dla Regionu 
Centralnego. Zapewniło nam to wystarczają-
cy strumień odpadów zakładany w projekcie. 
- Jakie są łączne możliwości przerobowe 
Zakładu?
- Jest to około 40 000 ton rocznie. Przykłado-
wo powiem, że Bełżyce odprowadzają mie-
sięcznie w granicach 100-120 ton odpadów.
- 37 000 ton odpadów rocznie, które w tej 
chwili już przerabiacie zapewnia też stabi-
lizację finansową spółce? 
- Dokładnie. Koszty stałe, które ponosimy 
to podatek od nieruchomości i budowli, jest 
to obecnie kwota 324 tys zł. rocznie, którą 
odprowadzamy do gminy Bełżyce. Ponadto 
z głównych kosztów: energia elektryczna, 
ubezpieczenie samochodów, paliwo i zatrud-
nienie. 
- Od czego zależy cena na wywóz śmieci?
- Od tego jakie ponosimy koszty utrzymania. 
Gminy nie są nastawione na zarabianie na 
ZZOK, ale jedynie na to, by Zakład sprawnie 
funkcjonował. Czyli od tego jakie ponosimy 
koszty jest skalkulowana cena jaką mamy za 
wywóz odpadów. Obecnie jest to 270 zł. za 
tonę netto.
- Czy pozyskujecie nowych kontrahentów?
- Tak. W tym roku wygraliśmy przetarg 
w Krzczonowie, Wojciechowie, obsługuje-
my też Bełżyce w podwykonawstwie, za-

Utworzyliśmy Komitet Obchodów 600-lecia Bełżyc

Rozmowa z Marcinem Olszakiem zastępcą Bur-
mistrza Bełżyc i przewodniczącym  Komitetu 
Obchodów 600 - lecia Bełżyc.
- Panie Burmistrzu kiedy powstał Komitet?
- Komitet Obchodów formalnie rozpoczął 
swoją działalność 20 stycznia 2016r. Ale tak 
naprawdę komitet pracuje od początku 2015r. 
realizując przyjęte założenia. 
Głównym celem Komitetu jest kierowanie pro-
cesem przygotowania i wdrożenia programu 
oraz koordynowanie współpracy wszystkich 
podmiotów zaangażowanych w realizację ob-
chodów Jubileuszu. Zależy nam bowiem, aby 
jak największa liczba osób  i instytucji z tere-
nu Bełżyc uczestniczyła przy przygotowaniu 
poszczególnych jubileuszowych wydarzeń 
i  atrakcji. 
W skład komitetu oprócz pracowników Urzę-
du Miejskiego weszli również przedstawiciele 
Rady Miejskiej w Bełżycach, dyrektorzy beł-
życkich szkół i jednostek organizacyjnych gmi-
ny, przedszkola, szkoły muzycznej, Towarzy-
stwa Regionalnego Bełżyc czy kierownictwo 
Komisariatu Policji oraz straży pożarnej.  Oczy-
wiście  do udziału w pracach Komitetu Organi-
zacyjnego będziemy chcieli włączać także inne 
osoby, nie będące jego członkami, ale chcące 
aktywnie uczestniczyć w procesie przygoto-

wania i wdrożenia 
programu, mające 
ciekawe pomysły 
i spostrzeżenia. 
- Kto obejmie ho-
norowym patrona-
tem obchody Ju-
bileuszu naszego 
miasta?
- Z pewnością 

dużą pomocą dla nas będzie wsparcie Komi-
tetu Honorowego obchodów, któremu będzie 
przewodniczył Ryszard Góra Burmistrz Beł-
życ. Oficjalne zaproszenia w tej sprawie już 
zostały rozesłane. Czekamy na odpowiedzi. 
Komitet Honorowy będą tworzyć osoby znane, 
reprezentujące różne środowiska. Ich obecność 
będzie niewątpliwie wyróżnieniem dla miasta. 
Mogę w tym momencie powiedzieć, że udział 
potwierdził m.in. Krzysztof Hetman Poseł do 
Parlamentu Europejskiego, Jan Łopata Poseł na 
Sejm RP, Marszałek Województwa Lubelskie-
go Sławomir Sosnowski, Komendant Miejski 
Policji w Lublinie, Janusz Kopaczek Prezes 
Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”, 
ks. Janusz Zań proboszcz parafii w Bełżycach, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach 
Andrzej Chemperek czy Witold Marcewicz 
Honorowy Obywatel Gminy Bełżyce.
- Jakie są na obecnym etapie prace i plany ob-
chodów Jubileuszu?
- Jubileusz  600 – lecia Bełżyc, który przypada 
w 2017 r., to z pewnością podniosłe wydarze-
nie, które chcielibyśmy, aby stało się unikal-
nym przeżyciem i zapadło na długo w pamięci 
mieszkańców i gości odwiedzających nasze 
miasto. 
Naszym zamierzeniem, jest aby uczcić te ob-
chody jak najlepiej. Stąd opracowaliśmy bogaty 
program wydarzeń kulturalnych, sportowych, 
prelekcji, koncertów, konkursów, wystaw, które 
będą realizowane przez cały rok. Nie zabraknie 
przedsięwzięć na stałe wpisanych do bełżyckie-
go kalendarza oraz przygotowanych specjalnie 
pod kątem Jubileuszu.

W sumie będzie to kilkadziesiąt różnych 
wydarzeń, skrojonych na miarę możliwości 
organizacyjnych, a szczególnie finansowych 
gminy Bełżyce, które mam nadzieje uda się 
zrealizować w całości.
To, co mogę powiedzieć na dzisiaj. Rozpo-
czynamy w styczniu 2017r. uroczystą sesją 
Rady Miejskiej inaugurującą obchody 600 
– lecia. Podczas spotkania na pewno przy-
bliżymy historię Bełżyc, pokażemy film 
promocyjny. Planujemy też promocję albu-
mu, który aktualnie jest w przygotowaniu 
i będzie gotowy pod koniec 2016r. Innym 
ważnym punktem programu będzie z pew-
nością cykl wydarzeń w ramach Dni Bełżyc. 
To wtedy chcemy m.in., przygotować wi-
dowisko historyczne opisujące akt nadania 
praw miejskich, odznaczyć zasłużonych dla 
Bełżyc, zorganizować uroczysty przemarsz 
ulicami miasta, odsłonić Rondo 600 - lecia 
Bełżyc. Co do innych punktów programu, 
proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Nie-
długo wszystko zostanie zamieszczone na 
specjalnie tworzonej na potrzeby Jubileuszu 
stronie internetowej.
- Czy zostaną wydane pamiątki i inne mate-
riały promocyjne?
- Organizując przedsięwzięcie jakim jest 
Jubileusz miasta nie może obejść się bez 
materiałów promocyjnych i pamiątek czy 
wydawnictw. Stąd chcemy przygotować na 
tę okazję m.in. monetę okolicznościową, me-
dale okolicznościowe, foldery, znaczki per-
sonalizowane, koszulki, kalendarze, odzna-
ki, karty pocztowe i wiele innych gadżetów 
nawiązujących do święta miasta. Jeśli chodzi 
o kartę pocztową, pewien nakład zostanie 
wyemitowany już w tym roku. Chcemy bo-
wiem przeprowadzić wspólnie ze szkołami 
akcję informującą o obchodach pod nazwą 
„600 kart na 600 –lecie Bełżyc”.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Agnieszka Winiarska,
 foto: arch.

ł o ż y l i ś m y 
k o n s o r c j u m 
na Nałęczów 
i staramy się 
także o pod-
wykonawstwo 
w Bychawie.
- Jak wygląda 
zatrudnienie?
- ZZOK pra-
cuje na dwie 
zmiany. Z te-
renu gminy 
Bełżyce za-
t r udn ionych 
jest około 80% 
załogi. Pozo-
stali dojeżdżają z Opola Lubelskiego, Bycha-
wy Poniatowej, i okolicznych miejscowości. 
Dla pracowników mamy bardzo korzystne 
warunki socjalne. Są szatnie z prysznicami, 
dobrze wyposażona stołówka m.in. w lodów-
kę i kuchenki mikrofalowe; ubrania robocze 
na zmianę, które raz w tygodniu oddajemy do 
pralni. Wielu pracowników korzysta z dłuż-
szego urlopu wypoczynkowego, a tym sa-
mym wykorzystuje dodatek za tzw. wczasy 
pod gruszą. 
- Jakim dysponujecie sprzętem? Mam na 
myśli samochody do transportu odpadów.
- Są to trzy śmieciarki z funkcją kompaktują-
cą, dwa tzw. hakowce do podnoszenia dużych 
kontenerów, trzy ładowarki: większa i dwie 
mniejsze z funkcją wysięgu łyżki jedną z nich 
dokupiliśmy w ubiegłym roku oraz jeden sa-
mochód do frakcji suchej i jeden wózek wi-
dłowy.
- Co dzieje się z odpadami, które trafiają 
do Zakładu?
- Odpowiem pokrótce. W zależności czy jest 
to frakcja sucha czy zmieszana odpowiednio 
trafia do osobnych zasypów, gdzie urządzenia 
w rozrywają worki ze śmieciami. Następnie 
zawartość tych worków skierowana jest na  
dwustopniowe sita oddzielające odpady na 
frakcję większą o śr. 20-80 mm i mniejszą   
0-20mm. Z tej tzw. podsitówki frakcja zmie-
szana trafia do bioreaktora, gdzie przez cztery 
tygodnie jest poddawana fermentacji. W cza-
sie kompostowania odpady tracą na objętości 
i wadze po czym następuje ponowna segre-
gacja na sicie. To, co nie przejdzie przez sito 
podlega składowaniu na wysypisku odpadów, 
pozostałą frakcję wykorzystujemy między in-
nymi do rekultywacji.
Z kolei frakcja sucha po segregacji na taśmie 
przechodzi na elektromagnes - ten wyłapuje 
nieprzebrane elementy i dalej przechodzi na 
separator optyczny, który skanuje obraz i za 
pomocą strumieni powietrza, kieruje wyłapa-
ne elementy w odpowiednie miejsce. W na-
stępnym etapie przesegregowany materiał 
idzie do przetworzenia na paliwo alternatyw-
ne, które to paliwo odstawiane jest do cemen-
towni w Chełmie. 
- Dokąd wywozicie przetworzony odpad?
- Odpady stanowiące balast woziliśmy do 
Kraśnika i Janowa Lubelskiego. Przesegre-

gowane surowce sprzedajemy firmom, które 
zajmują się ich dalszym przerobem, a odpady 
stanowiące paliwo jak już wcześniej zostało 
wspomniane oddajemy do cementowni. 
- Czy w Zakładzie są organizowane działa-
nia proekologiczne?
- O prawidłowe nawyki proekologiczne 
wśród mieszkańców dbają gminy Związku, 
które zapewniają swoim mieszkańcom po-
jemniki na segregację śmieci. Każda gmina 
ma regulamin utrzymania czystości i po-
rządku  w którym nakreśla sposób postępo-
wania między innymi z odpadami. Zdarza 
się, że w niewielkim stopniu sponsorujemy 
uczniowskie konkursy. Dopiero rozwijamy 
skrzydła, więc tych działań dodatkowych jest 
jeszcze stosunkowo niewiele
- Jak postrzegają was w środowisku lokal-
nym? Zanim powstał Zakład było wielu 
sceptyków.
- Firma na zewnątrz postrzegana jest pozy-
tywnie, mam taką nadzieję. Póki co nie mamy 
sygnałów o nieprawidłowościach, które skie-
rowane byłyby pod naszym adresem w związ-
ku z funkcjonowaniem Zakładu. Z pewnością 
jeśli chodzi o pracowników to jest to dobry 
odbiór. Sceptyków, którzy byli zanim powstał 
Zakład nie brakowało, a teraz z pewnością 
ubyło. Plusem dla lokalnej społeczności jest 
z pewnością to, że korzystamy w dużym stop-
niu z usług miejscowych zakładów: elektry-
ków, ślusarzy, warsztatu samochodowego, 
naprawy opon. Zakład jest na tyle wiarygod-
ny, że tutejszy urząd pracy proponuje nam 
staże, bo po ich odbyciu zatrudniamy te osoby 
na umowy.
- Plany na przyszłość funkcjonowania 
ZZOK?
-  Dużym sukcesem jest współdziałanie gmin 
które założyły Celowy Związek Gmin PRO-
EKOB i napisały projekt na dofinansowanie 
unijne i dzięki temu powstał ZZOK. Jeśli uda 
nam się ustabilizować strumień odpadów to 
planujemy rozszerzyć w niewielkim co praw-
da stopniu usługi z zakresu odbioru odpadów 
od mieszkańców i firm. Myślę, że docelowo 
możemy zwiększyć  liczbę zatrudnionych na-
wet do 70 osób.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Agnieszka Winiarska,
 foto: Agnieszka Winiarskacd.s.5



6 7

Nr 79 ( 190 ) styczeń 2016

Gazeta Bełżycka Gazeta Bełżycka

Wydanie internetowe gazety do pobrania na stronie www.belzyce-mdk.pl                                   Gazeta Bełżycka - Miesięcznik SamorządowyG

Czternaście osób oddało krew w czasie kolejnej akcji zorganizowa-
nej wspólnie przez Klub HDK PCK przy Spomasz Bełżyce S.A. wraz 
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

18 grudnia do autokaru RCKiK zgłosiło się siedemnastu chętnych, 
z czego do poboru zakwalifikowało się jak wspomnieliśmy na wstępie - 
czternastu. 

Prezes bełżyckiego Klubu Marian Piekoś zapowiada, że kolejna,  
akcja na naszym terenie zaplanowana jest 18 lutego. Podobnie jak tym 
razem, autokar do poboru krwi stanie na terenie CKFiS - u przy ul. 
Zamkowej w Bełżycach. Chętnych krwiodawców już dziś zapraszamy 
do wzięcia udziału w akcji poboru krwi.

Tekst: AWI, foto: M.Piekoś

Pomagają chorym
W ostatnich dniach w Szkole Podstawowej w Wierzchowiskach przeżywaliśmy 

wiele emocjonujących chwil. Było świątecznie, kolorowo i śpiewająco.
 7 stycznia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Świąteczne Inspiracje”. Jury 

miało trudny wybór, ponieważ dzieci przygotowały aż 24 piękne dekoracje i ozdo-
by. Ostatecznie wyłoniono zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie 
z klas 0-3 oraz uczniowie z klas 4-6. W klasach 0-3 I miejsca zajęli: Kacper Rynkow-
ski i Zuzanna Wołowska, II miejsce – Bartosz Rynkowski, III miejsce – Oskar Wo-
łowski. W klasach 4-6 I miejsca zajęły: Marcelina Kołodziej oraz Martyna Taramas, 
II miejsce – Natalia Ceran, III miejsce - Julia Taramas. Kilka dni później, 13 stycz-
nia, odbył się Konkurs Kolęd i Pastorałek „ Śpiewajcie i grajcie mu”, który również 
cieszył się dużym powodzeniem. Wystąpiło w sumie 24 uczestników. Wyróżnienia 
otrzymało sześcioro dzieci: Zuzanna Wołowska, Bartosz Rynkowski, Julia Besztak, 
Kacper Rynkowski oraz duet: Marcelina Kołodziej i Martyna Taramas. Uczestnicy 
konkursów otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Gratulujemy wszystkim laure-
atom i życzymy dalszych sukcesów. 
Tekst: Katarzyna Gawidziel, 
foto: Mariola Galak, Małgorzata Wawer, Katarzyna Gawidziel

Świąteczne konkursy w wierzchowskiej szkole

Uczestnicy Konkursu Kolęd Uczniowie biorący udział w Świątecznych Inspiracjach
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Strażacy ostrzegająNasze strofy

•

 Zima to okres szczególnego zagrożenia pożarowego w budynkach 
mieszkalnych oraz zwiększonej ilości pożarów. St.kpt. Adam Pie-
trzak z JRG PSP Bełżyce ostrzega, że najczęstszymi przyczynami 
powstania pożarów w okresie zimowym są: nieostrożne obcho-
dzenie się z ogniem otwartym, w tym palenie papierosów (szcze-
gólnie przed zaśnięciem), niewłaściwe i nieostrożne użytkowanie 
urządzeń grzewczych, pozostawienie bez dozoru włączonych 
urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do pracy całodobo-
wej czy niefachowe przeróbki i brak konserwacji instalacji i urzą-
dzeń elektrycznych.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej apeluje o zwróce-

nie uwagi i zapamiętanie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego, podczas dogrze-
wania pomieszczeń. Oto te najważniejsze:
▶ Należy używać tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elek-
trycznej, ponieważ nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli i prze-
wodów oraz wypalanie styków w gniazdkach.
▶ Nie wolno wykonywać prowizorycznych podłączeń elektrycznych i przerabiać stałych insta-
lacji oraz przedłużaczy elektrycznych.
▶ Nie należy ustawiać elektrycznych urządzeń grzewczych bezpośrednio na podłożu palnym 
oraz w pobliżu materiałów łatwo zapalnych (mebli, firanek, itp) - zachowaj odległość mini-
mum 50 cm.
▶ Nie wolno zatykać przewodów wentylacyjnych - 
▶ Nie należy ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową - bardzo często takie praktyki, zwłaszcza 
w budynkach z centralnymi gazomierzami, gdzie teoretycznie ogrzewa się mieszkania nie na 
własny koszt kończą się poważnym zatruciem organizmu.
▶ Nie należy ustawiać gazowych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów łatwo zapalnych 
(mebli, firanek itp.) - zachowaj odległość minimum 60 cm.
▶Nie należy przechowywać butli gazowych w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu (piw-
nicach i na klatkach schodowych), ponieważ gaz propan-butan jest gazem cięższym od powie-
trza i może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem.
▶Nie należy użytkować instalacji na gaz płynny w obiektach wyposażonych w instalacje gazu 
ziemnego. 
Oraz kilka zasad ogólnych: 
▶Nie należy eksploatować uszkodzonych instalacji i urządzeń grzewczych zarówno elektrycz-
nych i gazowych, jak również na paliwo stałe.
▶ Należy zlecać okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych - zaniedbania 
tych czynności często są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas 
kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody.
▶ Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe 
i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych 
budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych tynkiem – co najmniej 0,15 m.
▶ Podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być zabezpie-
czona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0.3 m sięgają-
cym poza krawędzie drzwiczek co najmniej po 0.3 m.
▶ Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów nie-
palnych.
▶ Należy używać tylko tych urządzeń ogrzewczych elektrycznych i gazo-
wych, które posiadają krajowe atesty i dopuszczenia.
▶ W przypadku używania urządzeń sprowadzonych z zagranicy, należy bez-
względnie przestrzegać instrukcji producenta.

Tęsknota za śniegiem

Zimo nasza zimo
Śnieżna biała pani
Pokryj ziemię całą
Swoimi płatkami
 Proszą cię pagórki,
 Proszą cię doliny
 Sypnij białym puchem
 Z niebiańskiej krainy.
Tęsknią za tobą dzieci
Tęsknią i dorośli,
Którzy lubią szusować
Aż do samej wiosny.
 Gazdowie z nadzieją
 W góry spoglądają
 I nowych turystów
 Ciągle wyglądają
Mroźny wietrzyk ze wschodu
Coraz bardziej dmucha,
Oj może być z tego
Niezła zawierucha.
 Goście są odważni
 Nie boją się wcale
 Idą wciąż pod górę
 Wciąż dalej i dalej.
Na Giewoncie wysokim
Krzyż rozwarł ramiona
- pora już zawracać
Wędrówka skończona.

Z.D.
Styczeń – 2016r.

Zapraszamy na nasze łamy wszystkich rodzi-
mych poetów, którzy chcieliby opublikować swój 
wiersz w naszej gazecie. Można przynieść je do 
redakcji lub przesłać drogą emailową na adres: 
g.b.mdkwb@wp.pl

•

W listopadzie 2015 roku na terenie Mu-
zeum Wsi Lubelskiej w Lublinie odbył się „II 
Kongres Sołtysów” organizowany przez Se-
kretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich Województwa Lubelskiego. W kon-
gresie uczestniczyło prawie 800 sołtysów 
z  województwa lubelskiego. Delegację sołty-
sów z naszej gminy reprezentowali: Agnieszka 
Winiarska – sołtys sołectwa Chmielnik Kolo-
nia, Mariusz Wieczorek – sołtys Chmielnika, 
Robert Tarczyński – sołtys sołectwa Bełżyce 
Zastawie i Cezary Sadurski sołtys Podola.

Podczas kongresu przeprowadzono kon-
ferencję na temat roli sołectw we wdrażaniu 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Wśród prowadzących i zapro-
szonych gości byli Pan Artur Walasek – wi-
cemarszałek województwa lubelskiego i Pan 
Andrzej Kloc – dyrektor Departamentu Pro-
gramów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzę-
du Marszałkowskiego w Lublinie. 

Zaproszeni goście oraz osoby zwiedzają-
ce skansen mogli uczestniczyć w degustacji 
produktów regionalnych i tradycyjnych na 
specjalnie przygotowanym stoisku promo-
cyjnym. Podczas kongresu występowały ze-
społy ludowe m.in. Zespół „Dwie Plus Jeden” 
z  gminy Urzędów i Zespół Ludowy „Powiśle” 
z Łazisk. 

W trakcie trwania kongresu odbyły się 
dwa konkursy kulinarne z nagrodami w ka-
tegoriach: przekąski podawane na zimno oraz 
ciasta i desery. Sołectwa gminy Bełżyce repre-
zentowała w  obu konkursach Agnieszka Wi-
niarska i Mariusz Wieczorek. Pani Agnieszka 
upiekła buracarza i placek z kaszy gryczanej 
oraz pasztet z ziemniaków i mięsa mielonego. 
W obu kategoriach jury poszukiwało potrawy, 
która najlepiej charakteryzuje dany region. 
W wyborze dań, które zostały przygotowane 
na konkurs pomogły Agnieszce Winiarskiej 
panie ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych 
„Ale-babki” z Chmielnika Kolonii, z którymi 
pani sołtys działa od kilku lat. – Oba ciasta 
upiekłam razem z Elżbietą Olech i Barbarą 
Bednarczyk, natomiast przy pasztecie bardzo 
pomogła mi pani Anna Snop – mówi Agniesz-
ka Winiarska.

Sołtys Mariusz Wieczorek przygotował 
z kolei kiełbasę czereśniową i boczek fasze-
rowany oraz sernik. Te potrawy w konkursie 
prezentowała grupa aktywnych pań z sołec-
twa Chmielnik.

Uznanie jury zdobył buraczarz Agnieszki 
Winiarskiej, który zajął II miejsce.

Wszystkie przekąski, ciasta i desery, a było 
ich ponad 100 przygotowane przez sołtysów 
z województwa lubelskiego zostaną umiesz-
czone w specjalnym folderze wydanym przez 
Cech Rzemiosł Spożywczych w Lublinie. Ko-
lejny Kongres Sołtysów odbędzie się za rok. 

    Tekst: AWI, red., foto: Tomasz Bogusz

Od lewej: Cezary Sadurski, Agnieszka Wieczorek, Agnieszka Dąbrowska, 
Agnieszka Winiarska, Magdalena Maciąg i Robert Tarczyński

Reprezentowali gminę na Kongresie Sołtysów

Przy kominku

oczy błyszczą roześmiane
ręce ciężkie...ołowiane
drzewa światłem prześwietlone
i złocienie rozognione

gdzie te chwile na rowerach
gdy wiatr włosy nam rozwiewał
dzienny upał z magią nocy
jesień wplotła w me warkocze

teraz czekam na poranki
a za oknem zza firanki
białą trawę świtem już
zimna tuli biały puch

wieczór długi krótki dzień
gdy rozrywki pójdą w cień
kupię druty włóczki motek
i w bujany siądę fotel

N. 2010

Kronika strażacka
JRG PSP Bełżyce informuje, że w miesiącu 
styczniu strażacy interweniowali do 25 zda-
rzeń w tym: 
10 pożarów m.in. pożar budynku mieszkal-
nego w miejscowości Sporniak, w którym 
udział brało 7 zastępów straży pożarnej,
- w pożarze budynku mieszkalnego w Bełży-
cach przy ul. Kościuszki brało udzia 5 zastę-
pów straży,
- w pożarze zabudowań w miejscowości Po-
dole brało udział 15 zastępów straży, straty 

wyceniane są na około 500 tysięcy złotych; 
akcja była trudna, bowiem pojawiły się pro-
blemy z zaopatrzeniem w wodę - duże mrozy 
sprzed kilku dni skutecznie wykluczyły z ak-
cji gaśniczej hydranty,
- strażacy wyjeżdżali także do 14 miejsco-
wych zagrożeń m.in. pomiarów tlenku wę-
gla, wypadków i kolizji drogowych, lokal-
nych podtopień,
- jednego fałszywego alarmu z instalacji wy-
krywania.
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Uroczysta sesja Rady 
Miejskiej w Bełżycach i zara-
zem ostatnia, kończąca 2015 
rok odbyła się 29 grudnia. 
Oprócz zasadniczej części, 
czyli uchwalenia budżetu 
na kolejny, 2016 rok, miała 
miejsce część druga. Ta z ko-
lei złożyła się na występ ar-
tystyczny uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Krzu, którzy 
przedstawili jasełka. 

Na uroczystości nie za-
brakło oczywiście radnych 
miejskich i władz gminnych, 
jak również dyrektorów szkół 
i przedszkoli funkcjonują-
cych na terenie naszej gminy 
oraz dyrektorów podległych 
gminie jednostek samorzą-
dowych oraz zakładów z te-
renu Bełżyc. Gościem hono-
rowym był proboszcz naszej 
parafii ks. Janusz Zań oraz 
Poseł do Europarlamentu 
Krzysztof Hetman. Na za-
kończenie  zebrani dzielili się 
opłatkiem, a burmistrz Ryszard Góra podziękował dzieciom za niezwykle udany występ i złożył zebranym życzenia świąteczne i noworocz-
ne.                                                                                                                                                                                                Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Przedstawili jasełka w Wierzchowiskach

Opłatkowa sesja Rady Miejskiej

W okresie świąt Bożego Narodzenia nie-
zwykle popularne są widowiska zwane jaseł-
kami. Tradycja polska nakazuje, aby okres 
przedstawiania jasełek rozpoczynał się z dru-
gim dniem Świąt Bożego Narodzenia – na św. 
Szczepana. 

Historycznie rzecz ujmując, jasełka to 
widowisko przedstawiające narodzenie Chry-
stusa. Ich nazwa wywodzi się od staropol-
skiego słowa jasło, oznaczającego żłób. Ale 
tradycja jasełek, mimo tego strapolskiego 
słowa, nie pochodzi z Polski - jasełka wywo-
dzą się z Włoch, a przedstawienia o tematyce 
związanej z Bożym Narodzeniem z udziałem 

WOŚP zagrała w Bełżycach
Tegoroczna Wielka Or-

kiestra Świątecznej Pomocy 
zagrała dla dzieci i seniorów, 
a konkretnie na rzecz zaku-
pu urządzeń medycznych 
dla oddziałów pediatrycz-
nych oraz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej 
seniorów.

Tym razem w akcji 
wzięło udział w sumie 120 
tysięcy wolontariuszy.

W naszym mieście or-
ganizatorami 24 Finału 
WOŚP po raz kolejny były 
trzy osoby: Monika Golik, 
Robert Bielecki i Emilia Ry-
backa.

14 wolontariuszy wy-
ruszyło w teren by zbierać 
pieniądze i wesprzeć te-
goroczną akcję. Chętnych 
i   darczyńców nie brako-
wało. Dzięki zaangażowa-
niu mieszkańców Bełżyc  
zebrano w tym roku kwotę 
8852.98 zł.

Tradycją bełżyckiego 
Finału jest również impreza, 
która po raz kolejny została 
zorganizowana w Miejskim 
Domu Kultury w Bełżycach 
dzięki uprzejmości Pana 
Dyrektora Józefa Kasprza-
ka.

Oprócz licytacji przed-
miotów wystąpili rodzimi 
artyści. Wystąpił chór "Gau-
deamus" z koncertem kolęd, 
dawkę dobrego humoru za-
pewnił kabaret FiFa RaFa, 
na scenie zaprezentowali się 
również tancerze formacji 
Axel przygotowywani przez 
Magdalenę i Grzegorza 
Gronowskich oraz gościnny 
koncert zagrał zespół Ostat-
ni gasi światło złożony ze 
studentów Wydziału Arty-
stycznego UMCS

- W imieniu sztabu 
WOŚP w Bełżycach dzięku-
jemy wszystkim osobom, bez 
których wsparcia nie daliby-
śmy rady zorganizować 24 
Finału WOŚP - podsumo-
wują organizatorzy i wolon-
tariusze WOŚP.

Tekst: Agnieszka 
Winiarska, Emilia Rybacka 
foto: Agnieszka Winiarska, 

Robert Bielecki, Konrad 
Kliczka

Zakończyła się kolejna inwestycja w naszym mie-
ście. Nad zbiornikiem wodnym stanęła drewniana 
altana wyposażona w ławki i stoły. - Była to wspólna 
inicjatywa moja i sołtysa Tarczyńskiego, do której prze-
konaliśmy naszych mieszkańców na zebraniach sołec-
kich - mówi radny Krzysztof Wróblewski. 

Inwestycja została zrealizowana dzięki funduszo-
wi sołeckiemu  sołectwa Bełżyce - Zastawie - Przezna-
czyliśmy na ten cel 19 300 zł. - mówi sołtys Robert Tar-
czyński. Łączna wartość inwestycji wyniosła 26 691 zł. 
Różnicę sfinansował nasz samorząd.

- By postawić altanę najpierw należało utwardzić 
podłoże dlatego na powierzchni 8 x 5 m została uło-
żona kostka brukowa - informuje Szymon Topyło na-
czelnik Wydziału ds Inwestycji Gospodarki Komunal-
nej i Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bełżycach.

Jeśli chodzi o parametry techniczne, altana ma 
wymiar 7 x 4m. Przy czterech ławach i dwóch stołach, 
na raz pomieści się kilkanaście, a nawet więcej osób. 

Obok altany zamontowano dwa kosze na śmieci, 
które pomogą utrzymać czystość i porządek wokół 
tego miejsca. 

Całość wykonała firma P.W. PRONAT Roman 
Bochniarz z Łęcznej.

Dodajmy, że terenem na co dzień opiekuje się 
i dba o porządek Polski Związek Wędkarski, a z jego 
ramienia miejscowe Koło PZW 74 Bełżyce.

Tekst: Agnieszka Winiarska, 
foto: Agnieszka Winiarska, Szymon Topyło.

Podnieśli estetykę terenu 
nad zbiornikiem 

wodnym

ludzi i   zwierząt zainicjował święty Franci-
szek z  Asyżu organizując je po raz pierwszy 
w  1223r. w Greccio we Włoszech.

W Polsce pierwszy raz jasełka zorganizo-
wano, pod koniec XIII wieku, na dworze św. 
Kingi, żony Bolesława Wstydliwego.

W ubiegłym roku po raz kolejny w naszej 
gminie mogliśmy oglądać jasełka w wierz-
chowskiej kaplicy. Całość przygotował Prze-
mysław Drozda, na co dzień uczący muzyki 
w MDK. Wystąpili w nich chętni uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Wierzchowiskach, Ze-
spół Śpiewaczy z Wierzchowisk oraz miesz-
kańcy okolicznych wsi. Był także i Żyd i góral 

i koza. Nie zabrakło Św. Mikołaja rozdające-
go najmłodszym widzom cukierki. Zabawne 
scenki jasełkowe przedstawione po niedziel-
nej mszy przypominały wiernym o narodze-
niu Jezusa w betlejemskiej stajence. Odniesie-
nia do współczesności i kolędy towarzyszące 
widowisku zespajały w całość tę piękną, wie-
kową tradycję.

Na prośbę ks. proboszcza Janusza Zania 
31 stycznia jaseka zaprezentowane zostały 
także w bełżyckim kościele parafialnym.

Tekst: Agnieszka Winiarska, 
foto: Agnieszka Winiarska, Józef Kasprzak

Nowa altana ma piękny widok na zbiornik wodny, ko-
ściół i okoliczne łąki.
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17stycznia w Bełżycach został 
rozegrany Halowy Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Burmistrza Bełżyc. 
W zawodach, które miały miejsce na 
hali sportowej CKFiS wystartowały 
cztery drużyny. Oprócz Tęczy Bełży-
ce wystąpiły także: Lublinianka, Avia 
Świdnik i Stal Kraśnik.

Każdy klub wystawił po dwie 
drużyny, a rywalizacja przebiegała 
w dwóch grupach. 

Turniej dla drużyn, a dokładnie 
trenerów był okazją do przetesto-
wania nowych zawodników preten-
dujących do gry w poszczególnych 
zespołach. Zobaczyliśmy m.in. nowe 
twarze w Tęczy Bełżyce, którą od 
rundy wiosennej prowadzi Henryk 
Kamiński.

Zawody przebiegły bardzo 

Rozegrali halowy turniej piłki nożnej

Po zawiei po śnieżycy, 
białą wsią od chat do chat
Wędrują dziś kolędnicy,
rozśpiewani w cały świat.

W pierwszą sobotę i niedziele po świę-
cie Trzech Króli odbył się III Przegląd 
Kolęd i Pastorałek. Pierwszego dnia miały 
miejsce  przesłuchania w Miejskim Domu 
Kultury, w których wzięło udział 24 wyko-
nawców wśród nich soliści, duety, zespoły 
i chóry z Bełżyc i okolic. Przesłuchania 
uczestników odbyły się w 4 kategoriach 
wiekowych.

Prezentacje były oceniane przez jury 
w  składzie: Urszula Sobiepan, Iwona Ko-
walczyk, Monika Tokarczyk. Poziom jaki 
zaprezentowali uczestnicy był bardzo wy-
soki i przerósł nasze oczekiwania. Uczest-
nicy bowiem prezentowali się nie tylko 
przez śpiew, ale również poprzez przemy-
ślaną i ciekawą oprawę: rekwizyty, chore-
ografia, instrumentarium, stroje.

A w  niedzielny wieczór w kościele 
parafialnym odbył się koncert finałowy 
III Przeglądu Kolęd i Pastorałek w którym 
wzięli udział wykonawcy wybrani przez 
jurorów niezależnie od zajętych miejsc. 
Wszystkich zebranych na koncercie 
przywitał i wprowadził w atmosferę ko-
lędowania zespół gitarowy i duet fletowy 
Społecznej Szkoły Muzycznej im. Henryka 
Wieniawskiego w Bełżycach.

W kategorii Przedszkolaki
I miejsce dzieci z Samorządowego 

Przedszkola Publicznego w Bełżycach, II 
miejsce Duet Michalina Czępińska i Jago-
da Ziółek.

W kategorii klas 1-3
I miejsce Dominika Puchała i Chó-

rek szkolny z Matczyna, II miejsce Zespól 
wokalny z Babina oraz soliści: Bartłomiej 
Walczak i Karolina Fryc, III miejsce so-
listki: Julia Anna Winiarska, Alicja Nowak 
oraz duet Karolina Kozińska i Aleksandra 
Podlaska.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymał 
Duet: Kornelia Wójcik i Marta Sapińska 
oraz solistka Martyna Pietrzak.

W kategorii klas 4-6
I miejsce soliści: Gabriela Bielecka 

i Piotr Kołtuniewicz oraz Zespół klas 3-5 
z  Czółen.II miejsce Natalia Żywicka, Jo-
anna Dorot oraz duet Edyta Winiarska, 
Agata Tokarczyk III miejsce Kamila Tele-
żyńska oraz Zespół wokalny z Babina. Wy-
różnienie otrzymała Magdalena Skraińska 
i Magdalena Nowak.

W kategorii gimnazjum 
I miejsce Aleksandra Pietrzyk.
Wyróżnienie: Zespół wokalno-instru-

mentalny w składzie Klaudia i Kacper Saj-
nóg, Aleksandra i Patryk Blacha.

Pragniemy podziękować wszystkim 
uczestnikom, rodzicom i opiekunom za 

przygotowanie swoich pociech 
do konkursu. 

Organizatorami Przeglądu 
byli: Społeczna Szkoła Muzycz-
na im. Henryka Wieniawskiego 
w   Bełżycach, Stowarzyszenie 
„Razem dla Bełżyc” oraz Parafia 
pw. Nawrócenia św. Pawła w Beł-
życach.

Całe wydarzenie nie miałoby 
miejsca bez zaangażowania wielu 
osób. Dlatego w ich stronę  kieru-
jemy serdeczne podziękowania. 
Do pana Piotra Kołtuniewicza, 
Łukasza Kulińskiego, Marcina 
Kamińskiego, którzy zadbali 
o  nagłośnienie oraz oświetle-
nie. Nadało ono niepowtarzalnej 
atmosfery i charakteru całemu 
koncertowi. Dziękujemy również 
Damianowi, Rafałowi i Patrykowi 
Balińskim, Ewie Wójtowicz, Da-
nielowi Kamińskiemu, którzy za-
jęli się stroną medialną przeglądu. 

Dziękujemy sponsorom: 
Księgarni Topa-z Grzegorzowi 
Kamińskiemu za ufundowanie 
nagród, oraz firmie Gaknet Grze-
gorzowi Anasiewiczowi za wy-
druk dyplomów. 

Podziękowania kierujemy 
również do pana Burmistrza 
Ryszarda Góry, pana Józefa Ka-
sprzaka oraz ks. proboszcza Janu-
sza Zania za pomoc w organizacji 
III Przeglądu Kolęd i Pastorałek.

Gorące podziękowanie kie-
rujemy do wszystkich sympaty-
ków oraz członków Stowarzysze-
nia "Razem dla Bełżyc", którzy 
poświęcili wiele czasu i pracy 
w  przygotowanie III Przeglądu 
Kolęd i Pastorałek. 

I największe podziękowania 
dla Was - uczestników tego Prze-
glądu, bo bez Was ten Przegląd na 
pewno by się nie odbył. Jeszcze 
raz dziękujemy Wam, Waszym 
rodzicom i opiekunom za ogrom 
pracy jaki musieliście włożyć 
w przygotowanie się do tego wy-
stępu. Na ręce waszych rodziców 
przekazujemy najszczersze gra-
tulacje wychowania tak wspania-
łych i zdolnych dzieci.

W planach na przyszły Prze-
gląd jest dodanie nowych kate-
gorii np. seniorzy, śpiewające ro-
dziny oraz nagroda za najstarszą 
kolędę, na który wszystkich chęt-
nych już dziś zapraszamy.

Tekst: Grzegorz Kamiński, 
foto: Kinga Kamińska, 

Ewa Wójtowicz 

Po raz III zaśpiewali na Przeglądzie kolęd i pastorałek

Obchody 153 rocznicy wybuchu powstania 
styczniowego odbyły się w niedzielę 24 stycznia 
przed mszą św. w kościele parafialnym w Bełży-
cach. Wspomnienie o tym wydarzeniu i część 
artystyczną przygotowali uczniowie pod opieką 
nauczycielek ZS Nr 1 w Bełżycach pani Ewy Pie-
trzyk i Edyty Rząd oraz uczniowie ZS im.M.Ko-
pernika z dyrektor Elżbietą Kaszlikowską, któ-
rzy przygotowali także wystawę o powstaniu 

W rocznicę powstania styczniowego

i jego bohaterach, szczególnie tych pochodzą-
cych z Lubelszczyzny. 

Tego dnia koncertował również z pieśnia-
mi patriotycznymi oraz kolędami chór "Rosa-
rium".

Przypomnijmy, że największe z polskich 
powstań wybuchło 22 stycznia 1863 roku. 
Skierowane było przeciwko Imperium Rosyj-
skiemu i obejmowało ziemie zaboru rosyjskie-

go. W walce o niepodległość 
kraju zginęło wówczas kilka-
dziesiąt tysięcy powstańców. 
Kolejne tysiące po klęsce zry-
wu zesłano na Syberię, część 
walczących wyemigrowała.

Lubelszczyzna była 
w  czasie powstania stycznio-
wego jednym z najbardziej 
aktywnych rejonów kraju. 
W czasie trwania insurekcji 
przez oddziały powstańcze 

przewinęły się tysiące ludzi, stoczono dziesiąt-
ki bitew i potyczek. W lecie 1863 roku w wo-
jewództwie lubelskim doszło do największego 
polskiego zwycięstwa w bitwie pod Żyrzynem. 
Ludność cywilna ofiarnie wspierała powstanie, 
a po jego upadku poniosła konsekwencje w po-
staci bezwzględnych represji caratu.

Tekst: Agnieszka Winiarska, 
foto: Grzegorz Sierpiński

sprawnie, ponieważ od razu po 
meczach grupowych rozgrywano 
spotkania o konkretne miejsca. Naj-
lepsze drużyny z obu grup walczyły 
o puchar zwycięzcy. Na zakończenie 
zmagań wszystkie zespoły otrzymały 
z rąk burmistrza Ryszarda Góry pa-
miątkowe dyplomy i nagrody, a zwy-
cięzcy - puchar Turnieju. 
Oto wyniki:
I miejsce - Avia Świdnik 1
II miejsce - Lublinianka 2
III miejsce - Stal Kraśnik 2
IV miejsce - Tęcza Bełżyce 1
V miejsce - Avia Świdnik 2
VI miejsce - Tęcza Bełżyce 2
VII miejsce - Lublinianka 1
VIII miejsce - Stal Kraśnik 1
Wszystkim drużynom serdecznie 
gratulujemy!

Tekst: red., foto: K.Gumiński
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13 grudnia 2015 roku w bełżyckim Zajeździe 
u Dwojaków odbyło się zebranie sprawozdawcze 
członków koła PZW 74 Bełżyce. 

W zebraniu wzięło udział 18 osób. Wśród nich 
przedstawiciel Zarządu Okręgu PZW Lublin - pan 
Władysław Pastuszko oraz zastępca Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej - pan Andrzej Bednarczyk. 

Podczas zebrania wręczono odznaczenia panu 
Burmistrzowi Bełżyc Ryszardowi Górze - Medal Za 
Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa oraz panu Jackowi 
Bednarzowi - Medal Za Zasługi Dla Wędkarstwa Lu-
belszczyzny.

Ponadto zostały wręczone puchary wędkarzom 
biorącym udział w całorocznej rywalizacji GRAND 
PRIX Koła 2015 w dwóch kategoriach. W kategorii 
junior - kobieta I miejsce zajęła Wioletta Wasilewska 
gromadząc łącznie 37 pkt, II miejsce Paulina Wasi-
lewska 25 pkt, III miejsce Dominik Węgorowski 24 
pkt. Z kolei w kategorii senior I miejsce zajął Robert 
Tarczyński z 44 punktami, II miejsce Kamil Skrzypek 
38 pkt i III miejsce Jacek Bednarz 27 pkt.

Tekst: R.Tarczyński, foto: arch. W.Wasilewskiej

Podsumowanie roku 
w Kole Wędkarskim PZW 74

Zawody podlodowe - Bełżyce 2016

Zagrali w Świątecznym Turnieju o Puchar 
Dyrektora MOSiR w Puławach

28 grudnia 2015 roku podopieczni animatorki sportu na bełżyckim Orliku - Ju-
styny Gizy wzięli udział w Świątecznym Turnieju o Puchar Dyrektora MOSiR w Puła-
wach. Był to turniej dla drużyn z rocznika 2004. Drużyna z Orlika Bełżyce była miesza-
na bowiem sportowcy reprezentowali roczniki 2004 - 2006, a tym samym najmłodsza 
w Turnieju. W rozgrywkach wzięły udział następujące drużyny: Puławiak Puławy -2 
drużyny, Lublinianka - 2 drużyny, Orły Kazimierz, Orlik Bełżyce, Orlik Lubartów, KS 
Ryki, Dubler Opole Lubelskie i Ludwiniak.

Nasza drużyna rozegrała 6 spotkań. W swojej grupie zajęliśmy 3 miejsce. Nato-
miast ostatecznie w całym Turnieju zajęliśmy VII miejsce. 

Z rozgrywek przywieźliśmy kolejny puchar do kolekcji. Dziękujemy organizato-
rom za zaproszenie do udziału. Nie spoczywamy, trenujemy dalej, przed nami kolejne 
turnieje i rozgrywki.                                                             Tekst: J.Giza, foto: arch.Orlik

Halowa Liga Mistrzów
W grudniu młodzi piłkarze trenujący pod okiem 

Justyny Gizy zakończyli rozgrywki w Halowej Lidze 
Mistrzów. Po ponad dwóch miesiącach i rozegra-
niu 14 meczów odnieśli 10 zwycięstw i 2 porażki, 2 
razy zremisowali, co dało im 2 miejsce w grupie na 
11 startujących drużyn. Jest to niesamowity wynik 
chłopców. Można powiedzieć, że ciężkie treningi za-
owocowały w Lidze Mistrzów. 

W finale piłkarze rozegrali dwa mecze. Pierwszy 
zremisowali, by za chwile odnieść zwycięstwo po-
przez rzuty karne: CKFIS - SKARPA 0:0 (karne 2:1). 

Drugi mecz niestety przegrali, ale za to po pięk-
nej grze. CKFiS - LUBLINIANKA 0:1. Ta przegrana 
sprawiała, że odpadli w ćwierćfinale całych rozgry-
wek. 

Podsumowując. W rozgrywkach udział wzięło 
ponad 20 drużyn, a nasza drużyna weszła do 10 naj-
lepszych w tych rozgrywkach. - Dziękujemy szczegól-
nie rodzicom za wsparcie, za doping i za motywację 
- mówi Justyna Giza.

Tekst: AWI, foto: J.Giza

W grudniu 2015 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się Konfe-
rencja podsumowująca program Nasz Orlik 2015. Konferencję w Warszawie prowa-
dził znany dziennikarz Michał Olszański, poza tym w gali wzięli udział również znani 
sportowcy m.in Bogdan Wenta, Marcin Prus, Marcin Dorna, Marek Plawgo, Krzysztof 
Krzewicki.

Na konferencji nie zabrakło przedstawicieli Orlika w Bełżycach. Justyna Giza otrzy-
mała tam wyróżnienie i tytuł: Animator Ekspert. - Po 9 miesiącach ciężkiej pracy nasz 
wysiłek został doceniony. Nie udało by się tego osiągnąć gdyby nie użytkownicy Orlika. 
W tym miejscu chcę podziękować im za odwiedzanie Orlika, za reprezentowanie go, za 
udział w turniejach i imprezach. Przed nami zimowa przerwa, odpoczynek, a od marca 
rozpoczynamy nowe projekty - mówi Justyna Giza.                Tekst: red., foto: arch.Orlik

Konferencja - Orlik 2015

Orlikowa kadra - grupy treningowe roczników 2004-2010 
z trenerką Justyną Gizą

Odnoszą sukcesy nie tylko na murawie

Siostry Dwojak 
biją rekordy życiowe

Informujemy sympatyków naszych młodych pły-
waczek o ich kolejnych sukcesach. 

19 grudnia ubiegłego roku w Puławach w Pucha-
rze Sprintu Natalia została najlepszą sprinterką za-
wodów rocznik 2004 dziewcząt, a Wiktoria zajęła VI 
miejsce. Z kolei Natalia na 50 m stylem klasycznym 
zajęła II miejsce bijąc swój rekord życiowy, natomiast 
stylem dowolnym  była pierwsza i pobiła także rekord 
życiowy. Wyścig na 100 m stylem zmiennym przy-
niósł jej II pozycję z wynikiem 1,21;72. Wiktoria na 
50 m stylem motylkowym stanęła na podium i zajęła 
III miejsce, a II miejsce na 50 m stylem grzbietowym,  
gdzie ponownie pobiła swój rekord życiowy. Nieste-
ty tuż za podium bo na IV miejscu na 100 m w stylu 
zmiennym.

 Kilka dni później 22 grudnia 2015 Natalia i Wik-
toria Dwojak wzięły udział w II edycji Ogólnopolskich 
Zawodów Pływackich o Puchar Konrada Czerniaka. 
Natalia zajęła V miejsce na dystansie 100 m stylem 
dowolnym z czasem 1.09;70 sec. i pierwsze miejsce na 
50 m stylem klasycznym z rekordem życiowym 39,01 
sec. Jej siostra Wiktora z kolei zajęła czwarte miejsce 
na 50 m stylem grzbietowym z rekordem życiowym 
37,01 sec.                                                        Tekst: AWI

Dzięki temu, że 10 stycznia grubość tafli lodowej na bełżyckim zbiorniku wodnym 
wynosiła od 15 do 20 centymetrów mogły zostać rozegrane pierwsze Podlodowe Zawo-
dy Wędkarskie w 2016 roku zaliczane do GRAND PRIX KOŁA. Do zawodów zgłosiło 
się 9 najwytrwalszych sympatyków wędkowania, mimo że warunki pogodowe tego dnia 
były zmienne.

Prezes koła Mieczysław Wasilewski powitał zebranych i omówił zasady wędkowania 
w dwóch dwugodzinnych turach. Następnie odbyło się losowanie sektorów, po czym 
wędkarze udali się ze świdrami na lód szukając najbardziej łownych miejsc. Wszyscy 
jako przynęty używali tzw. mormyszki uzupełnionej ochotką lub pinką. Kiwoki sygna-
lizowały brania ryb, a łupem wędkarzy padały coraz to większych rozmiarów okonie, 
płocie, wzdręgi. W efekcie rywalizacji najlepszym zawodnikiem okazał się Robert Maj-
kowski, który zdobył Mistrza Koła w wędkarstwie podlodowym łowiąc 60 ryb o  łącznej 
wadze 3kg 940gram. Na drugim miejscu znalazł się Arkadiusz Babisz łowiąc 45 ryb 
łącznie 2kg 350gram. Tuż za nimi na trzecim miejscu uplasował się Łukasz Tarczyński 
łowiąc 33 ryby, których masa  wyniosła 1kg 769 gram. Wyróżnienie za złowienie naj-
większej ryby: 21,5 centymetrowej wzdręgi, otrzymał Kamil Rosiecki. Na zmarzniętych 
zawodników po rywalizacji czekał gorący bigos. 

W miłej, sympatycznej atmosferze zakończono tę specyficzną rywalizację, której to-
warzyszyła spora grupa osób obserwujących zawody. Życzono sobie również lepszych 
wyników na kolejnych zawodach podlodowych na bełżyckim zbiorniku (jeżeli utrzyma 
się lód). Więcej informacji na stronie internetowej Koła 74 Bełżyce.

Tekst: R.Tarczyński, Foto: Agnieszka Winiarska
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Bełżyczanie 
odwiedziliNa pytanie z poprzedniego wydania Gazety Bełżyckiej prawidłowo odpowiedzieli Barbara i An-

drzej Grygliccy, Andrzej Pietrzak, Marek Maliborski, Robert Tarczyński, Tomasz Bogusz, Ireneusz 
Amermajster.
Na fotografii widoczny był fragment zakładu Spomasz Bełżyce S.A. produkującego maszyny 
i  urządzenia dla przemysłu spożywczego, a mieszczącego się przy ul.Fabrycznej. Na zdjęciu ujęta 
została  także panorama okolicy w stronę Matczyna i Wojcieszyna oraz nowowybydowanej trasy 
747. 

Odpowiedz na pytanie

Przejdźmy do pytania. Czy poznają Państwo, co znajduje się na fotografii powyżej? 
Jeśli tak, przez miesiąc czekamy na odpowiedzi w redakcji Gazety Bełżyckiej lub pod nr. 
tel. 81 517 22 30.

Bełżyczanka odwiedziła Lwów i znane z dra-
matu Gabrieli Zapolskiej "Moralność pani 
Dulskiej" ruiny Wysokiego Zamku, na który 
codziennie, w  przenośni, spacerował milczący 
mąż Dulskiej - Felicjan. 

Foto: Katarzyna Mokrzycka

Nie tylko lato nad morzem jest piękne. Zima 
również. Od mieszkańca naszego miasta otrzy-
maliśmy pozdrowienia ze zdjęciem z  Kątów 
Rybackich. 

Od pana Zbigniewa Zająca otrzymaliśmy zdję-
cia ze ślubu, który odbył się w podlondyńskim 
ośrodku Kriszna. Panna młoda jest rodowi-
tą Nepalką, a Pan młody pochodzi z Bełżyc. 
W przyszłości planują ceremonię w domu ro-
dzinnym Panny młodej.
- Autorem zdjęć jest przyjaciel rodziny. Za po-
średnictwem gazety składam serdeczne życze-
nia Państwu młodym - mówi Zając.

Pędzą sanie na kulig

O losach naszego rodaka sprzed kilku stuleci dowiadujemy się z Gazety Garbowskiej i ar-
tykułu Pauliny Stępniak - Sołygi zatytułowanego "Polacy w Szwajcarii", gdzie pautorka zamie-
ściła fragment dotyczący Macina Chmieleckiego. Był on prawdopodobnie synem miejscowe-
go szlachcica posłanym za granicę na naukę. Fragment przybliżamy naszym Czytelnikom.

"Marcin Chmielecki urodził się w 1559 r. we wsi Chmielnik położonej w gminie Bełżyce. 
Wyjechał do Bazylei, aby studiować medycynę. 7 sierpnia 1586 roku obronił tytuł doktora medy-
cyny. Następnie został profesorem, wykładał logikę i fizykę. Dwukrotnie, w latach 1613 i 1627 r. 
piastował funkcję rektora Uniwersytetu w Bazylei. Zmarł w Szwajcarii w 1632 r."

CIEKAWOSTKA

W sołectwie Chmelnik Kolonia uroki 
zimy mieszkańcy wykorzystali w pełni. 
W mroźne, sobotnie dopołudnie wyru-
szyli saniami na kulig. Atrakcji nie bra-
kowało, co odważniejsi jechali małymi 
sankami podczepionymi do dużych. Na 
zakończenie zmarznięci ogrzewali się 
przy ognisku i pieczonej kiełbasce. Za-
bawa była przednia, dlatego jak mówią 
uczestnicy kuligu - Mamy nadzieję że 
jeszcze kiedyś powtórzymy taki wyjazd.

Tekst: AWI, foto: arch.sołectwa


