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Mikołajki w "Tęczy" dla najmłodszych

Foto: Rafał Pruszkowski, Radosław Wróblewski

Mikołajki dla najmłodszych piłkarzy zorganizowało Stowarzyszenie 
LZS "Tęcza" Bełżyce. 7 grudnia dziewięćdziesięciu piłkarzy otrzymało 
paczki od Św. Mikołaja. - Słodycze, owoce i szaliki klubowe znalazły się 
w upominkach dla naszych najmłodszych adeptów. Ci chopcy to przy-
szość bełżyckiej piki nożnej i nie tylko.  - chwali Krzysztof Wojtachnio 
wiceprezes LZS "Tęcza" Bełżyce.  
Organizatorami spotkania z Mikołajem oraz fundatorem upominków 
był Klub  LZS "Tęcza" Bełżyce oraz rodzice młodych sportowców. Każ-
dy z piłkarzy mógł porozmawiać z Mikołajem i opowiedzieć o swoich 
piłkarskich przygodach. Wspólna fotografia na koniec mikołajkowej 
wizyty była niezapomnianą pamiątką tego spotkania.

Tekst: Agnieszka Winiarska
 

Bełżyckie Grand Prix LZS w tenisie stołowym

Czytaj str.15, foto: Adam Sudół
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Drodzy Mieszkańcy 
Dostojni Goście
Szanowni Państwo

Jubileusz  600 – le-
cia Bełżyc to z pew-
nością wyjątkowy 
moment dla nas 
wszystkich. Długo 
oczekiwany, staje się 
faktem. Cieszę się, 
że możemy wspólnie 
przeżywać tak waż-
ne dla naszego mia-
sta chwile.

Ten uroczysty czas jest również szansą na promocję i przypomnienie doniosłych  wyda-
rzeń, które miały miejsce w ciągu dziejów miasta oraz jego mieszkańców.
Liczę także, że święto miasta będzie doskonałą okazją do pogłębiania więzi i budowa-
nia pozytywnego wizerunku Bełżyc. Wizerunku, który w ostatnich latach uległ zna-
czącym przeobrażeniom.

Nie byłoby to jednak możliwe bez wsparcia oddanych wspólnej sprawie Mieszkańców 
i Przyjaciół Bełżyc. Za Państwa ambicje, wysiłek i kreatywność składam serdeczne 
podziękowania.

Zapraszam zatem do wzięcia udziału w uroczystościach i licznych imprezach zapla-
nowanych na 2017 rok. O kolejnych uroczystościach będziemy starali się informować 
na bieżąco w Gazecie Bełżyckiej. Już w tym wydaniu zamieszczamy szczegółowy plan 
na pierwsze miesiące jubileuszowego 2017 roku i jeszcze raz zachęcamy do licznego 
udziału w naszych obchodach. 
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Rada Miejska uchwaliła

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
składamy Mieszkańcom i Gościom odwiedzającym naszą Gminę 

najserdeczniejsze życzenia.
Niech nadchodzące Święta będą dla Państwa 

niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. 
Życzymy, aby przebiegły w spokoju i radosnej 

atmosferze Narodzenia Bożego Dziecięcia. 
Niech łączy nas piękno polskiej kolędy

i radość wspólnego świętowania w gronie najbliższych osób.
Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem 2017

życzymy Państwu wiele radości i szczęścia oraz 
realizacji planów i zamierzeń zarówno 

prywatnych jak i zawodowych. 
Niech nie opuszcza Was pomyślność 

i spełnią się te najskrytsze marzenia.
Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Chemperek i Radni Rady Miejskiej
Redakcja Gazety Bełżyckiej

Uchwała Nr XXVIII/176/2016 Rady Miejskiej w Beł-
życach z dnia 9 listopada 2016 roku. W sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie gminy Bełżyce na 2017 rok.

Określa się następujące roczne stawki w podatku od nie-
ruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej - 0,89zł od 1m2 powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod 
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorni-
ków sztucznych - 4,54zł od 1ha
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 0,40zł od 1m2 po-
wierzchni,
d) niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji 
(...) - 2,98zł od 1m2 powierzchni.
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,75zł od 1m2 pow. użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej (...) 20,00zł od 1m2 pow. użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siew-
nym - 10, 59zł od 1m2 pow. użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
(...) - 4,61zł od 1m2 pow. użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego- 6,50zł od 1m2 pow. 
użytkowej;
3. od budowli - 2% ich wartości.

Burmistrz Bełżyc

Ryszard Góra
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Słowaków w Bełżycach. De-
legacja  przyjechała na za-
proszenie uczniów Zespołu 
Szkół Nr 2 im. Królowej 
Jadwigi w związku z reali-
zacją projektu eTwinning, 
trwającego od 2015r.

Współpraca oprócz 
tego, że stwarza okazję do zdobywania no-
wych doświadczeń czy promocji samorządu, 
jest tak naprawdę potwierdzeniem skuteczno-
ści działań lokalnego samorządu, bowiem w   
dzisiejszej rzeczywistości sprawny samorząd 
to taki, który właściwie realizuje zadania na 
rzecz swoich mieszkańców i jednocześnie po-
trafi funkcjonować w środowisku międzyna-
rodowym.

Uroczyste podpisanie umowy partner-
stwa nastąpi w 2017r. przy okazji Jubileuszu 
600- lecia Bełżyc.

Tekst: M.Olszak

STYCZEŃ
1. SESJA INAUGURACYJNA RADY 
MIEJSKIEJ  W BEŁŻYCACH - 12 stycznia  
Miejski Dom Kultury w Bełżycach
W programie m.in.:
- nadanie sztandaru dla Gminy Bełżyce
- wykład o lokacji miasta  -  prof. Ryszard 
Szczygieł Zakład Historii Polski Średnio-
wiecznej i Dziejów Gospodarczych UMCS   
- inscenizacja historyczna w wykonaniu 
dzieci z Zespołu Szkół Nr 2 im. Królowej 
Jadwigi w Bełżycach
- koncert chóru GAUDEAMUS 
- tort jubileuszowy 

2. KONCERT NOWOROCZNY SAMO-
RZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PU-
BLICZNEGO W BEŁŻYCACH PT. ”BAJ-
KA O MIEŚCIE BEŁŻYCE” - 14 stycznia  
CKFiS Bełżyce 

3. JUBILEUSZOWY KONCERT KOLĘD – 
15 stycznia kościół parafialny w Bełżycach,
gwiazda wieczoru: Olga Szomańska

4. KONCERT ZESPOŁU TAŃCA LUDO-
WEGO UMCS Z OKAZJI 154. ROCZNICY 
WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIO-
WEGO - 22. stycznia Miejski Dom Kultury 
w Bełżycach 

 LUTY
1. XXX LECIE TEATRU NASZ  - 25 lutego 
Miejski Dom Kultury w Bełżycach
2. TURNIEJ BEŁŻYCKIEJ LIGI PIŁKI 
HALOWEJ  - 26 lutego  CKFiS Bełżyce
W programie m.in.:
- otwarcie wystawy Historia sportu w Beł-
życach
- pokazy  trików piłkarskich – Akademia Be 
Freestyle Warszawa
- pokazy tańca
- rozgrywki piłkarskie
- losowanie sprzętu sportowego

MARZEC
1. JUBILEUSZOWY DZIEŃ KOBIET 
Z GWIAZDĄ  - 8 marca Miejski Dom Kul-
tury
W programie m.in.:
- wręczenie słodkich upominków dla pań
-  pokaz mody,  pokazy wizażu
- losowanie zestawów kosmetyków dla 
uczestniczek
- koncert zespołu ARCHIWUM

2 ROZŚPIEWANE BEŁŻYCE – PRZE-
GLĄD PIOSENEK - 25 marca Miejski Dom 
Kultury

Cd. programu w kolejnych wydaniach 
Gazety Bełżyckiej. 

Słowackie miasto ŠA-
ŠTIN-STRAŽE jest no-
wym partnerem BEŁ-
ŻYC.

W listopadzie 2016r. 
Burmistrz Bełżyc Ryszard 
Góra i Burmistrz Miasta 

Šaštin-Straže Jaroslav Suchanek podpisali 
umowę dotyczącą współpracy pomiędzy sa-
morządami.

Budowanie partnerstwa będzie realizo-
wane przede wszystkim poprzez współpracę 
organów samorządowych, przygotowywanie 
projektów do dofinansowania w ramach fun-
duszy strukturalnych UE, kooperację w dzie-
dzinie kultury, edukacji, sportu, turystyki i 
ochrony środowiska, nawiązywanie relacji 
biznesowych i wymiana doświadczeń przed-
siębiorców.

Idea nawiązania szerszej współpracy po-
jawiała się w maju 2016r. przy okazji wizyty 

Nowe miasto partnerskieProgram obchodów 
600-lecia Bełżyc

Burmistrz Bełżyc zaprasza wraz z partnerami wydarzenia: 
parafią w Bełżycach, Szkołą Muzyczną im. Henryka

Wieniawskiego oraz Stowarzyszeniem "Razem dla Bełżyc"
15 stycznia kościół parafialny godz. 18.30

Zimowe utrzymanie dróg w naszej gminie
W okresie zimowym administratorzy dróg 
na terenie naszej gminy począwszy od Za-
kładu Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej (drogi gminne) poprzez Zarząd 
Dróg Powiatowych (drogi powiatowe) po 
Zarząd Dróg Wojewódzkich (drogi woje-
wódzkie) przygotowują tzw. plany zimo-
wego utrzymania dróg. Zgodnie z nimi 
kierują odśnieżaniem dróg i chodników na 
terenie im podległym. 

Przybliżmy na początku Czytelnikom 
plan sporządzony przez ZGKiM.

Koordynatorem Akcji "Zima 2016/207" 
jest dyrektor ZGKiM Antoni Rumiński. Do 
zimowego utrzymania miasta jest zadys-
ponowany następujący sprzęt: ładowarko 
- spycharka, ciągnik z piaskarką i pługiem, 
samochód dostawczy oraz ciągnik CASE 
z   pługiem, które łącznie obsługuje jeden 
operator i sześciu kierowców. Oprócz tego 
do  akcji jest zadysponowanych siedmiu pra-
cowników fizycznych. Zgodnie z planem - do 
zwalczania skutków intensywnych opadów 
śniegu przystępuje maksymalna ilość sprzętu 
i ludzi. - W pierwszej kolejności odpowiadamy 
za utrzymanie miasta. Następnie kierujemy 
sprzęt zgodnie z podziałem dróg na rejony i we-
dług potrzeb. Tam, gdzie rejon jest najbardziej 
zasypany dysponujemy sprzęt, który następnie 
odśnieża okoliczne drogi w tamtym terenie. 
Przykładowo, jeśli mamy zgłoszenie na Babin 
odśnieżamy także Matczyn, by dwa razy nie 
jechać w jeden obszar - wyjaśnia kierownik 
Działu Oczyszczania i Transportu ZGKiM 

Małgorzata Zawół kierująca Akcją "Zima 
2016/2017). 

Dodatkowo osoby odpowiedzialne za 
kierowanie Akcją "Zima" mają obowiązek słu-
chania prognozy pogody i prowadzenia reje-
stru dziennego temperatury i opadów śniegu. 

Oprócz dróg akcją zimowego odśnieżania 
objęte są miejskie chodniki, posesje i parkingi. 
W tym przypadku, podobnie jak na drogach, 
ogromne znaczenie ma zarówno odśnieżanie 
jak i zwalczanie gołoledzi. W zakresie plano-
wanych prac znajduje się posypywanie mie-
szanką piaskowo - solną oraz usuwanie błota 
przy roztopach i powstałego ze zwalczania go-
łoledzi. - Ze szczegółowym planem Akcji "Zima 
2016/2017" można zapoznać się w ZGKiM - ie 
oraz w Urzędzie Miejskim. Jesteśmy także do-
stępni pod nr tel. 81 5172471 lub 81 5173167 
- informuje Małgorzata Zawół.

Z kolei Zarząd Dróg Powiatowych in-
formuje, że kryterium zaliczania drogi do 
poszczególnych standardów zależy od funk-
cji drogi w układzie komunikacyjnym i tzw. 
średniorocznego ruchu dobowego. By zre-
alizować akcję zimowego odśnieżania dróg 
Zarząd Powiatu musiał podjąć odpowiednią 
uchwałę. Zgodnie z nią drogi powiatowe po-
dzielone zostały według standardów głównie  
III, IV, V, i VI. 

Drogi powiatowe administrowane przez 
Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z sie-
dzibą w Bełżycach zostały zaliczone do na-
stępujących standardów: III standard - 22,113 
km, IV standard - 21,805 km, V standard - 

510,894 km i VI standard - 148, 240 km. 
- Na terenie gminy Bełżyce leży 58,94 km 

dróg powiatowych w standardzie IV, V i VI. Do 
standardu IV zaliczamy ul. Przemysłową do 
wysokości pogotowia ratunkowego i ul. Jakuba 
Nachmana. Pozostałe drogi są w V standar-
dzie, z wyjątkiem ul. Kopernika, Przelotowej 
i  drogi Zosin - Babin zaliczanej do VI standar-
du  - wylicza Anna Wożnicka z-ca dyrektora 
ZDP, Naczelnik Wydziału Dróg.

Zgodnie z informacją przekazaną do 
Urzędu Miejskiego w Bełżycach "odśnieżanie 
dróg i zwalczanie śliskości zimowej będzie 
prowadzone w pierwszej kolejności na dro-
gach o wyższym standardzie, a następnie na 
drogach utrzymywanych w niższym standar-
dzie. Do tych potrzeb użyte zostaną mieszanki 
piaskowo - solne i piasek, a do posypywania 
wykorzystane zostaną piaskarko - solarki.

Dodatkowo ze względu na bardzo ogra-
niczone środki finansowe przeznaczone na 
zimowe utrzymanie dróg należy liczyć się z 
możliwością utrudnień w ruchu w przypadku 
większych opadów śniegu."

W sytuacjach niesprzyjających warunków 
dopuszczalne są przerwy w komunikacji:

do 6 godzin - na drogach III standardu
do 8 godzin - na drogach IV standardu
do 24 godzin - na drogach V standardu
do 48 godzin - na drogach VI standardu
Informacji o odśnieżaniu dróg wojewódz-

kich leżących na terenie naszej gminy udziela  
Zarząd Dróg Wojewódzkich Obwód w Bełży-
cach pod nr tel. 81 516 28 67.

Tekst: Agnieszka Winiarska

Jednostka JRG PSP w Bełżycach w ostat-
nim miesiącu, a dokładnie od 1 listopada 
do 12 grudnia wyjeżdżała do następują-
cych zdarzeń na terenie gminy Bełżyce.
6.11.2016r. - Bełżyce Rondo im. H. Dekutow-
skiego ps. „Zapora”. Po przybyciu na miejsce 
zdarzenia zastano samochód osobowy marki 
VW Passat leżący na dachu na pasie zieleni, 
oraz patrol Policji. Działania zastępów PSP 
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarze-
nia, sprawdzeniu czy wewnątrz samochodu 
znajdują się osoby poszkodowane. Obok po-
jazdu leżała lampa oświetleniowa, całkowicie 
wyrwana z fundamentów. Strażacy w pojeź-
dzie poszkodowanym odłączyli  akumulator 
i   sprawdzili, czy są wycieki płynów eksplo-
atacyjnych. Na tym działania zakończono. 
Na miejscu zdarzenia pozostał patrol Policji 
w  celu ustalenia właściciela pojazdu i okolicz-
ności wypadku.
7.11.2016r. - Bełżyce ul Rynek. Pożar sadzy 
w przewodzie kominowym.
17.11.2016r. - Bełżyce ul. Lubelska. Pożar 
poddasza w budynku jednorodzinnym.
18.11.2016r. - Bełżyce ul. Kazimierska. Kie-
rowca samochodu osobowego utracił nad 
nim panowanie i staranował znaki drogowe. 

Nie było osób poszkodowanych.
18.11.2016r. - Wierzchowiska Górne. Mar-
twy kot w studni. Działania straży polegały na 
wypompowaniu wody z studni.
19.11.2016r. - Wronów. Gaszenie pożaru nie-
użytków rolnych na powierzchni 10 arów.
20.11.2016r. - Podole. Plama oleju na jezdni 
długości 300 m. Olej wyciekł z uszkodzone-
go silnika samochodu osobowego. Działania 
straży polegały na zebraniu oleju przy użyciu 
sorbentu.
26.11.2016r. - Bełżyce ul. Przemysłowa. Męż-
czyzna przygnieciony przez przyczepę pod-
czas wymiany koła. Działania straży polegały 
na wydostaniu poszkodowanego i przekaza-
niu służbom medycznym.
28.11.2016r. - Bełżyce ul. Bychawska. Pomoc 
w przetransportowaniu chorego do karetki 
pogotowia.
30.11.2016r. - Babin. Samochód osobowy 
w  rowie. Jedna osoba poszkodowana została 
przetransportowana do szpitala.
5.12.2016r. - Matczyn. Fałszywy alarm in-
stalacji alarmowej Domu Pomocy Społecznej 
w Matczynie.
8.12.2016r. - Babin. Wypadek drogowy 
z  udziałem dwóch samochodów osobowych. 

Dwie osoby poszkodowane.
9.12.2016r. - Bełżyce. Samochód dostawczy 
w rowie. Jedna osoba poszkodowana zabrana 
do szpitala.
12.12.2016r. - Chmielnik. Pochylone drzewo 
nad budynkami mieszkalnymi.

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego 
Adam Pietrzak dowódca JRG PSP w  Bełży-
cach w imieniu wszystkich strażaków ostrzega 
- Okres jesienno - zimowy to czas, kiedy poja-
wia się największa ilość wypadków związanych 
z tlenkiem węgla oraz pożarami sadzy w komi-
nach. Apelujemy do właścicieli i użytkowników 
instalacji grzewczych o sprawdzenie ich stanu 
technicznego, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na przewody spalinowe i wentylacyjne. 
- Wizyta kominiarza w każdym budynku jest 
obligatoryjna i wynika z przepisów prawa bu-
dowlanego - sygnalizuje Dariusz Pruszkowski 
zastępca dowódcy JRG PSP w  Bełżycach - Pa-
miętajmy, że tlenek węgla powstaje wówczas, 
gdy w pomieszczeniu jest za mało tlenu. Dla-
tego zalecane jest w okresie grzewczym wietrze-
nie pomieszczeń. Zmniejsza się wówczas ryzy-
ko zatrucia tlenkiem węgla. Tlenek węgla jest 
niewidoczny i  bezzapachowy - nie ma z nim 
żartów. - dodaje.                                     Tekst: AWI

Strażacy interweniowali
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Burmistrz Bełżyc wraz z partnerami wydarzenia: Towarzystwem 
Regionalnym Bełżyc i ZS Nr1 w Bełżycach oraz ZS im. M.Koper-
nika zapraszają na koncert Zespołu Tańca Ludowego UMCS. 
22 stycznia o godz.17.00 w Miejskim Domu Kutury.

Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w  Lublinie powstał w 1953 r. Jest najstarszym reprezentacyjnym stu-
denckim zespołem artystycznym UMCS, założonym przez dyrektora 
seniora, kierownika artystycznego i choreografa Stanisława Leszczyń-
skiego. Obecnie funkcję tę pełni Lech Leszczyński. Zespół prezentu-
je programy w oryginalnych, autentycznych kostiumach ludowych. 
Obecnie grupa liczy około 150 osób, a dotychczas tańczyło w niej już 
ponad 8000 studentów, którzy pozostali jej wiernymi sympatykami. 
Na swym koncie Zespół dotychczas odnotował 313 wojaży za granicę 
do 56 krajów na 5 kontynentach, gdzie dał około 6000 koncertów, w 
tym 4-krotnie występował przed Papieżem-Polakiem Janem Pawłem 

II w Castel Gandolfo (1979), Ypres (1985), Watykanie (1998) i Kijowie 
(2001). 

Tylko w ostatnich latach Zespół występował ponad 160 razy na te-
renie całego kraju m. in. we Wrocławiu, Warszawie, Biłgoraju czy Kazi-
mierzu Dolnym. Między innymi brał udział w Międzynarodowym Fe-
stiwalu Folklorystycznym i Europejskiej Karawanie Tańca w Agrigento 
na Sycylii i w Budapeszcie na Węgrzech, Międzynarodowym Festiwalu 
Folklorystycznym w Nova Petroplis (Brazylia) oraz dwukrotnie koncer-
tował dla Rodaków na Ukrainie.

Na koncercie w dniu 22 stycznia 2017 r. Zespół Tańca Ludowego 
UMCS przedstawi piosenki i przyśpiewki ludowe, tańce narodowe tj. 
mazur historyczny z okresu Księstwa Warszawskiego oraz tańce regio-
nalne m. in. lubelskie. Na ten występ zapraszamy wszystkich Czytelni-
ków Gazety Bełżyckiej 

Tekst: red, foto: arch. Zespołu

W miejscowości podole Środ-
kowe i Podole Zapiecek na początku 
grudnia miała miejsce akcja pod-
cinania gałęzi drzew przy drodze. 
- Razem ze strażakami OSP Podole 
i z  mieszkańcami naszej miejscowo-
ści ruszyliśmy w teren. Na kilometro-
wym odcinku drogi przy pomocy pił 
mechanicznych pozbyliśmy się naj-
bardziej wystających gałęzi, o które 
zahaczają przejeżdżające pojazdy, 
a  zwłaszcza maszyny rolnicze - wy-
jaśnia sołtys Cezary Sadurski. 

W tej społecznej akcji wzięło 
udział około dziesięciu mężczyzn. Wycinkę zorganizowali i kierowali nią Cezary Sadurski 
sołtys Podola razem z Arturem Wierzchowskim prezesem OSP Podole.

- Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy nam bezinteresownie pomogli, szczególnie 
panu Danielowi Marczyńskiemu, który wypożyczył nam podnośnik - z niego swobodnie mo-
gliśmy dosięgnąć wystających gałęzi - chwali sołtys Sadurski.

Tekst: A.Winiarska, foto: C.Sadurski

Bezpieczniej na Podolu 

Zespół UMCS-u wystąpi w Bełżycach
Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet „Stokrotka” obchodziło 19 listopada 

2016 r. Jubileusz 5 - lecia swojej działalności. Z tej okazji miała miejsce uroczy-
stość, na której nie zabrakło Burmistrza Bełżyc Ryszarda Góry, jego zastępcy 
Marcina Olszaka, radnego Andrzeja Kotłowskiego oraz sołtysa sołectwa Wzgórze 
Zbigniewa Kotłowskiego. W uroczystości wzięli także udział miejscowi strażacy 
– zarząd OSP we Wzgórzu. Wszystkim, którzy z nami świętowali 5-lecie działal-
ności bardzo dziękujemy za obecność i życzenia oraz wszechstronną pomoc. 

W Stowarzyszeniu dzięki środkom publicznym realizujemy projekty współfi-
nansowane przez Gminę Bełżyce m.in. „Artystycznie i sportowo” oraz „Bombka 
choinkowa łączy pokolenia”. W ramach pierwszego projektu zorganizowałyśmy 
warsztaty artystyczne (wykonanie ozdób świątecznych, wiklina z papieru, rę-
kodzieło artystyczne - obrazy), z których skorzystała 20 - osobowa grupa pań. 
Dla wszystkich chętnych zorganizowałyśmy wyjazd integracyjno - edukacyjny 
do Warszawy (Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski, Świątynia 
Opatrzności Bożej). Odbyły się także zajęcia taneczno – sportowe (zumba) dla 
kobiet z gminy Bełżyce - 10 spotkań po 1 godz. Dla 20- osobowej grupy dzieci i 
młodzieży przygotowałyśmy zajęcia sportowo - rekreacyjne (nauka gry w tenisa 
stołowego, rzut lotką do tarczy, gry i zabawy zręcznościowe). Korzystając z wypo-
sażenia i dostępnych urządzeń w świetlicy wiejskiej zorganizowałyśmy również 
warsztaty pn.”Lekcja zdrowej żywności”- nowe przepisy na sałatki, surówki inne 
potrawy. 

Kolejny nasz projekt to „Bombka choinkowa łączy pokolenia”. Tu z kolei zor-
ganizowałyśmy wyjazd do Sandomierza i fabryki - muzeum bombki choinkowej 
w Nowej Dębie.

Zbliża się Boże Narodzenie dlatego 17 grudnia zorganizowałyśmy wspólną 
Wigilię pod nazwą „Czar nocy Wigilijnej” połączoną z przygotowaniem trady-
cyjnych potraw wigilijnych w klimacie minionych lat. Chciałyśmy w ten sposób 
zachęcić do wspólnych wspomnień i przekazać młodszym pokoleniom jak wy-
glądała wigilia 20, 30, 40 lat temu oraz przypomnieć dawne kolędy i pastorałki. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku członkinie Stowarzysze-
nia Kreatywnych Kobiet „Stokrotka” składają wszystkim mieszkańcom Wzgórza 
i Gminy Bełżyce najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, radości i spełnienia 
najskrytszych marzeń.                                Tekst: M.Kiraga, foto: arch. Stowarzyszenia

Wyjazd do Sandomierza

Warsztaty dekoracji ściennych

Warsztaty artystyczne

Jubileusz 5-lecia uroczystość w remizie we Wzgórzu

Wspólny wyjazd rowerowy

"Stokrotki" prężnie działają i świętują jubileusz
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Nasze strofy•
Wydarzenie 2016 roku

Każdy dorosły Polak wie
co w ostatnim tygodniu lipca
wydarzyło się.
Jeśli ktoś nie pamięta,
to nawet dziecko mu podpowie,
że odbyły się trzydzieste pierwsze
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.

Ze wszystkich zakątków świata,
z około dwustu krajów
młodzi ludzie do Polski przyjechali
by właśnie tu w Krakowie - Łagiewnikach
w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia
Papieża Franciszka spotkali

Mimo różnego koloru skóry
i różnej kultury
wszyscy doskonale się rozumieli
bo jeden wspólny cel mieli.
Modlili się o radość dla smutnych,
o szczęście dla zagubionych,
o miłość i pokój dla całego świata,
bo następne Światowe Dni Młodzieży
odbędą się w Panamie
dopiero za trzy lata.

Z.D.

Wigilia to 
dzień poprzedza-
jący święto Boże-
go Narodzenia. 
Nazwa pochodzi 
od łacińskiego 
słowa "vigilare", 
to znaczy: czu-
wanie. Wigilia to  
uroczysta wiecze-
rza, do której za-
siada się o  zmro-
ku w gronie 
najbliższych, kochanych ludzi. To najpiękniej-
szy i najmilszy sercu dzień w roku, najbardziej 
uroczysty i wzruszający wieczór, kiedy milkną 
wszelkie kłótnie, otwierają się drzwi długo 
zamkniętych domów, spotykają się ludzie, 
którzy czekali na siebie nawet latami. Czło-
wiek dostrzega drugiego człowieka, otwiera-
ją się usta Tych, którzy milczeli zbyt długo.  
Wszędzie panuje spokój, radość i zwycięstwo 
dobra nad złem, światłości nad ciemnością, 
którą rozjaśnia tajemnica Bożego Narodzenia. 
Ludzkie oczy otwierają się na niedolę braci, 
topnieją lody wrogości, płyną łzy szczęścia 
z  powodu powrotu człowieka, który się zagu-
bił we współczesnym świecie i jego pułapkach. 

Najważniejszym polskim zwyczajem wi-
gilijnym jest łamanie się białym opłatkiem, 
który przekazywany jest z rąk do rąk wraz 
z  serdecznymi życzeniami. Ten gest jest świa-
dectwem  ludzkiego pojednania i towarzyszą-
cej mu radości. Długo pamiętamy ciepłe ręce 
naszych Bliskich, którzy byli z nami i życzyli 
nam wszystkiego co najlepsze. Ich wspomnie-
nie pozostaje  w nas na całe życie – gesty, sło-
wa, uśmiech, odgłos kroków. Czasami jeden 
rok może wnieść tyle zmian- odejść i powro-
tów, upadków i powstań. Należy pamiętać, że 
moc sprawcza światła tej nocy rozjaśnia każdą 
ciemność. Rozpala każde serce - ogniem mi-
łości, który roznosi się wśród istnień ludzkich 
czekających na „nowy czas”, prawdziwego, ra-
dosnego życia, wyrażonego każdym dobrym 
słowem, miłym gestem i serdecznością oraz  
nadzieją, która „...zawiera w sobie światło 
mocniejsze od ciemności, jakie panują w na-
szych sercach”. Ta wiara w nadejście lepszego 
jutra, nie zawsze musi być głośna. Czasami 
jest cicha, jak uśmiech skromnego, wrażli-
wego człowieka, jak gest dobroci skierowany 
do bliskiej osoby, która czeka (czasem latami)
na uśmiech, podanie ręki i krótkie słowo wy-
baczam. Atmosfera miłości, pokoju i przeba-
czenia Wigilii Bożego Narodzenia, trwa tylko 
kilka godzin, jednego dnia w roku. Gdyby 
wigilijna atmosfera wzajemnej życzliwości 
i dobra trwała przez wszystkie dni roku, jakże 
bylibyśmy inni dla siebie, jakże piękna byłaby 
atmosfera w naszych rodzinach; Polska byłaby 
nam domem, a świat rajem.

Nie ma na świecie drugiego takiego kra-

Moc Wigilijnej Nocy
ju, w którym Wigilię 
Bożego Narodzenia 
obchodzi się tak uro-
czyście, jak w Polsce. 
Cicha i święta Noc... 
taka rodzinna, taka 
braterska i polska...

Ale nasze, polskie 
wigilie nie zawsze były 
pełne szczęścia i spo-
koju. W naszej historii 
bywały wigilie, gdy ro-
dziny dławiła rozpacz 

i troska o swoich bliskich zabranych z domu, 
wywiezionych w nieznanym kierunku, za-
mordowanych w ciemnym lesie, zakopanych 
bez błogosławieństwa. Z płaczem łamano się 
opłatkiem, gdy nie dochodziły żadne wieści, 
gdy lęk rozdzierał serca, co będzie jutro...Wi-
gilie wojenne, przy konającym gdzieś w polu 
lub okopie  koledze, nad którym zapalała się, 
przed gasnącymi oczyma świąteczna choin-
ka. Ci, którzy żyli przez łzy modlili się i bła-
gali Boga „Do wolnej Polski powrócić daj 
nam, Panie”. Ludzie Ci garnęli się do siebie, 
aby z   pierwszą gwiazdką zasiąść do choćby 
symbolicznej kolacji. Tradycja pozostawiania 
przy świątecznym stole wolnego miejsca dla 
zbłąkanego wędrowca w czasie wojny nabie-
rała dla Polaków szczególnego znaczenia. Nie 
było chyba rodziny, która nie straciłaby kogoś, 
która nie zostałaby rozłączona przez wojenną 
zawieruchę. Wiele osób żyło samotnie. Zapra-
szano je więc do większego grona, aby w tym 
wyjątkowo trudnym czasie przynajmniej ten 
jeden dzień w roku mogły poczuć się lepiej. 
Godzina policyjna i tak nie pozwalała na wy-
chodzenie z domu, w związku z czym ludzie 
siedzieli przy świeczkach - z racji na obowią-
zujące zaciemnienie - i rozmawiali. Tematy 
mogły być różne, jednak chyba tym najpo-
pularniejszym było to, kiedy nastąpi koniec 
koszmaru wojny...

Co roku, gdy cicha, święta noc wigilijna 
zapada nad zmarzniętą, polską ziemią, w głębi 
duszy budzą się najpiękniejsze wspomnienia.  
Rodzi się wśród ludzi przedziwna bliskość 
serc, bijących jednym, wspólnym, rodzin-
nym , polskim rytmem, który przetrwał wieki 
niewoli. Kiedy w naszych dziejach dorobek 
narodowy wielokrotnie obracano w  gruzy, 
kiedy wydawało się, że zło tego świata po-
grąży wszystkich w swych odmętach, to wła-
śnie przy wigilijnym stole widać było, że zło 
i   wzajemne urazy, topią się, jak płat zimowe-
go śniegu w cieple ludzkich serc ogarniętych 
miłością. Ludzkie życie jest  przecież najwięk-
szą wartością na tym świecie.  Żadna material-
na rzecz nie zastąpi obecności człowieka. Tego 
wieczoru wszyscy powinni być razem i  dawać 
świadectwo na istnienie miłości, która  ucho-
dzi z ciepła  świecy wigilijnej i rozpala ludzkie 
serca

Ewa Pietrzyk

 Wieczór wigilijny

To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda na 
dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.

To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne
po cichu wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru
zło ze wstydu umiera,
widząc, jak silna i piękna
jest Miłość, gdy pięści rozwiera.

To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.

L. Krzemieniecka

„Młodość to kwiat życia
Jesień to owoc dojrzały 
Starość to cudza pamiątka
Przed którą klękać trzeba
By ją czcić jak relikwię”

Józef Ignacy Kraszewski
Seniorzy z gminy Bełżyce świętowali 

Międzynarodowy Dzień Seniora 19 listopada 
2016 r. Z tej okazji Polski Związek Emerytów 

Seniorzy obchodzili swoje święto

Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy 
w Bełżycach zorganizował spotkanie integra-
cyjne waśnie pad takim hasłem - Międzynaro-
dowy Dzień Seniora, w którym uczestniczyło 
80 seniorów z terenu Miasta i Gminy Bełżyce. 
Spotkanie odbyło się „W Zajeździe u Dwo-
jaków”, a zaproszenie przyjął i wziął w nim 
udział m.in. burmistrz Ryszard Góra. 

Seniorzy mimo ograniczeń z racji wieku 

wysoko sobie cenią życie i radość a „radość 
jest potrzebą i siłą wartości życia”, dlatego 
w tym dniu wspólnie wspominali swoją mło-
dość, bawili się wesoło przy dźwiękach mu-
zyki by choć na chwilę zapomnieć o troskach 
dnia codziennego. Nie zabrakło też wspólne-
go śpiewania znanych piosenek nawet tych 
z lat młodości. 

Tekst: Anna Kryńska, 
foto: Agnieszka Winiarska

Boże Narodzenie stanu wojennego
Z kroniki parafialnej

Rok 1981. Ojczyzna podnosiła się powoli z klęczek. Cały świat po-
pierał ruch solidarnościowy. Niestety, 13 grudnia, o godz.6.00 generał 
ogłosił w kraju stan wojenny. Protestował cały postępowy świat. Głos za-
brał Jan Paweł II. Ludzie stali się nieufni. Komisarz wojskowy przyjechał 
na plebanię, recytował jakieś slogany, zaznaczając, że generał liczy na 
zrozumienie ze strony Kościoła. na ulicach widać było patrole ZOMO. 
Okazało się kto jest kim. Telefony, kazania i rozmowy podsłuchiwano. 
Komisarz wojskowy zgodził się, aby roraty, jak dotąd, odprawiano o go-
dzinie szóstej. Tymczasem, pewnego dnia, idące na nabożeństwo kobiety 
zostały mało łagodnie zabrane na komisariat. Interweniował w tej spra-
wie ks. Przech, którego potraktowano dosyć arogancko. Ograniczono 
ruch i wprowadzono zakaz poruszania się pojazdami prywatnymi. Na 
spowiedź do Ratoszyna księża wyjeżdżali po otrzymaniu jednodniowej 
przepustki. Roraty zostały przesunięte na godz. 6.30, aby nie narażać 
ludzi. Zbliżały się święta i pojawił się problem godziny odprawienia 
pasterki. Nie zezwolono na tymczasowe zniesienie godziny milicyjnej. 
Ksiądz administrator ogłosił, że choćby była tylko obsługa kościoła, pa-
sterka zostanie odprawiona jak zwykle o północy, gdyż prawa pokoju są 
starsze i ważniejsze od niesprawiedliwej wojny z narodem. W ostatniej 
chwili WRON ustąpił. Pasterka mogła być o północy. W międzyczasie 
nadesłano do odczytania komunikat Episkopatu. Ks. administrator zo-
stał wezwany do Urzędu, gdzie czekał na niego telefon z Kurii Biskupiej, 
by przesłanego pisma nie czytać. Wiele osób z terenu parafii wzywano 
do podpisania zobowiązania dotyczącego lojalności. Byli również in-
ternowani. O północy odprawiono pasterkę. Kościół wypełniony był po 
brzegi. Ks. Przech w kazaniu wspominał pasterki z lat okupacyjnych, 
cytując słowa poety: " Nie ródź się, panie, krew na Twym sianie i wil-
ki obsiadły żłób... do Matki się uśmiechasz Synu, a u nas... niepewność 
w wielu domach żałoba, więzienia i niepokój sumienia młodych żołnie-
rzy: co wybrać, czy wierność sercu, czy posłuszeństwo rozkazowi". Z po-
wodu tych słów niedługo potem grożono ks. Czesławowi Przechowi karą 
więzienia do ośmiu lat "za osłabianie siły i morale Żołnierza Polskiego".

Motyw stanu wojennego ciągle powracał w modlitwach, przywołano 
go również w dekoracji Grobu Pańskiego, gdzie hasłem stały się słowa: 
"Módlmy się o pokój zanim za późno będzie." 

Tekst jest fragm. książki Ks. Czesława Przecha "Zarys dziejów parafii 
rzymskokatolickiej pw. Nawrócenia Św. Pawła w Bełżycach w latach 
1979-2009" 

foto: arch parafii w Bełżycach
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Prosto z filmówki

Mamy dla naszych Czytelników pozdrowienia wraz 
z zaproszeniem od naszego krajana Cezarego Kołacza - 
absolwenta Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej 
Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona 
Schillera w Łodzi na spektakl dyplomowy z jego udzia-
łem. W przedstawieniu na motywach dramatu "Ten dia-
beł co w nim siedzi" Johna Osborne'a zatytułowanym 
"Diabeł który..." Cezary gra rolę pastora.

O tym kiedy i gdzie odbywają się spektakle można 
dowiedzieć się na stronie: www.teatrstudyjny.lodz.pl

Dodajmy, że spektakl ten przywiózł aż dwie nagrody 
z marokańskiego Festiwalu Szkół Teatralnych: dla naj-
lepszego reżysera i dla najlepszego aktora.

Czytelnicy Gazety Bełżyckiej, którzy już widzieli 
spektakl zapewniają, że nie brakuje w nim emocji, te-
matów do przemyślenia oraz wspaniałej dawki sztuki na 
wysokim poziomie.

Tekst: Agnieszka Winiarska, 
foto: Weronika Izdebska

30 listopada 2016 roku w Miejsko – Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Bełżycach 
został rozstrzygnięty konkurs plastyczno 
– profilaktyczny „Być mocnym graczem – 
nie brać dopalaczy” organizowany przez 
filię o profilu pedagogicznym adresowany 
do młodzieży gimnazjalnej. 

Na konkurs wpłynęło 65 prac plastycz-
nych. Po przeanalizowaniu prac jury konkur-
sowe postanowiło przyznać nagrody i wyróż-
nienia:

I MIEJSCE
Bartosz Wójcik kl. Ib gimnazjum, ZS Nr 2 
im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

XXX Lat Teatru Nasz

25 lutego 2017 roku - 
ostatnia sobota karnawału -

Szczegóły na stronie internetowej teatru
www.teatrnasz-belzyce.ugu.pl

Konkurs 
Makieta - Bełżyce 1417

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: 
 I - kategorii osób indywidualnych, 
 II - kategorii zespołów osób.
Konkurs trwa od 3 października 2016 r i wezmą 
w nim udział prace, które spełnią wymogi tech-
niczne opisane w Regulaminie, dostarczone do 
Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach w terminie 
do 30 kwietnia 2017 r. wraz z FORMULARZEM 
ZGŁOSZENIOWYM. 
Rozstrzygnięcie Konkursu oraz uroczyste wręcze-
nie nagród nastąpi podczas DNI Bełżyc 2017.
Formularz oraz Regulamin konkursu jest dostęp-
ny na stronie:  
WWW.belzyce.pl oraz WWW.belzyce-mdk.pl

Organizatorem Konkursu „Makieta – Bełżyce 1417 ”
w ramach obchodów 600 - lecia Bełżyc 

jest Burmistrz Bełżyc 

Rozśpiewane BeŁżyce
Burmistrz Bełżyc dla uświetnie-
nia obchodów 600 lecia Bełżyc, 
organizuje konkurs p.n. „Roz-

śpiewane Bełżyce”

Konkurs adresowany jest do osób 
indywidualnych oraz zespołów, 

deklarujących udział w konkursie 
i organizowany jest w dwóch 

kategoriach:
I- kategoria osób indywidualnych - solistów

II- kategoria zespołów; duety, zespoły wokalne.
Konkurs odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach 

28 lutego 2017 r.
Uczestnicy poszczególnych kategorii prezentują dwa utwory:

a) Jeden utwór dowolny. 
Można tu zaprezentować własne kompozycje do tekstów literackich

b) Jeden o charakterze ludowym – tzw. „z czasów kawalerskich” 
naszych dziadków i pradziadków. A więc pieśni/ piosenki Bełżyc 

500-lecia. 
/ utwory przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest nadesłanie 
KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

na adres Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26, 
24-200 Bełżyce do dnia 31 stycznia 2017 r.

dokumenty do pobrania na stronie WWW.belzyce.pl 
oraz WWW.belzyce-mdk.pl 

II MIEJSCE
Agnieszka Plewik kl. Ic gimnazjum, ZS nr 1 
im. Jana Pawła II w Bełżycach, Alicja Stachy-
ra kl. Ia gimnazjum, ZS nr 1 im. Jana Pawła 
II w Bełżycach

III MIEJSCE
Natalia Bednarczyk kl. I a gimnazjum, ZS nr 
1 im. Jana Pawła II w Bełżycach, Katarzyna 
Plewik kl. IIIc gimnazjum, ZS nr 1 im. Jana 
Pawła II w Bełżycach

WYRÓŻNIENIA
Oliwia Abramowicz kl. I c, ZS nr 1 im. Jana 
Pawła II w Bełżycach
Monika Anasiewicz KL. I b gimnazjum, ZS 
Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach, An-
dżelika Woźniak kl. Ib gimnazjum, ZS Nr 2 

im. Królowej Jadwigi w Bełżycach, Agniesz-
ka Woźniak kl. Ib gimnazjum, ZS Nr 2 im. 
Królowej Jadwigi w Bełżycach, Martyna 
Kwietniewska kl. II gimnazjum, ZS Nr 2 im. 
Królowej Jadwigi w Bełżycach, Oliwia  Gor-
gol kl. Ia gimnazjum, ZS nr 1 im. Jana Pawła 
II w Bełżycach, Katarzyna Wójtowicz kl. I d 
gimnazjum, ZS nr 1 im. Jana Pawła II w Beł-
życach.

Wydarzeniu towarzyszyła prelekcja o do-
palaczach pedagoga z ZS im. Mikołaja Koper-
nika w Bełżycach pani Beaty Siczek

Dziękujemy pani Edycie Rząd oraz pani 
Joannie Bartoszcze – Wójcik i młodzieży bio-
rącej udział w konkursie za zaangażowanie.

Tekst i foto: bibliotekarze M-GBP
 w Bełżycach

Konkurs o dopalaczach rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ BEŁŻYC
Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05 grudnia 
2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lu-
belska 3, 24-200 Bełżyce na tablicy ogłoszeń wywieszony 
został ciąg dalszy wykazu lokali użytkowych przeznaczo-
nych do najmu na rok 2016.
Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest w BIP Urzędu 
Miejskiego w Bełżycach oraz stronie internetowej http://
www.belzyce.pl.

BURMISTRZ
inż. Ryszard Góra

KONKURS Z WIEDZY O HISTORII BEŁŻYC
Jesteś miłośnikiem historii?

Interesują Cię wydarzenia związane z historią Twojego miasta?
Weź udział w konkursie z wiedzy o historii Bełżyc!

Konkurs organizowany jest w 4 kategoriach:
I kategoria - klasy IV – VI

II kategoria - młodzież gimnazjalna
III kategoria - młodzież licealna

IV kategoria – open
Konkurs odbędzie się w 3 etapach:

- I etap szkolny
- II etap (kwiecień 2017)
- III etap (czerwiec 2017)

Konkurs organizowany jest przez Miejsko – Gminną Bibliotekę 
w Bełżycach pod patronatem Burmistrza Bełżyc.

Szczegółowe informacje w kolejnych numerach Gazety Bełżyckiej.
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Finał akcji Szlachetna Paczka

Rejon Bełżyc, Niedrzwica i okolice.
Czas na pierwsze podsumowania. Wielkie podzię-

kowania należą się Rodzinom, które udało nam się spo-
tkać. Za otworzenie serc, podzielenie się swoją historią 
życia, za zaufanie, które okazaliście wolontariuszom ser-
decznie dziękujemy. Za przykład podejmowania walki 
z przeciwnościami, ciepło, którym się z nami dzieliliście 
jesteśmy Wam wdzięczni. 

Darczyńcy - wspaniali ludzie. Dziękujemy za roz-
mowy, ogromne zaangażowanie, ofiarność, za czas spę-
dzony z nami. Spotkania z Wami przerosły nasze naj-
śmielsze oczekiwania. Jesteście prawdziwymi Aniołami, 
które chodzą po ziemi. 

Finał sprowadził do naszego magazynu ludzi do-
brej woli - wszystkim wspierającym nas w tym ostatnim 
etapie chcielibyśmy podziękować. Pomocnikom przy 
rozwożeniu paczek (jeden z najcudowniejszych mo-
mentów), pomocnikom od zaplecza kulinarnego (tym 
finansowym też) ogromne słowa wdzięczności.

A na sam koniec Wolontariusze. Kochani dokona-
liście prawdziwych cudów. Za Wasze zaangażowanie, 
poświęcenie, mobilizację, za to, że zaraziliście wiele 
osób swoją dobrocią, serdecznością, uśmiechem. Za 
Wasze serca przepełnione miłością, przecudowni Ludzie 
DZIĘKUJĘ.

Tekst:A.Pietrzak
foto: Agnieszka Winiarska

Lublin znany i nieznany

Konkurs „ 600 gram humoru i rozrywki”
W ramach obchodów 600 – lecia Bełżyc w dniu 29 kwietnia 
2017 r. w MDK w Bełżycach Miejski Dom Kultury pod pa-
tronatem Burmistrza Bełżyc, odbędzie się konkurs, w któ-
rym mogą uczestniczyć grupy, zespoły oraz osoby indywidu-
alne powyżej 14 roku życia z terenu gminy Bełżyce zgłoszone 
w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

Organizatorzy zakwalifikują maksymalnie 
10 uczestników prezentacji.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Miejskim Domu Kultury 
w Bełżycach osobiście lub drogą elektroniczną 

na adres: g.b.mdkwb@wp.pl
Nagrody za miejsca I – III będą wręczane w dniu 30 kwiet-
nia 2017 r. w trakcie gali finałowej przed występem kabaretu 
SMILE.

I nagroda – 600 zł, 
II – nagroda 400 zł,
 III nagroda – 200 zł

Szczegóły i regulamin konkursu są na stronie internetowej 
www.belzyce-mdk.pl

Wycieczki to czas kiedy wyjeżdżamy, aby 
poznać nowe krajobrazy, osobliwości przyro-
dy czy zabytki historyczne. 25 października 
2016 roku została zorganizowana wycieczka 
do Lublina. Uczestniczyli w niej uczniowie 
klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Krzu. Orga-
nizatorem wyjazdu była Pani Beata Mirosław 
– wychowawczyni klasy VI, a opiekunem Pani 
Ewa Pruszkowska – wychowawczyni klas IV-
V.

Listopad to czas, który 
przypomina nam o powinno-
ści odwiedzania cmentarzy, ale 
też daje okazję do edukacji na 
ten temat. Cmentarz przy ulicy 
Lipowej to jedna z najpiękniej-
szych i najstarszych nekropolii 
w Polsce, datowany już na 1794 
rok. Zwiedzanie zaczęliśmy od 
bramy głównej. Pierwsza część 
trasy wiodła przez cmentarz 
rzymskokatolicki z najstarszą 
częścią. Znajdują się tam naj-
starsze nagrobki, o przepięk-
nej stylowej architekturze, ze 
starymi porcelankami oraz 
ciekawymi inskrypcjami. Zbiorowa mogiła 
więźniów zamku lubelskiego, zamordowanych 
24 lipca 1944 r., mogiła Powstańców 1863 r., 
mogiły żołnierzy armii austro-węgierskiej z I 
wojny światowej, żołnierzy AK i uczestników 
walk 1939 r., grób Piotra Ściegiennego, mogiła 
katyńska, grób Edwarda Wojtasa, który stracił 
życie w katastrofie smoleńskiej, to były nielicz-
ne przykłady miejsc, przy których się zatrzy-
mywaliśmy. Zwiedzaniu towarzyszył nastrój 
skupienia, refleksji i zadumy.

Kolejnym punktem naszego wyjazdu było 
kino Cinema City w Plazie. Wybraliśmy się na 
film „Jak zostać kotem”. Była to przezabawna 
opowieść, przynosząca odpowiedzi na od-
wieczne pytania – ile żyć mają koty? oraz czy 
mruczki zawsze spadają na cztery łapy? Głów-
ny bohater  biznesmen uzależniony od pracy 
prowadzi bardzo szybkie życie. W pogoni za 
zbudowaniem najwyższego wieżowca zapo-
mina o rodzinie i urodzinach córki. Pewnego 
dnia zostaje uwięziony w … ciele kota. Prowa-
dzi to do serii zaskakujących wydarzeń. W roli 

kota... nasz aktor 
Tomasz Kot, któ-
ry gra pierwsze 
… wąsy w  dub-
bingu.

W progra-
mie wyciecz-
ki znalazła się 
przede wszyst-
kim najbardziej 
przez nas wycze-
kiwana Telewizja 
Lublin – TVP 3. 
Po wyjątkowych 
przestrzeniach 
TVP oprowadzał 

nas przewodnik, znający specyfikę produk-
cji telewizyjnej. Zwiedzanie rozpoczęliśmy 
od głównego studia nagrań, gdzie ujrzeliśmy 
niezliczoną ilość świateł i  kamer oraz mikro-
fonów. W tym studio nagrywany jest popu-
larny program „Jeden z  dziesięciu”. Przewod-
nik opowiadał nam o tajemnicach telewizji i 
magicznych sztuczkach związanych z grafiką 

komputerową, światłem i scenografią. Zwie-
dzaliśmy pomieszczenia zwane reżyserkami, 
skąd ekipa kieruje nagrywanym „na żywo” 
programem. Fascynującym było to, że mogli-
śmy zobaczyć, jak wygląda produkcja telewi-
zyjna podczas przygotowań do nagrania pro-
gramu „Panorama Lubelska”. Ten proces jest 
niezwykle trudny i wymaga pełnego profesjo-
nalizmu. Następnie byliśmy w studio nagrań 
pogody. Jest to 
małe pomiesz-
czenie, w  któ-
rym na niebie-
skim tle kiedyś 
p r e z e nt e r k a 
zapoznawała 
telewidzów z  pro-
gnozą pogo-
dy. Niektórzy 
z   bardziej 
śmiałych pró-
bowali swoich 
sił mierząc się 

z wykonaniem zadania prezentera pogody czy 
prowadzącego Panoramę Lubelską.

Kolejnym miejscem było Centrum Hi-
storii Sportu w Lublinie, które oficjalnie zo-
stało otwarte 21 października 2016 roku. 
Znajduje się ono w pomieszczeniach Areny 
Lublin. Centrum to sportowa historia nasze-
go regionu, gdzie możemy obejrzeć  wystawę 
osiągnięć lubelskich sportowców. Ekspozycje 
bardzo nas zainteresowały: dział lekkoatle-
tyczny, bokserski, piłki ręcznej, piłki nożnej, 
koszykówki, siatkówki, kolarski i największy 
żużlowy. Podziwiać mogliśmy również zdjęcia 
i dyplomy, medale, wśród nich olimpijski me-
dal z 1976 roku, jako jeden z najcenniejszych 
eksponatów muzeum, puchary, stare buty pił-
karskie, lekkoatletyczne kolce i pamiątkowe 
trofea zdobyte na całym świecie.

Będąc już na terenie Areny Lublin nie mo-
gliśmy sobie odmówić wycieczki na stadion, 
który został otwarty dopiero we wrześniu 
2014 roku. Dzieci weszły wejściem dla VIP-
-ów i zobaczyły od środka wszystkie pomiesz-
czenia. W sali konferencyjnej poczuły się jak 

prawdziwi piłkarze i trenerzy 
siedząc na miejscach, w któ-
rych udzielane są wywiady 
podczas konferencji pra-
sowych. Zwiedzaliśmy loże 
VIP-ów, lożę prezydenta i re-
staurację. Bardzo duże wra-
żenie zrobiło na nas wyjście 
na taras widokowy. Na try-
bunach ćwiczyliśmy doping 
sportowy. Po zwiedzaniu 
trybun mogliśmy zobaczyć 
z bliska boisko pokryte mu-
rawą, miejsca dla piłkarzy 
rezerwowych i  dla trenerów. 
Ucieszyło nas zwiedzanie 
szatni piłkarskiej klubu Gór-

nik Łęczna, sali rehabilitacyjnej i pomieszczeń 
trenerskich.

Po zwiedzaniu Areny Lublin zjedliśmy 
wyczekiwany obiad. Pełni wrażeń i w dosko-
nałych nastrojach wróciliśmy do Krza. Mamy 
nadzieję, że takich wycieczek będzie więcej, 
ponieważ z każdej można przywieźć nowe 
wspomnienia.

Tekst i foto: Beata Mirosław
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26 listopada bieżącego roku w Ze-
spole Szkół im. Mikołaja Kopernika 
w   Bełżycach zorganizowano podwójną 
uroczystość, odbyła się bowiem III edy-
cja Ogólnopolskiego Turnieju dla Osób 
z  Niepełnosprawnością Intelektualną 
w Taekwondo Olimpijskim (pod hono-
rowych patronatem Prezesa Polskiego 
Związku Taekwondo Olimpijskiego Pana 
Artura Chmielarza), oraz obchody 20 – 
lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Zespołu Szkół            w Bełżycach.

Celem turnieju było popularyzo-
wanie Taekwondo Olimpijskiego  jako 
dyscypliny sportu dla osób z niepełnospraw-
nością intelektualną, rozwijanie sprawności 
fizycznej i  kształtowanie pozytywnych cech 
osobowości zawodników, rozpowszechnianie 
idei Taekwondo Olimpijskiego oraz integra-
cja osób niepełnosprawnych ze środowi-
skiem ludzi zdrowych.

W zawodach uczestniczyło 40 zawod-
ników z 5 Stowarzyszeń zajmujących się 
między innymi pracą i szkoleniem tej grupy 
sportowców: UKS ZS Bełżyce, Teatroterapia 
Lubelska, Legionowska Akademia Sportów 
Walki i KS Protektor Lublin oraz UKS Tiger 
Września. Zawody pokazały, że ilość osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, trenują-
cych taekwondo olimpijskie systematycznie 
wzrasta a praca w Klubach z tą grupą spor-
towców jest ważnym elementem szkolenia 
sportowego w PZTO. 

Uroczystego otwarcia dokonał Prezes 
UKS ZS Bełżyce Pan Wojciech Kowalski, 
a  wzięli w niej udział zaproszeni goście, na 
czele z Dyrektorem Zespołu Szkół im. Miko-
łaja Kopernika Panią Elżbietą Kaszlikowską, 
Naczelnikiem Wydziału Edukacji Kultury 
i   Spraw Społecznych Starostwa Powiatowe-
go w Lublinie Panią Beatą Janiszewską- Bru-
dzisz, Honorowym Prezesem UKS ZS Bełży-
ce Panem Stanisławem Bielakiem, Prezesem 
Okręgowego Związku Taekwondo Olimpij-
skiego Panem Markiem Budzyńskim oraz 
Presem Fundacji Teatroterapia Lubelska Pa-
nią  Marią   Pietrusza -  Budzyńską.  Licznie  
przybyli  też  nauczyciele  Zespołu  Szkół,  byli 
i obecni zawodnicy UKS-u, oraz osoby zwią-
zane ze środowiskiem sportowym Bełżyc. 

Po wręczeniu certyfikatów , dyplomów 
i   podziękowań  oraz oficjalnej ceremonii 
zamknięcia turnieju, zaprezentowano zarys 
historii klubu, który prowadzi działalność 
sportowo-rekreacyjną od grudnia 1995 roku, 
a oficjalna rejestracja klubu została dokonana 
w 1996 r. 

W chwili obecnej  klub podlega reje-
strowi uks-ów prowadzonych przez Staro-
stwo Lubelskie. Głównym celem klubu jest 
popularyzowanie i upowszechnienie spor-
tu na terenie szkoły i w gminie Bełżyce. Na 
co dzień klub stwarza dzieciom i młodzieży 
możliwość aktywnego spędzania wolnego 
czasu w wielu sekcjach sportowych. Ucznio-

III Ogólnopolski Turniej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Taekwondo Olimpijskim

wie a  zarazem zawodnicy biorą udział w za-
wodach sportowych od szczebla powiatowego 
do międzynarodowego.   

Trenerzy i instruktorzy klubu poza pra-
cą szkoleniową przygotowują także młodzież 
do egzaminów na uczelnie sportowe, jak też 
do testów sprawnościowych kwalifikujacych 
do służb mundurowych. Zajęcia z młodzieżą 
prowadzi wykwalifikowana kadra: 3 trenerów 
i 5 instruktorów:

Anna Białecka: nauczyciel w-f, instruktor 
pływania i aerobiku; Justyna Ślusarska: na-
uczyciel wf, instruktor aerobiku, nordic wal-

king, przewodnik i pilot wycieczek; Jacek 
Górski: nauczyciel wf, edukacji dla bez-
pieczeństwa, instruktor służb munduro-
wych, instruktor tenisa stołowego; Ma-
riusz Plewik: nauczyciel w-f, trener piłki 
siatkowej, instruktor koszykówki, kultu-
rystyki; Wojciech Kowalski: nauczyciel 
w-f, trener taekwondo, instruktor nar-
ciarstwa zjazdowego; Andrzej Wójto-
wicz: nauczyciel wf, trener piłki nożnej;

Corocznie zawodnicy zrzeszeni 
w  klubie otrzymują sportowe stypendia 
Marszałka Województwa Lubelskiego 
a także Starosty Lubelskiego.

UKS organizuje tez letnie i zimowe obozy 
sportowe, wycieczki i akcje promujące zdrowy 
styl życia.

Obchody tego święta sportu zakończyło 
spotkanie okolicznościowe, gdzie w gronie 
nauczycieli, trenerów, sędziów i zawodników 
podsumowano osiągnięcia ostatnich dwu-
dziesty lat działalności sportowej oraz opra-
cowano zarys planów pracy klubu na kolejne 
lata.

 Tekst:  Justyna Ślusarska, Wojciech Ko-
walski foto: Karolina Sudół

Mikołajki na sportowo

Babinianki się szkolą

 Strona Facebooka Bełżyce i okolice biegają zaproponowała wszystkim 
zabawę z okazji zbliżającego się dnia Św. Mikołaja. 4 grudnia w niedzielę 
należało wyjść z domu zabierając ze sobą czapkę mikołajkową i  biegając 
po swojej okolicy sfotografować się przy tablicy z nazwą miejscowości. 
Miało być to oczywiście zdjęcie w czapce. Akcję organizatorzy promo-
wali jako ogólnopolską, a nawet ogólnoświatową a jej motto brzmiało: 
"Zrób prezent dla samego siebie, dla swojego zdrowia, pobiegaj". Włączy-
ło się do niej kilkadziesiąt osób oraz grupy z: Władysławowa, Gniezna, 

Świdnika, Mrągowa i innych miejscowości. Warto dodać, że duchem 
sprawczym promującym akcję był m.in. Franciszek Basak radny Rady 
Miejskiej w Bełżycach. 

Naszym Czytelnikom prezentujemy niektóre zdjęcia przesłane na 
tę stronę. A wśród nich Mikołaj, który 6 grudnia odwiedzał dzieci i 
rodziny w Bełżycach. Może był u kogoś z Państwa? 

Tekst: AWI, foto: arch. strony Bełżyce i okolice biegają

Piętnaście Pań, nie tylko ze Stowarzyszenia Babinianki, wzięło udział w szkoleniu 
komputerowym zorganizowanym w nowo wyremontowanym przez Stowarzysze-
nie pomieszczeniu w remizie OSP Babin. 

foto: arch. Stow. Babinianki
Warsztaty zdobienia bombek były świetną okazją do poznania 
nowych technik rękodzieła.           foto: arch. Stow. Babinianki
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Już po raz dziesiąty Parafialny Klub Sportowy VICTORIA w Bełżycach 
i Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach zorganizowali wspólnie 
Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. 

Modlitwą i wspomnieniem Św. Jana Pawła II 3 grudnia rozpoczął się turniej 
i rywalizacja o najlepsze miejsca na podium. Wzięła w nim udział blisko setka 
dzieci i młodzieży z parafii na terenie Lubelszczyzny.

Sędzią głównym turnieju był Tadeusz Wasilewski, sędziowie pomocniczy to: 
Katarzyna Wasilewska i Wioletta Wasilewska.

80 zawodniczek i zawodników startowało w 4 kategoriach wiekowych kobiet 
i mężczyzn. Poniżej wyniki turnieju

Dziewczęta szkoła podstawowa kl. IV i młodsze
I m-ce Amelia Dobrowolska, II m-ce Róża Frączek, III m-ce Ewa Rak

Dziewczęta szkoła podstawowa kl. V – VI
I m-ce Emilia Chudzicka, II m-ce Natalia Nowicka, III m-ce Julia Bieniek

Dziewczęta szkoła gimnazjalna
I m-ce Agnieszka Krzak

Dziewczęta szkoły średnie i starsze
I m-ce Anna Krzak, II m-ce Agnieszka Krzak, III m-ce Izabela Bieniek

Chłopcy szkoła podstawowa kl. IV i młodsi
I m-ce Maciej Bielecki, II m-ce Bartosz Maj, III m-ce Jakub Konieczko

Chłopcy szkoła podstawowa kl. V - VI
I m-ce Artur Słomka, II m-ce Jan Plis, III m-ce Tomasz Skrzypek

Chłopcy szkoła gimnazjalna
I m-ce Dominik Maciąg, II m-ce Szymon Skrzypek, III m-ce Przemysław Wo-
liński

Chłopcy szkoły średnie i starsi
I m-ce Tomasz Słomka, II m-ce Jacek Kołodziejczyk, III m-ce Patryk Bielecki

Za zajęcie pierwszego miejsca w każdej kategorii zawodnicy otrzymali pu-
chary, a za miejska I-III medale i dyplomy ufundowane przez dyrektora CKFiS 
Andrzeja Paśnika. W imieniu organizatorów nagrody wręczali Prezes PKS Victo-
ria ks. Janusz Zań, Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra oraz sędzia główny zawodów 
Tadeusz Wasilewski.

W tym miejscu organizatorzy dziękują nauczycielom szkół, opiekunom i ro-
dzicom, których młodzież brała udział w zawodach za dowóz oraz opiekę pod-
czas zawodów. Specjalne podziękowania dla Panów: Czesława Topyło, Grzegorza 
Maliborskiego, Włodzimierza Kality, Jerzego Bieleckiego i Ryszarda Plewika za 
pomoc techniczną przy organizacji turnieju oraz fundatorom czekoladowych 
Mikołajów i pączków dla wszystkich zawodników - Tadeuszowi Wasilewskiemu 
i Jerzemu Bieleckiemu.

Tekst: red., T.Wasilewski, 
foto: A. Winiarska

X Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego
Jak co roku w Bełżycach rozegrany został 

VIII Turniej Tenisa Stołowego z cyklu Grand 
Prix LZS 2016r. Organizatorem wydarzenia 
było Wojewódzkie Zrzeszenie LZS, które 
ufundowało nagrody finansowe, CKFiS z ko-
lei zapewnił medale dla zawodników turnieju 
w Bełżycach,  a Klub Sportowy CKFiS przy-
gotował pyszną grochówkę dla uczestników 
rozgrywek.

W czasie spotkania wręczono odznaki 
75-lecia LZS 1946-2016 za zasługi dla rozwoju 
sportu, rekreacji i turystyki. Z rąk pani Elżbie-
ty Orzechowskiej sekretarza Wojewódzkiego 
Zrzeszenia LZS otrzymali je: Tadeusz Wasi-
lewski, Jerzy Bielecki, Ryszard Góra i Stani-
sław Rosiński.

Wróćmy do turnieju. Wystartowały w nim 
drużyny: Lewart Lubartów, Żaczek Fajsławice, 
Sygnał Lublin, CKFiS Bełżyce, Palikije, Fala 
Piotrawin, GÓrnik Łęczna, SMS Włodawa, 
Heksa Niedrzwica, Salos Lublin, Sp 46 Lublin, 
Radawiec Duży, Opolanki Opole Lubelskie, 
Błękitni Leopoldów, UKS Wola Osowińska, 
MLKS Wola Sernicka, UKS Niemce, UKS 
Dystans Niedźwiada, Świdniczanka Świdnik, 
Piaskovia Piaski, Amicus Łopiennik Górny.

 Poziom rozgrywek był bardzo zróżnico-
wany. Grali tu zawodnicy trenujący wyczyno-
wo w klubach sportowych oraz uprawiający 
tenis stołowy rekreacyjnie. Szczególnie wyso-
ki poziom reprezentowali zawodnicy z kate-
gorii juniorów. 

Zdobywcy czołowych miejsc otrzymali 
pamiątkowe medale i puchary, które wręczał 
organizator zawodów a zarazem trener teni-
sistów z Bełżyc - Tadeusz Wasilewski.Tryum-
fatorzy klasyfikacji generalnej jak wspomina-
liśmy wcześniej, otrzymali nagrody pieniężne.

W VIII rozgrywkach turnieju zawodnicy 
CKFiS zajęli następujące miejsca:

Młodziczki:
miejsce 5-6 Julia Kowalska
miejsce 7-8 Natalia Nowicka
miejsce 9-12 Kamila Ostrowska
miejsce 9-12 Łucja Ciechańska
miejsce 9-12 Agata Zgórka
miejsce 13 Wioleta Pyda

Seniorki:
miejsce 5-6 Wiktoria Gwóźdź

Młodzicy:
miejsce 1 Miłosz Plewik
miejsce 9-12 Jakub Ptasiński
miejsce 7-24 Antoni Zając
miejsce 17-24 Paweł |Walczak
miejsce 25-32 Kacper Górzak
miejsce 25-32 Bartosz Maj
miejsce 25-32 Hubert Borowski
miejsce 25-32 Olivier Iwaniak
miejsce 25-32 Mateusz Walczak

Juniorzy
miejsce 13-16 Kamil Kijewski

Seniorzy
miejsce 1 Jacek Kołodziejczyk
miejsce 17-24 Grzegorz Maliborski
miejsce 17-24 Michał Maliborski
miejsce 17-24 Kazimierz Pruszkowski
miejsce 25-32 Arkadiusz Nowicki
miejsce 25-32 Jerzy Bielecki
miejsce 25-32 Stanisław Rosiński

Tekst: red, L.Filipek

10 grudnia w Lublinie pływaczki z Bełżyc 
zdobyły Laur 40 edycji Zawodów Lubel-
skiego Koziołka - runda VI.

Zawody, w których startowały obie siostry 
Natalia i Wiktoria Dwojak rozgrywane były 
na 50 metrowym basenie.

Wiktoria Dwojak na dystansie 200 m sty-
lem dowolnym zajęła I miejsce bijąc rekord 
życiowy czasem 2,29;52. Na 100 m stylem 
motylkowym zajęła z kolei II miejsce także 
z rekordem życiowym 1,22;42.

Natalia Dwojak na 200 m stylem dowol-
nym uplasowała się na II miejscu z rekordem 
życiowym 2,32;04. Natomiast na 100 m stylem 
motylkowym zajęła I miejsce z rekordem ży-
ciowym 1,18;34. 

Bliźniaczki startowały w sztafecie 4x100 
m i zajęły II miejsce. W klasyfikacji najlep-
szych sztafet po VI rundach dziewczynki są 
na I miejscu. W klasyfikacji drużynowej z  ko-
legami i koleżankami jako klub OLIMPIA 
LUBLIN zajęły I miejsce. Natomiast w klasyfi-
kacji indywidualnej Natalia jest na I miejscu, 
a Wiktoria na II miejscu.

Rusza Bełżycka Liga 
Tenisa Stołowego

Zgłoszenia przyjmowane są 
do 31 grudnia w biurze CKFiS 

przy ul. Zamkowej 48.
szczegóły na stronie internetowej 

www.ckfis-belzyce.pl

Grand Prix LZS Zwyciężyły w Koziołku
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Na pytanie z poprzedniego wyda-
nia Gazety Bełżyckiej prawidłowo 
odpowiedzieli: 
Barbara i Andrzej Grygliccy.
Spostrzegawczy Czytelnicy dostrze-
gli, że na fotografii widoczny był 
Kopiec Kościuszki. 

Odpowiedz na pytanie

Przejdźmy do pytania w tym mie-
siącu. Czy poznają Państwo gdzie 
zrobiono to zdjęcie, w czasie jakiej 
uroczystości i w jakim roku mogło 
powstać?

Jeśli tak, przez miesiąc czekamy na 
odpowiedzi w redakcji Gazety Beł-
życkiej lub pod nr. tel. 81 517 22 30.

Sprostowanie
W Gazecie Bełżyckiej nr 89 (200) listopad 2016 w artykule zatytułowanym "Wieczór z Broniewskim" cytowa-
ne zdanie powinno brzmieć: "Następnie w stopniu porucznika bierze udział w wojnie polsko - bolszewickiej."

J.Kamińska - Syga


