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Koncert Pieśni Maryjnych w Wierzchowiskach
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Rada Miejska uchwaliła

Uchwała Nr XXXV/216/2017 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 26 kwietnia 2017
r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Centrum Bełżyc na lata 2017 2023.
Program zawiera m.in.: Strategię Rozwoju
Gminy Bełżyce na lata 2015 - 2022 oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełżyce
w granicach administracyjnych, diagnozę
negatywnych zjawisk w sferze społecznej,
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno -

funkcjonalnej i technicznej, czy badania przeprowadzone z mieszkańcami naszej gminy na
temat potrzeb rewitalizacyjnych.

Uchwała Nr XXXV/219/2017 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności
na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełżyce, oznaczonej w ewidencji gruntów

jako działka nr 2248 o pow. 0,2219 ha, obrębu
1 Bełżyce Rolne.
Uchwała Nr XXXV/218/2017 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 26 kwietnia 2017
roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w miejscowości Wronów oraz taryf zbiorowego
odprowadzania ścieków do oczyszczalni
ścieków w miejscowości Wronów.
Zatwierdzone taryfy obowiązują przez okres
1 roku od dnia 1 czerwca 2017 r. do 31 maja
2018 r.

O Bełżycach przez radio

Jubileusz 600-lecia Bełżyc nasz samorząd promuje nie tylko poprzez lokalne media ale także te dostępne szerszej społeczności, jak choćby lubelskie
rozgłośnie radiowe.
RADIO PLUS LUBLIN
26 kwietnia w popołudniowym programie na
żywo zatytułowanym Horyzonty Radia Plus zastępca
Burmistrza Bełżyc Marcin Olszak rozmawiał o Bełżycach z red. Magdaleną Szymaszek Naumiuk. Poruszał m.in. tematy Jubileuszu 600 lecia i najbliższych
wydarzeń, które odbędą się w ramach tego Jubileuszu. Wspominał również historię miasta i charakterystyczne dla Bełżyc miejsca i zabytki.
Kolejnym z tematów o jakich rozmawiano w studiu radiowym była współczesność i plany rozwoju
samorządu na najbliższą przyszłość. W tym miejscu
burmistrz przypomniał realizowane obecnie inwestycje i priorytety gminy:
- Pamiętając o przeszłości, miasto odważnie patrzy w przyszłość. Ciągle się rozwija i zmienia, aby
stworzyć swoim mieszkańcom jeszcze lepsze warunki
do życia, pracy i wypoczynku. Priorytetem gminy jest
rozbudowa infrastruktury drogowej, podniesienie estetyki miasta, modernizacja infrastruktury szkolnej,
poszerzanie oferty edukacyjnej, tworzenie i wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwoju bazy sportowej,
ochrony środowiska czy gospodarki wodno – ściekowej,
nakłady na rzecz poprawy ogólnie rozumianego bezpieczeństwa publicznego, stwarzanie możliwości dla
przedsiębiorców - wymieniał.
- Oprócz działań inwestycyjnych w ostatnich latach staraliśmy się również realizować liczne przedsięwzięcia kulturalne, sportowe, edukacyjne czy służące
edukacji historycznej i krzewieniu patriotyzmu, będące jednocześnie dobrą promocją miasta - mówił na
antenie burmistrz Olszak.
RADIO CENTRUM
Tu z kolei burmistrz przekazał najważniejsze informacje o Jubileuszu 600-lecia Bełżyc i kabaretonie
jaki miał miejsce na scenie bełżyckiego domu kultury, oraz najbliższych wydarzeniach zaplanowanych
na maj i czerwiec. To spotkanie zostało nagrane, a informacje powtarzane w kolejnych wiadomościach
Radia Centrum.
W podsumowaniu obu spotkań Marcin Olszak
podziękował redakcjom za objęcie patronatem medialnym Jubileuszu 600 – lecia Bełżyc i pomoc w promowaniu wydarzeń jubileuszowych oraz samego
miasta.
Tekst: red, foto: arch. M.Olszaka
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Za nami kolejny...

... 5 Rajd Zapory
Warta zaciągnięta
przy pomniku kpt.
Stanisława Łukasika
ps. "Ryś" zamordowanego w więzieniu
mokotowskim 7 III
1949 wraz z „Zaporą”
i 5 innymi skazanymi w tym samym
procesie. Pomnik
upamiętniający także
podkomendnych "Rysia" usytuowany jest
w Konopnicy.

Pokazy skoków spadochronowych
na lotnisku
w Radawcu
zorganizowane dla
uczestników
V Rajdu
Zapory

Rajdy Zapory to ważne wydarzenia patriotyczne na Lubelszczyźnie. W sobotę 6
maja 2017 r. o godzinie 9.00, z bełżyckiego Rynku około 400 osób wyruszyło przez
Matczyn, Pawlin, Wojcieszyn oraz Radawiec
w kierunku Konopnicy. W tym roku odbyła
się już 5.edycja Rajdu im. mjra cc Hieronima
Dekutowskiego ps. „Zapora”, organizowanego
przez Burmistrza Bełżyc i Grupę Historyczną
Zgrupowanie Radosław. Rajd poświęcony był
jednemu z największych polskich bohaterów
XX wieku. W ten sposób oddajemy hołd jemu
oraz innym Żołnierzom Wyklętym - tym
szczególnym, niezłomnym ludziom, których
wyjątkowość i tragiczny los splatały ciężkie
walki z niemieckim okupantem, którego za-
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stąpił w niedługim czasie, trudniejszy przeciwnik - Sowieci. Za walkę i niezłomny opór
wobec wrogów ojczyzny i nieustępliwość
w dążeniu do prawdziwie niepodległej Polski
„Zapora” i jego żołnierze zostali skazani na
karę śmierci.
Prawda o bohaterstwie „Zapory” i jego
żołnierzy dociera i przemawia do najmłodszych: dzieci i młodzieży. Oni dostrzegają ich
bohaterstwo i wzorce do naśladowania, a takie
wydarzenie, jak Rajd jest wspaniałym narzędziem ukazywania prawdy historycznej i nauki patriotyzmu.
W tym roku wśród uczestników dominowali miejscowi, szczególnie dzieci i młodzież, ale nie brakowało też gości z całej Pol-

ski. Odwiedzili nas młodzieńcy z 63 Drużyny
Harcerskiej z Dziwnowa kolo Świnoujścia.
Przybyli też miłośnicy naszych rajdów z Warszawy i jej okolic oraz innych miejscowości
takich jak: Jelenia Góra, Tarnobrzeg, Białystok, Lubliniec. Jak co roku, Rajd prowadzili
rekonstruktorzy odtwarzający Żołnierzy Wyklętych, z Grupy Historycznej Zgrupowania
Radosław z Warszawy oraz GRH Narodowych
Sił Zbrojnych z Lublina. W czasie rajdowego
marszu był obecny mjr Zbigniew Matysiak ps.
„Kowboj”, jeden z ostatnich żołnierzy Zgrupowania „Zapory”.
Jeszcze przed startem marszu odbyło się
Cd. czyt. str.4, foto: Grzegorz Sierpiński

Ks. proboszcz
Janusz Zań
poświęca na
cmentarzu
parafialnym
w Bełżycach
nowo wyremontowaną mogiłę
pomordowanych
w 1944 roku
przez NKWD
mieszkańców
Bełżyc i okolic

W ramach tegorocznego Rajdu miał także miejsce koncert
zatytułowany Polakom na Kresach

Władze miejskie i przedstawiciele
rodzin osób,
które zginęły
zamordowane
w publicznej
egzekucji

Foto: Grzegorz Sierpiński, arch. UM
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Rajd Zapory i karty historii naszego regionu
uroczyste poświęcenie odnowionej
ze środków Wojewody Lubelskiego
i gminy Bełżyce mogiły mieszkańców Bełżyc i Podola, pomordowanych przez Niemców w czerwcu
1944 r.
Pierwszy postój, na cmentarzu
w Matczynie, został poświęcony
pamięci pani Barbary Woś - Nagnajewicz, ps. „Krysia”, sanitariuszki ze Zgrupowania „Zapory”, która
przeszła okrutne i brutalne śledztwo i spędziła 5 lat w ciężkich więzieniach.
Droga do Radawca prowadziła obok lądowiska „Bąk”, gdzie
w kwietniu 1944 roku miało miejsce pierwsze
udane lądowanie alianckiego samolotu w tzw.
Akcji „Most 1”. W obstawie tej akcji brał udział
m.in. major cc „Zapora” ze swoim oddziałem,
a z kolei kpt. „Ryś” ochraniał radiostację partyzancką zlokalizowaną w Bełżycach.
W Radawcu Dużym przy pomniku upamiętniającym ofiary mordu dokonanego
przez Niemców 16 czerwca 1940 r . odprawione zostało nabożeństwo i przedstawiono
losy miejscowej ludności podczas II wojny
światowej. Po zakończeniu modlitwy wszyscy
przeszli odpocząć przy ognisku.
Kolejnym przystankiem na trasie Rajdu
było lotnisko w Radawcu. Swoje stoiska zaprezentowali Komandosi z JWK Lubliniec oraz 2.
Brygada Obrony Terytorialnej im. „Zapory”
z Lublina. Na zakończenie Rajdu przy pomniku kpt. „Rysia” w Konopnicy - rodzinnej
miejscowości bohatera, który w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej dowodził na
tym terenie silnym oddziałem partyzanckim,
z którym dokonał wielu brawurowych akcji. „Ryś” był jednym z kluczowych oficerów
Zgrupowania „Zapory”. Razem ze swoim Komendantem zostali aresztowani w 1947 roku,
więzieni i torturowani, a następnie zamordowani w 1949 roku w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie i wrzuceni do jednego dołu
na warszawskiej Łączce.
Na zakończenie Rajdu przy pomniku upamiętniającym kapitana Stanisława Łukasika
ps. „Ryś” oraz jego podkomendnych, po modlitwie, zabrał głos najważniejszy gość – jeden
z ostatnich żyjących Zaporczyków – major
Zbigniew Matysiak ps. „Kowboj”, „Dym”.
Pan Zbigniew wyraził podziw i uznanie dla
młodzieży, która każdego roku uczestniczy
w ważnych wydarzeniach historycznych upamiętniających tamte, minione, tragiczne dni
naszej polskiej historii, która odcisnęła swe
piętno na każdym człowieku. W czasie wędrówki po raz kolejny można było doświadczyć świetnej atmosfery panującej wśród
uczestników marszu, których zawsze łączyła
i łączy wierność naszej trudnej historii, jej
utrudzonym Bohaterom i wszystkiemu, co
polskie, godne pamięci i godne przekazania

G

Nr 95 (206) maj 2017

Podziękowania

następnym pokoleniom.
W niedzielę 7 maja odbyła się na bełżyckim Rynku inscenizacja historyczna, ukazująca okoliczności aresztowania oraz publicznej
egzekucji 23 Polaków przywiezionych z Zamku Lubelskiego - mieszkańców Bełżyc i Podola - członków AK oraz osób wspierających
Ruch Oporu, w tym oddział Zapory.
W jubileuszowym roku 2017, kiedy
w naszym mieście trwają obchody 600- lecia
nadania praw miejskich Bełżycom, w sposób
szczególny chcieliśmy upamiętnić tragiczne
wydarzenia, które na stałe wpisały się w historię regionu. Miały one miejsce właśnie tutaj
73 lata temu, 9 czerwca 1944 roku. W tym
dniu Niemcy dokonali publicznej egzekucji 23 osób – żołnierzy Armii Krajowej oraz
ludności cywilnej z Bełżyc i Podola, która
wspierała partyzantów z lotnych oddziałów
mjra Zapory i ppor. Nerwy. Ofiary tej zbrodni
spoczywają na bełżyckim cmentarzu. Historia tego tragicznego wydarzenia zaczęła się
tak naprawdę 24 maja 1944. Dla lokalnego
Polskiego Państwa Podziemnego był to dzień
zarówno triumfu, jak i dramatu. Tego samego
dnia rozegrała się zwycięska bitwa pod Krężnicą Okrągłą, w której Zapora rozbił konwój
niemiecki, w wyniku czego zginęło wtedy
około 50 Niemców i 4 partyzantów. Ale także tego dnia o świcie, Niemcy przeprowadzili
pacyfikację wsi Podole, i dokonali aresztowań
w Bełżycach wśród osób podejrzanych o działalność konspiracyjną. Za to właśnie Niemcy 24 maja aresztowali na Podolu szesnastu
mieszkańców (w tym jedną kobietę) i zabrali
ich do gmachu gestapo „Pod zegarem” w Lublinie na ulicy Uniwersyteckiej, a następnie
do więzienia na Zamku Lubelskim, gdzie byli
okrutnie bici i torturowani. Po 2 tygodniach
brutalnego śledztwa zastępca komendanta
policji bezpieczeństwa w Lublinie, będący jednocześnie szefem lubelskiego Gestapo Walter
Hans Lisk wydał rozkaz o ich rozstrzelaniu.
Egzekucja miała odbyć się w sposób pokazowy, na oczach mieszkańców, tak, by stanowiła przestrogę dla wszystkich innych, którzy
ośmieliliby się działać na szkodę Rzeszy Niemieckiej.

Wyrazy uznania i podziękowania kierujemy do naszych władz
samorządowych z Panem Burmistrzem Ryszardem Górą i Panem
Burmistrzem Marcinem Olszakiem
na czele, którzy wytrwale stoją na
straży wydarzeń historycznych i zawsze wspomagają finansowo wszelkie podejmowane zadania na rzecz
krzewienia idei patriotycznych.
Podziękowania składamy Księdzu
Proboszczowi Januszowi Zaniowi
i Księdzu Prałatowi Czesławowi
Przechowi za poświęcenie mogiły
pomordowanych mieszkańców Bełżyc i Słowo
Boże skierowane do maszerujących. Dziękujemy również Panu Mirosławowi Żydkowi
- wójtowi gminy Konopnica, za udzieloną
pomoc w organizowaniu atrakcji na trasie
rajdowego szlaku. Podziękowania składamy członkom Straży Pożarnej z Tereszyna
za przygotowanie poczęstunku, w postaci
pysznej grochówki oraz OSP w Konopnicy, za
życzliwe przyjęcie Rajdu. Dziękujemy członkom Grupy Historycznej Zgrupowanie Radosław z Warszawy oraz członkom GRH I Pułku
Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ
za oprawę rekonstrukcyjną wydarzenia. Swoje podziękowania kierujemy także do Pana
Adama Gruszeckiego – dyrektora Areoklubu
Lubelskiego za uświetnienie imprezy pokazami skoków spadochronowych. Dziękujemy
Komendantowi Policji w Bełżycach Panu Mariuszowi Kozakowi, za troskę o nasze bezpieczeństwo w czasie marszu oraz komandosom
z JWK Lubliniec za wszelką pomoc i opiekę
nad uczestnikami rajdu, a także „Terytorialsom” z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. „Zapory” za wystawienie stoiska
promocyjnego. W imieniu dzieci i młodzieży
biorących udział w Rajdzie i konkursie historycznym przekazujemy podziękowania
Instytutowi Pamięci Narodowej Oddział
w Lublinie oraz Fundacji Niepodległości na
ufundowanie nagród.
Inscenizacja egzekucji z 1944 r. nie mogłaby się odbyć bez życzliwości posesji sąsiadujących z Matką Boską Partyzancką, którzy
je udostępnili na potrzeby przedstawienia.
Wyrazy uznania dla miejscowych aktorów,
którzy podjęli się trudnej roli skazańców.
I na koniec wyrazy uznania i wdzięczności dla dziesiątek innych, nie wymienionych tu
osób, które wniosły swój wkład w powodzenie
całego przedsięwzięcia. Liczymy na Was za
rok!

Inscenizacja egzekucji z 1944 roku
Przy deszczowej pogodzie odbyła się w tym
roku inscenizacja egzekucji jaka miała
miejsce 9 czerwca 1944 r.
Właśnie wtedy, jak pisaliśmy na str.4
w artykule, z rozkazu Hansa Waltera Linka,
zastępcy komendanta policji bezpieczeństwa
dystryktu lubelskiego w północnej części Rynku obok kamienicy nr
30 dokonano publicznej egzekucji 23 Polaków przywiezionych
z Zamku Lubelskiego
w tym mieszkańców
Podola aresztowanych
podczas pacyfikacji 24
maja 1944 r.
Niezwykle emocjonujące sceny rozgrywały się na placu,
kiedy
przywiezieni

ciężarówką skazańcy zostali przez niemieckich oficerów wypędzeni z samochodu, odprowadzeni na miejsce kaźni i tam rozstrzelani.
W inscenizacji wzięli udział mieszkańcy
Bełżyc i okolic, Grupa Historyczna Zgrupowanie "Radosław" oraz GRH "Gregor" z Puław.

Dodajmy, że w końcu lat 50 - tych rodziny
pomordowanych żołnierzy AK ufundowały
figurę Matki Boskiej wyrzeźbioną z piaskowca
przez Leonarda Demarczyka z Krakowa. Po
latach Witold Marcewicz uzupełnił pomnik
Matki Boskiej o dwa połączone ze sobą krzyże
i orła z rozpostartymi skrzydłami.
Tekst: red., foto: arch UM

Tekst: Ewa Pietrzyk Rafał Dobrowolski,
foto: Grzegorz Sierpiński

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

Gazeta Bełżycka - Miesięcznik Samorządowy

7

6
Gazeta Bełżycka

Uroczystości 3 Maja w Bełżycach
i poświęcenie odnowionego sztandaru OSP

Gazeta Bełżycka
93 lata temu, w 1924 roku społeczeństwo
Bełżyc i okolic doceniając niesienie bezinteresownej pomocy i poświęcenie członków
OSP w obliczu zagrożenia w dowód uznania
oraz szacunku ofiarowało jednostce OSP z
Bełżyc sztandar.
Jak zaznaczają druhowie strażacy - Posiadanie sztandaru jest dowodem godności
i honoru ale również zobowiązuje do dbania
o jego stan.
Długoletnie użytkowanie sztandaru
w różnych warunkach atmosferycznych
spowodowało zniszczenie jednej strony płata sztandaru i drzewca. Zniszczeniu uległa
strona płata sztandaru z herbem Bełżyc datą
założenia OSP, ufundowania sztandaru oraz
z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, umieszczonym tam przez naszych
druhów w latach 70 ubiegłego wieku. Konieczne stało się również odtworzenie zaginionej głowicy.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
kierując się ideą „ocalić od zapomnienia”
już w 2013 r. podjął decyzję o renowacji
sztandaru, ale prace zlecone zostały dopiero
w IV kwartale 2015 r. Renowacja zakończona została w 2016 r. Wszystkie prace z tym
związane wykonane zostały za środki własne
OSP.
W ramach renowacji wykonano nową
stronę płata sztandaru z wizerunkiem Matki Boskiej techniką haftu ręcznego, ponadto
wykonano głowicę i drzewce sztandaru.
Otworzenie głowicy było sporym wyzwaniem. W kronice OSP zachowało się
jedno mało czytelne zdjęcie z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, na którym widoczny
jest zarys oryginalnej głowicy, sporządzony
przez członka OSP szkic głowicy, posłużył
do poszukiwania głowic sztandarów Ochotniczych Straży Pożarnych nadanych w tym
samym okresie o podobnym wyglądzie.
- Poszukiwania internetowe przyniosły
efekt natrafiliśmy na głowicę sztandaru OSP

do chwili obecnej i nadal
będziemy się gromadzić,
chociaż jednostka posiada jeszcze dwa sztandary
nadane w 1963 i 2013 r.
Jesteśmy dumni z posiadania takiego sztandaru,
wdzięczni znamienitym
fundatorom. Ten sztandar
to nasza historia zawsze
jednoczył naszych druhów i nigdy nie był splamiony - mówią druhowie.
Zarząd OSP dziękuje
wszystkim, którzy przyczynili się do odnowienia

Słowik gm. Poczesna pow. Częstochowski,
która odpowiadała sporządzonemu szkicowi naszej głowicy. OSP w Słowiku na naszą
prośbę bez wahania udostępniła głowicę bezpośrednio wykonawcy repliki - mówi Andrzej
Sulenta.
Głowica to odlew żeliwny, której elementem jest wieniec laurowy, w jego środku
umieszczone są ówczesne atrybuty strażackie: gong z liną, dwa toporki i hełm. Całość
wykonana jest w kolorze złotym, przymocowana do górnej części drzewca nasadą
metalową w kształcie kuli. Pod głowicą
umieszczona jest tabliczka z datą nadania
i renowacji sztandaru.
Na nowym drzewcu od głowicy do
dolnej części płata sztandaru symetrycznie
w dół umieszczone są odnowione oryginalne gwoździe pamiątkowe fundatorów
sztandaru i osób, które swoją obecnością
uświetniły uroczystość poświęcenia sztandaru w sumie 33 gwoździe– wszystkie które
znajdowały się na oryginalnym drzewcu.
- Nie mogliśmy tego sztandaru pożegnać
i pozostawić bez odnowienia, był to nasz obowiązek i honor. Wokół tego sztandaru członkowie naszej jednostki gromadzili się z krótkimi przerwami od dnia poświęcenia w 1924 r.

sztandaru.
Ceremonia poświęcenia odnowionego
sztandaru miała miejsce w kościele parafialnym w Bełżycach na mszy świętej w dniu
3 maja 2017 r. z okazji Święta Konstytucji
3 Maja i Dnia Strażaka. Nabożeństwo odprawił ks. proboszcz Janusz Zań wraz z ks.
prałatem Czesławem Przechem. Po homilii
przedstawiciel OSP przedstawił rys historyczny sztandaru, a po odczytaniu aktu
poświęcenia sztandaru z 1924 r., ks. Janusz
Zań poświęcił odnowiony sztandar. Następnie Burmistrz Bełżyc, Ryszard Góra jako
przedstawiciel wspólnoty samorządowej
po ucałowaniu płata sztandaru przekazał
go Naczelnikowi OSP, który po prezentacji
sztandar przekazał pocztowi sztandarowemu.
We mszy świętej udział wzięli druhowie
strażacy z gminy Bełżyce, kombatanci, młodzież szkolna z pocztami sztandarowymi
oraz poczty sztandarowe Ligi Obrony Kraju
i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Po nabożeństwie uczniowie Zespołu
Szkół Nr 2 w Bełżycach przedstawili część
artystyczną. Dalsze uroczystości po przemarszu uczestników miały miejsce przy
Kopcu Kościuszki.
Tekst:A.Sulenta, foto: arch. UM

Foto: arch. UM
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600 gram humoru i rozrywki na scenie Miejskiego Domu Kultury

Warsztaty plastyczne w Krzu
W kwietniu br. Magdalena Nowak - nauczycielka wychowania przedszkolnego w SP
w Krzu - zaprosiła do szkoły Elżbietę Goliszek- instruktorkę zajęć plastycznych w MDK
w Bełżycach do podzielenia się z uczniami oraz nauczycielami niebanalnymi pomysłami na wielkanocne ozdoby. W tym roku ,,pod lupę” zostały wzięte zajączki świąteczne.
Społeczność szkolna na czele z dyrektor Jolantą Kucabą, została podzielona na dwie kategorie wiekowe, wśród których młodsi uczniowie mieli za zadanie wykonać przeurocze
zajączki z rolek papieru, zaś starsi - pomponikowe króliki. Pni Ela, niczym baśniowa
czarodziejka, w ciągu kilku sekund wyczarowała niezwykłe cudeńka, które wzbudziłyby
zachwyt niejednego konesera sztuki. Całemu wydarzeniu towarzyszyła wiosenna atmosfera. Kulminacyjnym punktem spotkania było wykonanie pamiątkowego zdjęcia z sympatycznym gościem.
Składamy serdeczne podziękowania Pani Eli za pomoc i organizację niezwykle inspirujących warsztatów plastycznych.
Tekst i foto: Magdalena Nowak

OGŁOSZENIE

Majowy weekend wielu mieszkańców naszej gminy
rozpoczęło od dużej dawki humoru, a wszystko za sprawą programu kabaretowego zorganizowanego w tutejszym domu kultury. Na scenie wystąpił kabaret A Jak!,
Trzecia Strona Medalu, Na Wynos i nasz rodzimy kabaret FiFa RaFa w składzie : Mateusz Kwiatkowski i Ola
Listoś.
Gwiazdą tego wieczoru był występ znanych już w calej Polsce komików z grupy SMILE. Smile to kabaret
wywodzący się z Lublina. U nas zaprezentował różne ro-

G

Nr 95 (206) maj 2017

dzaje humoru, od dowcipu obyczajowego począwszy na parodii
skończywszy. Członkowie kabaretu często podkreślają w wywiadach, że ważny jest dla nich żart sytuacyjny.
Widownia z pewnością była usatysfakcjonowana wszystkimi
występami, a zdarzyło się, że kilka osób zostało wciągniętych do
zabawy i wywołanych do przysłowiowej odpowiedzi.
Na zakończenie sympatycznego wieczoru Burmistrz Bełżyc
Ryszard Góra wręczył kabareciarzom upominki przygotowane
z okazji obchodów 600-lecia Bełżyc.
Tekst: A.Winiarska, foto: K.Gumiński

Burmistrz Bełżyc ogłasza ustne przetargi na najem:
1. części działki nr 635 o pow. 0,7511 ha Bełżyce-Centrum, pod lokalizację garażu blaszanego, oznaczonego nr 46,
2. lokalu użytkowego o pow. 60,17 m2 zlokalizowanego w Bełżycach
przy ul. Rynek 24,
3. lokalu użytkowanego o pow. 15,40 m2 zlokalizowanego na VI piętrze budynku przy ul. Fabrycznej 2 b w Bełżycach (pierwsze pomieszczenie po lewej stronie korytarza).
W/w przetargi wyznaczono na dzień 19 czerwca 2017 r.
Pełna treść ogłoszeń zamieszczona jest w BIP Urzędu Miejskiego w
Bełżycach oraz stronie internetowej http://www.belzyce.pl.
BURMISTRZ
inż. Ryszard Góra
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Cud w Bełżycach
Kilkaset osób zgromadziło się 5 maja przy pomniku Matki Boskiej na ulicy Lubelskiej by obejrzeć
rekonstrukcję cudu w Bełżycach. Pomysłodawcą
przedsięwzięcia był ks. prałat Czesław Przech.
Przypomnienie tego wydarzenia wpisało się także
w obchody Jubileuszu 600-lecia Bełżyc.
Historia sięga przed kilkudziesięciu laty, ale starsi mieszkańcy miasta i okolic dobrze ją pamiętają
i przypominają w 600 - setną rocznicę nadania miastu praw miejskich.
To było w 1982 roku. Przy Figurze Matki Boskiej
zaczęli gromadzić się ludzie, wbrew zakazom stanu
wojennego. Wtedy po raz kolejny miał się spełnić
cud, związany z figurą. Pierwszy dokonał się w 1962
roku. Wtedy - jak wspominają mieszkańcy i przekonuje kronika parafialna, figura miała nabrać cech

Panel dyskusyjny „Bełżyce wczoraj i dziś”
„Bełżyce wczoraj i dziś” to tytuł panelu dyskusyjnego, który odbył się w Bełżycach 21 kwietnia tego roku w ramach obchodów 600-lecia Bełżyc. Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz
Bełżyc Ryszard Góra w wystąpieniu pod nazwą „Jak fundusze
europejskie zmieniły nasze miasto”. Opowiedział m.in. o inwestycjach zrealizowanych w naszym mieście ze środków unijnych.
Kolejnym uczestnikiem panelu był europoseł Krzysztof
Hetman, który opowiedział młodzieży o Unii Europejskiej,
o pracy w Parlamencie Europejskim i o tym, jak ważna jest
w życiu młodego człowieka znajomość języków obcych.
Następnie głos zabrał Janusz Kopaczek prezes Organizacji
Turystycznej „Szlak Jagielloński”. Prezes przybliżył uczestnikom spotkania historię Bełżyc na królewskim szlaku.
W czasie panelu miał miejsce także II etap konkursu wiedzy o historii Bełżyc organizowany przez Miejsko – Gminną
Bibliotekę Publiczną. Do konkursu zgłosiło się 97 osób, natomiast do kolejnego, 3 etapu, zakwalifikowało się 17 osób. Finał
konkursu odbędzie się 12 czerwca 2017 roku w parku miejskim
w Bełżycach.
Tekst: bibliotekarki M-GBP w Bełżycach, foto: arch.UM

ludzkich - jej oczy miały się poruszać, a suknia zachowywać się jak na ludzkim ciele.
Mieszkańcy Bełżyc nie raz dowodzili przywiązania do Kultu Matki Boskiej. W 1966 roku ich kościół
miała odwiedzić Kopia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Jednak władze zmieniły trasę przejazdu.
Milicjanci zdewastowali samochód - kaplicę, obraz zawinęli w płótno i powiązali sznurami. Mieszkańcy nie
mogli się z tym pogodzić.
Wydarzenia te przypomniał ks. prałat Czeslaw
Przech wraz z młodzieżą, która odtworzyła tamte fakty
zapisane w kronice parafialnej. Natomiast Burmistrz
Bełżyc Ryszard Góra w licznych wypowiedziach w mediach przekonywał, że było to jedno z najważniejszych
wydarzeń w dziejach naszego miasta.
Tekst: red., foto: arch UM

Świętowaliśmy Tydzień Bibliotek
Maj to dla bibliotek i bibliotekarzy szczególny miesiąc. 8
maja obchodzimy Dzień Bibliotekarza, który rozpoczyna obchody XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Tegoroczne
motto jest bardzo krótkie, a jednocześnie daje jasny przekaz
„Biblioteka. Oczywiście!”.
„Mobilna Biblioteka” odwiedziła w tym tygodniu Niepubliczne Przedszkole "Plastuś", gdzie dzieci mogły obejrzeć
i wymienić książki. Następnego dnia byliśmy w Rodzinnym
Przedszkolu „U Pana Kleksa”. Tu oprócz oglądania i wypożyczania książeczek spotkanie było wzbogacone o pogadankę
na temat: z czego składa się książka, kto to jest pisarz, ilustrator i treść książki. Dzieci zaskoczyły nas ogromną wiedzą.
Najważniejszym wydarzeniem podczas świętowania Tygodnia Bibliotek było spotkanie z pisarzem dla dzieci Zbigniewem Dmitrocą, które odbyło się w Samorządowym
Przedszkolu Publicznym w Bełżycach. Pisarz przyjechał do
dzieci z pięknymi książkami z serii „Akademia Mądrego
Dziecka” i „Teatrzykiem jak się patrzy”. Pan Dmitroca zaprosił
dzieci do aktywnego uczestnictwa w teatrzyku. Dzieci odgrywając role zwierząt , m.in. pszczółki, sowy, kota, myszki miały
okazję stać się małymi aktorami. Teatrzyk został nagrodzony
gromkimi oklaskami ze strony przedszkolaków. Po spotkaniu
odbyło się pasowanie dzieci 5 i 6-letnich na czytelników biblioteki. Każdy przedszkolak został pasowany książką przez
panią Dyrektor Magdalenę Widelską i otrzymał pamiątkowy
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dyplom. W tym miejscu serdecznie dziękujemy pani Elżbiecie Bakalarz za pomoc przy organizacji uroczystości.
Wszystkim naszym czytelnikom małym i trochę starszym dziękujemy za
aktywny udział w życiu Biblioteki. To dzięki wam wiemy, że nasza praca jest
potrzebna i doceniana przez tak wielu ludzi.
Tekst i foto: bibliotekarki M-GBP w Bełżycach
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50-lecie twórczości Witolda Marcewicza

23 kwietnia w Bełżycach pan Witold Marcewicz – mistrz kamieniarstwa i artysta
rzeźbiarz świętował 50-lecie swojej twórczości artystycznej.
Przypomnijmy, że Witold Marcewicz jest
Honorowym Obywatelem Miasta Bełżyce
stąd patronat Burmistrza Bełżyc nad obchodami jego Jubileuszu. Marcewicz to także Honorowy Członek Zarządu Izby Rzemieślniczej
w Lublinie. Jego misją od lat jest poświęcenie
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się upamiętnieniu najważniejszych momentów historii nie tylko miejscowości swojego
urodzenia czyli Bełżyc, ale też Lublina, całego
województwa lubelskiego oraz Polski. Witold
Marcewicz to zaangażowany społecznik działający na rzecz licznych instytucji samorządowych, w tym w Samorządu Rzemieślniczego,
ponadto przez wiele kadencji Radny Miejski
Bełżyc i Województwa Lubelskiego.
Historia ojca Bolesława żołnierza AK,

więzionego na Zamku Lubelskim zaszczepiła
u artysty z Bełżyc niezwykłą wrażliwość i patriotyzm, z którym w rodzinie dorastał, rozwijał się, by w końcu przyjąć formę pracy zawodowej. Marcewicz z tego powodu postanowił
dokumentować w kamieniu historię Polski
i narodu polskiego. Ze szczególnym pietyzmem odnosił się do symboli narodowych.
Tym samym przyczynia się do podtrzymywacd. str. 9

nia i kształtowania świadomości narodowej
naszego społeczeństwa, szczególnie młodego
pokolenia.
Od początku Witold Marcewicz pracował
nad podnoszeniem estetyki swojego miasta
i działał aktywnie na rzecz społeczności lokalnej. Jednocześnie należy podkreślić jego
ogromne zaangażowanie i dokonania w dziedzinie katolickiej i kulturalnej.
Z okazji 40-lecia działalności artystycznej
Marcewicz otrzymał zaszczytne wyróżnienie
„Serce dla serc” Kościoła Polskokatolickiego
w Lublinie, zaś ks. abp. Józef Życiński przyznał artyście medal „Światłość Światu”. Witold Marcewicz wykonał społecznie szereg
pomników, tablic, upamiętnień. Jego prace
widnieją w kościołach, szpitalach, obiektach
użyteczności publicznej jak choćby Ratusz
lubelski, sądy, kamienice na Starym Mieście
w Lublinie.
Obecnie zbiega się szereg jubileuszy,
w których Witold Marcewicz odgrywa kluczową rolę. Mija bowiem 35 lat od społecznego wykonania przez Marcewicza pomnika
o ogromnym znaczeniu historycznym tj. Pomnika Konstytucji 3 Maja na Placu Litewskim
w Lublinie. Należy także wspomnieć obchody
700-lecia Lublina, miasta, w którym upamiętnił m.in. społecznie wiele momentów historii i ludzi kultury oraz oczywiście obchody
600-lecia Bełżyc – rodzinnego miasta, na które wykonał specjalnie rekonstrukcję repliki
popiersia króla Władysława Jagiełły, rewaloryzacje wszystkich pomników Bełżyc (m.in.
Matki Boskiej przy ul. Lubelskiej, Matki Boskiej w Rynku, Św. Antoniego, Matki Boskiej
na bramie kościelnej i szeregu tablic) oraz
wykonał pamiątkową tablicę upamiętniającą
jubileusz Miasta, która zostanie posadowiona
na ścianie budynku Urzędu Miejskiego.
Wśród ponad 250 wykonanych przez
Marcewicza pomników naliczyć można aż
30 wspaniałych orłów majestatycznych, bojowych, cierpiących, zranionych, orłów zwycięskich, rozrywających kajdany. Są one obok
Krzyża głównym składnikiem sztuki Witolda
Marcewicza.
Prezydent RP na Obczyźnie Ryszard Kaczorowski o Witoldzie Marcewiczu mówił,
że jest „mistrzem sztuki rzeźbiarskiej”, z kolei
prof. Wiktor Zin nazywał go „znakomitym
rzeźbiarzem”, a Halina Landecka Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Lublinie określała
mianem „twórcy dzieł wspaniałych”.
Artysta zasłynął jako wybitny rekonstruktor starych obiektów zabytkowych, biorąc
udział w przywracaniu dawnej świetności
Pałacu Radziwiłłów w Warszawie, portali na
kamienicach Starego Miasta w Lublinie – renesansowego z XVI wieku (kamienica nr 9)
i manierystycznego z połowy XVII wieku
(kamienica nr 18 na Rynku). Ponadto rekonstruował i konserwował rzeźby i różne detale
architektoniczne, m.in. na Bramie Grodzkiej.
Upamiętnił historię Uniwersytetu Przyrodniczego w postaci tablic i kilkuset napisów
utrwalił nazwiska rektorów i dziekanów

uczelni oraz ważne wydarzenia historyczne.
Liczne projekty, autorskich nagrobków cmentarnych jakie wykonał w początkowej fazie
pracy zawodowej są kopiowane i powielane,
a nierzadko upraszczane. Spotykamy je na
nekropoliach Warszawy, czy Lublina. Można
przywołać wśród prac Witolda Marcewicza
nagrobek w Lublinie oraz tablicę pamiątkową
w Bychawie Edwarda Wojtasa polityka i samorządowca, byłego marszałka województwa
lubelskiego, posła na Sejm VI kadencji, który
zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia
2010 roku.
Wróćmy jednak do uroczystych obchodów Jubileuszu 50-lecia twórczości Marcewicza.
Wśród gości znaleźli się m.in.: jego magnificencja rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Marian
Wesołowski oraz kanclerz Henryk Blichta,
prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Lublinie Zbigniew Marchwiak, Zygmunt
Nasalski dyrektor Muzeum Zamku Lubelskiego w Lublinie, Kazimierz Spaleniec autor
albumu 40-lecia pracy Jubilata pt. "Historia
wykuta w kamieniu", Wicestarosta Lubelski
Robert Wójcik, Mateusz Winiarski zastępca Dyrektora Departamentu PROW Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, środowiska kombatanckie, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Lwowa czy Lubelskiego Rzemiosła. Władze miejskie Bełżyc
reprezentował burmistrz Ryszard Góra, jego
zastępca Marcin Olszak, sekretarz Antoni
Kwiatkowski, Przewodniczacy Rady Miejskiej
Andrzej Chemperek i radni Rady Miejskiej,
a także mieszkańcy, przyjaciele i sympatycy
mistrza.
Jego dorobek artystyczny zaprezentowała
młodzież Zespołu Szkół im. Mikolaja Kopernika z Bełżyc, którą przygotowywała dyr. Elżbieta Kaszlikowska jednocześnie reprezentująca na uroczystości Towarzystwo Regionalne
Bełżyc.
Jubilat otrzymał z rąk Waldemara Podsiadły Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego
do Spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego
i Spraw Kombatantów srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Część artystyczną, która miała miejsce
bezpośrednio po części oficjalnej wypełnił
koncert córki Witolda Marcewicza - sopranistki Agaty Marcewicz - Szymańskiej artystki
Filharmonii Narodowej. Zaznaczmy, że Agata
Marcewicz - Szymańska koncertuje obecnie
w kraju i za granicą. Bierze udział w nagraniach radiowych i telewizyjnych. W swoim
dorobku artystycznym ma wiele partii operowych i operetkowych. Posiada też bogaty
repertuar oratoryjny, pieśniarski i estradowy, chętnie wykonuje utwory współczesnych
kompozytorów. W roku 2011 Program 1 Polskiego Radia wydał album płytowy "Nie zapomnisz mnie" z piosenkami przedwojennymi
w jej wykonaniu. W czasie Jubileuszu wystąpiła przed rodzimą publicznością śpiewając
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znane duety z towarzyszeniem zespołu oraz
tenora Piotra Kaczmarka.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

• Nasze strofy
Duchom mojego domu…
majową porą południowe słońce
pieści czereśnie niedojrzałe jeszcze
zefir szeleści ciepłem gorejącym
w kolorze owoców rumieńce
pośród zieleni buczenia owadów
za oknem domu z czasów Piłsudskiego
od trzech pokoleń nabrzmiały wspomnienia
słodki śpiew ptaków budzi duchów radość
pod powiekami umarłe obrazy
w cieniu osoby nieznajome zgoła
jeszcze ich głosów gwiezdny czas nie
zmazał
z serc starych dzwonów farnego kościoła
trwają w pamięci tutejszych aniołów
strojnych w pierzaste lśniące peleryny
co nad ołtarzem igrają wesoło
(zakarbowały ich słowa i czyny)
wiersze jedwabne utkane z pajęczyn
kładę by dusze mogły tu odpocząć
poranne słońce niech głaszcze ich ręce
księżyc niech śpiewa wieczorem i nocą
żarem miłości z duchami się dzielę
pokarmem myśli wyszeptanych sercem
niosę modlitwę na każde wołanie
czuwając w domu – moim świętym
chramie
Kazimierz Wyszyński
W bruzdach czasu...
W bruzdach czasu
Bóg zasiewa miłość
Ona zwrasta
dojrzewa
karmi nas
czule pieści nasze myśli
A my pozbywamy się bruzd
i stajemy się
jak nieuprawiona niwa
wyjałowiona
z prawdy
o nas samych
Kazimierz Wyszyński
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73 rocznica Akcji Most I

W tym roku przypada 73 rocznica ważnego
wydarzenia dla naszej społeczności. To, co
udało się dokonać w nocy z 15 na 16 kwietna 1944 roku nie zostało zapomniane. Właśnie tej nocy na ziemiach polskich po raz
pierwszy lądował aliancki samolot Douglas
CD-3 w wersji C- 47 „Dakota” w ramach
operacji Most I (Wildhorn).
Projekt operacji lotniczej, powiązanej
z lądowaniem samolotów w kraju, umożliwiający błyskawiczny przerzut w obie strony, wysunięty został już w pierwszych latach
wojny. Na przełomie lat 1942/1943, w zimie,
przy Wydziale Lotniczym, powstała komórka
o kryptonimie „Most”. Na terenie Polski, pokrytej gęstą siatką niemieckich posterunków
policji, żandarmerii, SS i wojska, trudno było
znaleźć bezpieczny teren o długości i szerokości kilometra. Po długich poszukiwaniach na
lądowanie samolotu został wybrany obszar
leżący pomiędzy Matczynem i Wojcieszynem.
9 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej
w Matczynie miały miejsce uroczystości
związane z rocznicą tej akcji. Jak co roku
i tym razem do Matczyna przyjechała rodzina
pierwszego pilota Dakoty - Edwarda Josepha
Harrorda. Przybyli także przedstawiciele
szkoły angielskiej, którzy chcieli nawiązać
współpracę ze szkołą w Matczynie. W uro-
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czystościach
wzięły
również
udział
władze
samorządowe
gminy
Bełżyce,
przedstawiciele
środowisk
kombatanckich
jak
również
mieszkańcy
okolicznych
miejsco-

wości.
Obchody rozpoczęły się złożeniem wieńców przy obelisku upamiętniającym wspomniane wydarzenia, następnie uczestnicy
wzięli udział w uroczystej mszy świętej odprawionej w kościele parafialnym w Matczynie.
Ostatnim punktem uroczystości była wizyta
w tutejszej szkole, gdzie wszystkich gości powitała dyrektor Ewa Szwajgier, a uczniowie
klasy IV- VI pod kierunkiem Anny Pietrzak
i Marcina Markowskiego zaprezentowali
przedstawienie pt. „Kocham cię, Polsko, za
twą przeszłość sławną”, zaprezentowane ze
względu na gości również w języku angielskim. Artystom towarzyszył szkolny chór pod
opieką Mileny Wnuk.
Podczas uroczystości Burmistrz Bełżyc
Ryszard Góra wraz z członkami Rady Miejskiej odznaczył panią Patricię Harrod nadając jej odznakę Zasłuony dla Gminy Bełżyce.
W imieniu pani Patrycji odznaczenie odebrał
jej syn, Stephen.
Po części oficjalnej wszyscy goście udali
się na mały poczęstunek, gdzie mogli podyskutować oraz wymienić się refleksjami związanymi z obchodami 73 rocznicy Akcji Most
I. Zwieńczeniem uroczystości było złożenie
wpisów w księdze pamiątkowej szkoły.
Operacja Most I zakończyła się pomyślnie,
choć nie dla wszystkich.
Nie dla tych, którzy zginęli
z rąk Niemców w odwecie za akcję. To była cena
operacji. Cały sukces przeprowadzenia tak wielkiego
przedsięwzięcia dał jednak
początek, utorował drogę
dla następnych akcji- Most
II i Most III, które były
ogromnym sukcesem Armii Krajowej.

Pamięci przyszłych pokoleń - Dęby 600-lecia

Pamięć trwa, ponieważ my ją tworzymy.
Obchodząc kolejne rocznice owych wydarzeń
dajemy świadectwo tożsamości narodowej,
oddając hołd biorącym udział w Akcji Most
I- pierwszym lądowaniu alianckiego samolotu
na ziemiach polskich.
W ramach obchodów Akcji Most I wpisały się na stałe także konkursy: plastyczny
oraz historyczny. Plastyczny w tym roku zatytułowany został: „Bohaterowie Akcji Most I”,
natomiast historyczny „Sprawozdanie uczestnika Akcji Most I”. Organizatorami obu konkursów jest Szkoła Podstawowa w Matczynie
oraz Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra. W tym
roku oba konkursy odbyły się pod patronatem
Instytutu Pamięci Narodowej o/Lublin oraz
Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, którzy również przekazali nagrody dla laureatów. Oba konkursy
organizowane są dla uczniów z terenu gminy
Bełżyce. Oto laureaci: Kategoria szkoła podstawowa klasy I – III: I m-ce - Mateusz Zygo
uczeń ZS nr 1 w Bełżycach oraz Wiktoria Trojanowska uczennica SP w Matczynie. II m-ce
Maciej Koziński uczeń SP w Matczynie oraz
Piotr Niezbecki uczeń SP w Matczynie. III
m-ce Iga Górniak uczennica SP w Krzu, Julia
Skurska uczennica ZS nr 1 w Bełżycach. Kategoria szkoła podstawowa klasy IV-VI: I m-ceKamila Ostrowska uczennica SP w Babinie,
Dorota Niezbecka uczennica SP w Matczynie.
II m-ce Łucja Ciechańska uczennica SP w Babinie, Nikola Wójtowicz uczennica SP w Matczynie. III m-ce Dorota Wójcik uczennica
SP w Babinie, Martyna Węglińska uczennica
SP w Chmielniku. Wyróżnienie Marta Zając uczennica SP w Babinie. Kategoria szkoły
gimnazjalne - wyróżnienie Dominika Chomicka uczennica ZS nr 1 w Bełżycach
Konkurs historyczny „Sprawozdanie
uczestnika Akcji Most I”. I m-ce Dorota Wójcik SP Babin, Julia Podlaska SP Matczyn. II
m-ce Antoni Zając SP Babin, Nikola Wójtowicz SP Matczyn. III m-ce Łucja Ciechańska
SP Babin i Wojciech Pietrzak SP Matczyn.
Tekst: Anna Pietrzak,
foto: arch. SP Matczyn

Pamięci przyszłych pokoleń czyli sadzenie dębów 600-lecia to akcja, która swoim zasięgiem objęła całą gminę Bełżyce, wszystkie szkoły, sołectwa. Poniżej prezentujemy Czytelnikom relację. (Tekst: AWI, foto: arch. GB)
◀ 27 kwietnia 2017 roku w szkolnym ogrodzie uczniowie Szkoły Podstawowej w
Matczynie posadzili dęby 600 –lecia . Tego dnia cała społeczność szkolna poznawała
historię Bełżyc przedstawioną na specjalnie przygotowanej wystawie. Po wystawie
oprowadziła młodzież pani Joanna Szewczyk – kustosz wystawy i bibliotekarka Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bełżycach. Nad całością wydarzenia czuwała
Agnieszka Piłat –bibliotekarka SP w Matczynie.
◀ Dęby sadzili uczniowie ZS Nr 1 w Bełżycach. Przypomnijmy,
że przed budynkiem
szkoły rosną już dwa
dęby - pomniki, posadzone w roku 2006,
upamiętniające znane
postacie: biskupa
Tomasza Wilczyńskiego oraz patrona
szkoły – Świętego Jana
Pawła II.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Chmielniku także dołączyli
do akcji sadzenia jubileuszowych dębów.

"Odnawialne źródła energii
w gminie Bełżyce"
W grudniu 2016 roku Gmina Bełżyce podpisała
umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działania 4.1. Wsparcie
wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Umowa dotyczy realizacji projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w gminie Bełżyce”, którego celem głównym jest poprawa jakości środowiska naturalnego (czystości powietrza)
na terenie gminy Bełżyce dzięki wykorzystaniu odnawialnych
źródeł energii. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez montaż instalacji solarnych w 420 gospodarstwach domowych.
W ramach projektu zamontowane zostaną kolektory słoneczne. Projekt przewiduje także wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych. Instalacja
będzie wyposażona w nowoczesną automatykę, z regulatorem
pozwalającym na bieżący monitoring funkcjonowania instalacji oraz funkcją zliczania energii dostarczonej przez kolektory
w postaci statystyk.
Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy gminy
Bełżyce, z którymi została podpisana umowa użyczenia. Osoby, które podpisywały umowę, a nie otrzymały zwrotnej korespondencji znajdują się na liście rezerwowej.
Zgodnie z podpisaną umową z Województwem Lubelskim całkowita wartość projektu to 4 470 146,60 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego: 3 404 392, 35 zł. Ostateczna wartość inwestycji
znana będzie po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy zadania, wtedy też zawierane będą szczegółowe umowy
z beneficjentami określające wysokość środków finansowych
ponoszonych przez mieszkańców. Realizacja inwestycji przewidziana jest na 2018 rok.
Tekst : Marzena Wojtachnio
Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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◀ W Samorządowym
Przedszkolu Publicznym w Bełżycach
przedszkolaki w
towarzystwie zastępcy
Burmistrza Marcina
Olszaka i dyrektor
Jolanty Barszcz Skowronek w czasie
pikniku ekologicznego
posadziły dęby w
ogrodzie obok przedszkola.

◀ Najmłodsi wychowankowie ZS
Nr 2 także posadzili
drzewka. Akcja była
przeprowadzona
w ramach Dnia
Ziemi.

▶ Sadzenie
dębu w szkole
w Babinie
zostało
połączone z
obchodami
Dnia Ziemi.
Sadzeniu
jubileuszowego drzewka
towarzyszyła cała
społeczność
uczniowska.
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Turniej Tańca Towarzyskiego

Dużym zainteresowaniem cieszyła się impreza taneczna wpisująca się w kalendarz
obchodów Jubileuszu Bełżyc. Około 300
pucharów wręczyli organizatorzy, z Burmistrzem Bełżyc Ryszardem Górą na czele,
uczestnikom Wojewódzkiego Turnieju Tańca Towarzyskiego w Bełżycach.
Jak zawsze organizowali Turniej w gościnnej hali CKFiS-u państwo Magdalena i Grzegorz Gronowscy, trenujący na co dzień grupy
w MDK Bełżyce.
Tancerze biorący udział w Turnieju wystąpili w następujących kategoriach wiekowych:
4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15 lat. W imprezie
wzięły udział następujące kluby i szkoły: BALANS Niedrzwica Duża, Centrum Kultury
i Promocji w Kraśniku, CHOCHLIK Lubartów, EM STUDIO Opole Lubelskie, JUMP Janów Lubelski, MYKA Zamość, PASJA Lublin,
PROMENADA Lublin, SUKCES Lublin, Szkoła Podstawowa im. B.Chrobrego w Lublinie,
Szkoła Tańca Andrzej Karczmarczyk Lublin,
Szkoła Tańca Jacek Jelinek Lublin, TOP ART
Biłgoraj, TOP DANCE Wysokie, Studio Tańca
AXEL Lublin i Bełżyce
Sponsorami tej ogromnej imprezy była
Chłodnia LST - Polska. Tutaj państwo Gronowscy kierują specjalne podziękowania dla
prezesa Leszka Szewczyka oraz Sklep Wielobranżowy TOPA-Z i podziękowania dla pana
Grzegorza Kamińskiego właściciela firmy.
Tekst: A.Winiarska,
foto: A.Winiarska, K.Gumiński
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„Wiwat Maj, 3 Maj …”
5 maja w Szkole Podstawowej w Wierzchowiskach odbył się uroczysty apel upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 maja.
Inscenizację historyczną przygotowała pani
Małgorzata Król wraz z uczniami klasy IV,
V i VI, którzy wystąpili w strojach stylizowanych na epokę oświecenia. Odgrywanym
przez uczniów scenkom towarzyszyła muzyka
dworska.
Zwieńczeniem przygotowanej inscenizacji było
odśpiewanie pieśni
„Witaj
majowa
jutrzenko!” oraz
recytacja
okolicznościowego
wiersza.
Uroczysty apel
zakończyło wystąpienie
Dyrek-

tor Marty Kołodziej, która podziękowała
uczniom za przypomnienie tła historycznego
towarzyszącego uchwaleniu Konstytucji 3
Maja oraz roli, jaką ten dokument odegrał
w dziejach Rzeczpospolitej. Pani Dyrektor
podziękowała także uczniom za zaangażowanie w realizację inscenizacji historycznej oraz
przygotowanie pięknej scenografii.
Tekst: Małgorzata Król,
foto: arch. SP w Wierzchowiskach

ERASMUS + Life is good

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
w Bełżycach z chęcią podejmuje się realizacji projektów Erasmus+. Obecny projekt,
prowadzony od roku 2014, nosi tytuł Life
is good i właśnie dobiega końca. W trakcie
realizacji projektu wraz ze szkołami partnerskimi z Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Włoch,
Turcji staramy się przybliżyć młodzieży zalety
zdrowego stylu życia wynikające z aktywności fizycznej i zdrowego odżywianiem. Dzięki
międzynarodowej współpracy mamy także
możliwość poznać kulturę innych państw
oraz odwiedzić miasta szkół partnerskich.
W ostatnim tygodniu marca przedstawiciele Zespołu Szkół wzięli udział w ostatnim
już spotkaniu projektowym. Podsumowanie
projektu odbyło się w łotewskim mieście Dyneburg.

Gospodarze spotkania zapewnili szereg
atrakcji wszystkim uczestnikom. Pierwszego dnia odbyło się uroczyste przywitanie
zagranicznych gości. Tutejsi uczniowie wraz
z nauczycielami przygotowali wspaniałą uroczystość, w której skład wchodziły prezentacje multimedialne dotyczące informacji na
temat Łotwy, konkursy oraz koncert zespołu
muzycznego, którego członkami są łotewscy
uczniowie. W kolejnych dniach zostały zorganizowane gry i zabawy integracyjne a także
prezentacja efektów dotychczasowej pracy.
W czasie zorganizowanych wycieczek mogliśmy zobaczyć najciekawsze miejsca regionu
takie jak Muzeum Lalek w Preili, Muzeum
Chleba w Aglonie, jezioro Aglona a także
miejsce naszego pobytu – Dyneburg.
Wielostronny projekt Erasmus+ to moż-

Sukces w międzynarodowym konkursie
Uc z n i o w i e
Szkoły Podstawowej w Matczynie w tym roku
wzięli
udział
w IV Konkursie
Hi s t or y c z ny m
o
Żołnierzach
Wyklętych, organizowanym
przez Komitet
Pamięci
Rotmistrza
Pileckiego,
pod
Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
Pana Andrzeja Dudy. Uczeń klasy VI Wojtek Pietrzak zdobył II miejsce pokonując konkurentów nie tylko z Polski, ale także z m.in. Włoch, Kanady, Grecji, Litwy. Nagrodę odebrał 3 kwietnia 2017 r. podczas uroczystej Gali w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Warszawie. Serdecznie
gratulujemy.
Tekst: Anna Pietrzak, foto: arch. SP w Matczynie
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liwość, sprawdzenia się w pracy
w grupie, podszkolenia języków obcych oraz otwarcia się na świat! Projekt, na zasadach partnerstwa szkół,
umożliwia wspólne wypracowywanie zamierzonych celów, zgodnych
z wybranym wcześniej tematem,
poznawanie się, wymianę doświadczeń, wreszcie wizyty w swoich
placówkach i krajach uczniów
i nauczycieli. Przez ostatnie 3 lata
uczniowie ZS wzięli udział w spotkaniach zorganizowanych w każdej
z partnerskich szkół, łącznie w wyjazdach zagranicznych wzięło udział
29 uczniów i 12 nauczycieli a w spotkaniu w Bełżycach wzięło udział
25 zagranicznych uczniów oraz 11
nauczycieli.
Projekt, to również wspólnie
wypracowane produkty końcowe,
w naszym przypadku to: międzynarodowa
książka kucharska, kalendarz, zbiór opowiadań, prezentacje i filmy m.in. o znanych sportowcach i najpopularniejszych sportach, zdrowym odżywianiu się, sposobach pozbywania
się stresu itp. a także organizacja warsztatów
i spotkań.
Projekt jest doskonałą szkołą pracy zespołowej, odpowiedzialności, samodzielności,
kreatywności. Projekt otwiera nas na świat językowo i kulturowo. Pobyt w krajach partnerskich, mieszkanie u rodzin, poznanie codzienności kraju a także goszczenie w swoich
domach zagraniczną młodzież to doskonałe
doświadczenie, uczące tolerancji, otwartości
i komunikowania w języku obcym. Młodzi
ludzie, zdobywają w ten sposób cenną wizję
świata, daleką od stereotypów.
Udział Zespołu Szkół w projekcie pozytywnie wpłynął na rozwój osobisty i naukę
młodzieży. Poprzez wprowadzenie europejskich aspektów kształcenia wzmocniła się
pozycja edukacji międzykulturowej i zwiększył się jej wkład w integracją społeczną.
Uczniowie mieli także możliwość doskonalić i sprawdzić swoje umiejętności językowe
w codziennej komunikacji a także zawrzeć
nowe przyjaźnie oraz odwiedzić różne kraje,
co wzbudziło w nich zainteresowania innymi
kulturami.
Czas, który spędziliśmy z naszymi zagranicznymi przyjaciółmi był wspaniały, a wrażenia na długo pozostaną w naszej pamięci.
Mamy nadzieję, że w przyszłości jeszcze się
spotkamy, chociażby w następnym projekcie…
Tekst: Karolina Sudół,
foto: arch. ZS im. M.Kopernika

Gazeta Bełżycka - Miesięcznik Samorządowy

20
Gazeta Bełżycka

Gminne zawody sportowo - pożarnicze

21

Gazeta Bełżycka

"Majówka z seniorem" w Babinie

160 osób wzięło udział w spotkaniu integracyjnym organizowanym przez
Stowarzyszenie "Babinianki" w babińskiej remizie OSP. Hasłem spotkania była "Majówka z seniorem", a wszystko w ramach projektu "Integracja międzypokoleniowa" sfinansowanego z gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zgromadzonym na spotkaniu przy poczęstunku czas umilił chór "Gaudeamus" prowadzony przez panią Marzenę Goc oraz "Gaudium", którym kieruje
pani Monika Tokarczyk. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Babinie,
należący do koła teatralnego, przedstawili inscenizację zatytułowaną "Sąd nad
książką". Kolejną z atrakcji była projekcja filmu o Rzeczpospolitej Babińskiej,
nakręconego ponad 30 lat temu przez TVP. - Po zakończeniu uczestnicy mówili
o potrzebie podobnych spotkań i o tym, że liczą na kolejne projekty, w których
będą mogli wziąć udział - podsumowuje Anna Poleszak zastępca prezesa Stowarzyszenia "Babinianki", odpowiedzialna za realizację całego projektu.
Tekst: AWI, foto: Robert Pikul i Marzena Goc

Przedszkolaki na pikniku
Kilkuset widzów kibicowało drużynom
Ochotniczych Straży Pożarnych w czasie Gminnych zawodów sportowo - pożarniczych, które miały miejsce 14 maja
na stadionie w Bełżycach. Tam spotkało
się dziewięć drużyn z terenu naszej gminy. Po podsumowaniu punktacji w poszczególnych konkurencjach najlepsi
okazali się:
I miejsce Babin
II miejsce Wzgórze
III miejsce Jaroszewice
IV miejsce Matczyn Wojcieszyn
V miejsce Zagórze
VI miejsce Kolonia Chmielnik
VII miejsce Zalesie
W zawodach z powodu awarii sprzętu
zdyswalifikowano drużynę OSP z Podola i Bełżyc.
W czasie imprezy strażacy prezentowali
m.in. pokaz udzielania pierwszej pomocy, pokaz akcji ratowniczej, pokaz
sprzętu i wyposażenia pożarniczego
PSP i OSP (samochód ratownictwa wysokościowego i chemicznego itp.) i wiele
ciekawostek.
Tekst: AWI, foto: arch UM

Moc atrakcji czekało na wszystkich przedszkolaków, którzy wzięli udział w ekologicznym pikniku.
W ramach pikniku zorganizowanego w Samorządowym
Przedszkolu Publicznym w Bełżycach miały miejsce występy
dzieci z poszczególnych grup wiekowych. Maluchy prezentowały piosenki o tematyce ekologicznej. Było także malowanie
obrazów z przyrodą i ekologią w roli głównej. Mimo niesprzyjającej tego dnia pogody zamiast na chodniku powstały obrazy
na kartonach, malowane wspólnie, w kilkuosobowych grupach.
Ciekawostką dnia był międzygrupowy quiz ekologiczny i zabawy ruchowe z chustą animacyjną.
Nie zabrakło też wspólnego drugiego śniadania by poratować nadwątlone przy pracy i zabawie siły. Ważnym punktem
pikniku było sadzenie dębów, o którym wspominamy w artykule na stronie 13. Każda z grup posadziła swoje drzewko
w przedszkolnym ogrodzie. Wiemy, że dzieci doglądają codziennie sadzonek sprawdzając czy ich drzewko już się przyjęło
i czy pięknie rośnie.
Tekst: AWI, foto: arch. UM
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Pilotażowy kurs samoobrony „Jestem Bezpieczna”

Bełżyczanie odwiedzili

Poranek na Placu Św. Piotra w Watykanie.

Burmistrz Bełżyc zaprosił kobiety z gminy
Bełżyce do wzięcia udziału w bezpłatnych
zajęciach z zakresu samoobrony.
Pilotażowy kurs samoobrony dla kobiet
„Jestem Bezpieczna” prowadzony był przez
instruktora taktyki i technik interwencji Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie – pana Marka Zająca.
Zajęcia odbywały się w Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach przy ul. Zamkowej 47. W okresie od 13 marca do 3 kwietnia
2017 roku grupa 25 kobiet uczestniczyła w 4
spotkaniach, łącznie zrealizowano 6 godzin
dydaktycznych.
Kurs był doskonałą okazją, aby poznać
podstawowe elementy samoobrony oraz poprawić kondycję fizyczną. Prowadzący zajęcia

Sezon Wędkarski 2017 Koła nr 74 Bełżyce rozpoczęty!
30 kwietnia 2017 roku na bełżyckim zbiorniku wodnym
odbyły się zawody otwierające sezon wędkarski 2017 o Puchar
Dyrektora CKFiS-u. W zawodach tych wystartowało 23 zawodników w dwóch grupach wiekowych: -Junior i Senior. W kategorii Junior zwyciężył Jakub Węgorowski z wagą ryb 530 gram,
II miejsce zajął Albert Kowalczyk 375 gram ryb, a III Gerhand
Damian 95 gram. W kategorii Senior zwycięzcą zawodów został Kamil Skrzypek z wagą ryb 4180 gram, II miejsce Robert
Majkowski 2495 gram, a III miejsce zajął Robert Tarczyński
1400 gram. Największą rybę zawodów złowił Kamil Skrzypek
i był to karp o wadze 1090 gram. Ogłoszenia wyników, wręczenia pucharów i upominków dokonał Dyrektor CKFiS pan
Andrzej Paśnik.
Następnymi zawodami, które odbyły się dnia 6 maja były
Spławikowe Mistrzostwa Koła rozgrywane pod patronatem
Burmistrza Bełżyc. W zawodach uczestniczyło 18 zawodników
w 4 grupach wiekowych: Kadet, Junior, Senior i 55+ W kategorii Kadet zwyciężył Jakub Węgorowski łowiąc rybę o wadze
55 gram. Pozostałym dwóm zawodnikom nie udało się złowić
ryby do zaliczanej punktacji. Kategorię Junior wygrał Dominik
Węgorowski z wagą ryb 2605 gram, II miejsce Konrad Dec 750
gram, III miejsce zajął Damian Gerhand 285 gram. W kategorii
Senior zwycięzył Robert Majkowski z wagą ryb 4760 gram, II
miejsce Andrzej Mirosław 2225 gram, III miejsce Kamil Skrzypek 2170 gram. W kategorii 55+ wystartowało 3 zawodników,
a tylko dwóch z nich złowiło ryby zaliczane do punktacji. Zwycięzcą został Zdzisław Majkowski łowiąc 3465 gram a II miejsce zajął Krzysztof Skrzypek 330 gram.
Największą rybę zawodów złowił Zdzisław Majkowski karpia ważącego 1035 gram. Wręczenia pucharów zwycięzcom
dokonał burmistrz Ryszard Góra.
Po zakończeniu zawodów zwycięzcy swoich kategorii wiekowych wraz z burmistrzem oraz prezesem i wiceprezesem
Koła posadzili siedem dębów od strony północnej zbiornika
dołączając tym samym do upamiętnienia 600 lecia Bełżyc.

udzielił szczegółowego instruktażu jak bronić
się przed uderzeniami, kopnięciami oraz duszeniem. Kobiety dowiadywały się skąd wyprowadzać ciosy, kopnięcia i jak je blokować.
Uczyły się także przybierania prawidłowej
postawy w sytuacji, gdy zostaną zaatakowane.
Treningi samoobrony nie tylko pokazują
jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, ale także podnoszą samoocenę
i pewność siebie. Indywidualne podejście do
uczestniczek kursu, pozwoliło w szybkim
tempie przyswoić podstawowe techniki samoobrony. Potwierdzeniem uczestnictwa był
dyplom dla każdej z pań wręczony przez zastępcę Burmistrza Bełżyc Marcina Olszaka.

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

Tekst: Ewelina Budzyńksa, foto: arch UM

Wziął udział w II Biegu Kazimierskim

Odnowiona fontanna Di Trevi w Rzymie.

Polski cmentarz na Monte Cassino.
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Paweł Szubartowski pochwalił się naszej redakcji
udziałem w II Biegu Kazimierskim im. Jana Pawła II
na 10 km.
W nieoficjalnej kwalifikacji
zajął w kategorii open na
169 startujących miejsce
20-27 z czasem 49 min i 45
sec.
Paweł należy do grupy
Bełżyce i okolice biegają,
i razem z nią startuje
w licznych biegach i maratonach organizowanych na
Lubelszczyżnie.
Tekst: red.,
foto: arch. P.Szubartowski

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

Gazeta Bełżycka - Miesięcznik Samorządowy

24
Gazeta Bełżycka

Odpowiedz na pytanie
Na pytanie z poprzedniego
wydania
Gazety Bełżyckiej prawidłowo odpowiedzieli:
Barbara i Andrzej Grygliccy, Tomasz Bogusz,
Krystyna Majkowska.
Na zdjęciu, które
zrobione zostało w latach
60-tych XX wieku widać
wschodnią część Rynku
miejskiego.
Przejdźmy do pytania w tym miesiącu.
Czy poznają Państwo co
uwidocznione zostało na
fotografii obok i w którym roku mogło powstać
to zdjęcie? A może uda
się naszym Czytelnikom
rozpoznać jakąś osobę
na fotografii? Jeśli tak,
przez miesiąc czekamy
na odpowiedzi w redakcji Gazety Bełżyckiej lub
pod nr tel. 81 517 22 30.

Polskie losy w poezji
9 kwietnia spotkaliśmy się na kolejnym
wieczorze poezji pt. „Polska w poezji w latach 1939 – 1981”. W nastrój wieczoru
wprowadziła słuchaczy muzyka Andrzeja
Kurlewicza z filmu „Polskie drogi”, a w tematykę Jadwiga Kamińska – Syga.
Najnowsze dzieje naszej ojczyzny, nie są
nam obce. Rok 1939, wojna, okupacja, holokaust, powstanie warszawskie. Kwiat młodzieży biorącej w niej udział, której przyświecał
tylko jeden cel - wolna Polska. To Kolumbowie
rocznik 20, jak nazywał ich Roman Bratny. To
Baczyński, Gajcy, czy cytowani tego wieczoru:
Andrzej Trzebiński, kiedy zginął miał zaledwie 21 lat, Władysław Szlengel 28,Tadeusz
Borowski 31, czy Zuzanna Ginczanka, piękna
kobieta, muza malarzy i poetów, rozstrzelana
na dziedzińcu więzienia Montelupich w Krakowie w 1944 roku.
Potem rok 1945 i lata następne. Wówczas
wierzono, że przeżywany okres jest przejściowy i wkrótce Polska będzie prawdziwie niepodległa. Był to ponury czas, w którym niemal wszystkie drogi prowadziły donikąd.
Potem rok 1968, narodziny Solidarności
i w efekcie stan wojenny. Wszyscy przegrani
tamtego okresu, oszukani, wyśmiani, szykanowani, nieszczęśliwi są nieusuwalnym fragmentem polskiego losu.
Obecnie, gdy tyle rzeczy jest nam dane,
nie zastanawiamy się, jak cenne jest to, co
mamy.
Tekst: Jadwiga Kamińska – Syga
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Przebiegli Armageddon

Grupa "Bełżyce i okolice biegają" wzięła udział w biegu Armageddon Challenge. Impreza
zorganizowana została w Janowcu nad Wisłą. - Zaczęliśmy majówkę ekstremalnym uderzeniem
adrenaliny czyli biegiem z przeszkodami - mówią biegacze z Bełżyc. Do wyboru były trzy dystanse – Beginner 3 km, Runner 6 km, Warrior 9 km oraz tor dla dzieci. Łącznie wystartowało 263
biegaczy.
Wspaniała lokalizacja, świetna trasa, wzniesienia, woda, wąwóz i bieg wokół prawdziwego
zamku. Każdy przebiegnięty kilometr przeliczany był na złotówki, przekazane przez fundację na
pomoc w leczeniu chorego dziecka.
- Biegłam z kilkoma osobami trasą 6 kilometrową. Na tym odcinku, podobnie jak na pozostałych
pokonywaliśmy rozmaite przeszkody, jak kładki nad wodą czy po prostu strumienie. Po pierwszej
przeszkodzie byłam już praktycznie cala przemoczona. Dzięki wsparciu grupy udało mi się dobiec
do końca. Trasa mimo, że nie była zbyt długa, ale jednak bardzo wymagająca. Traktuję ten bieg
jak świetną przygodę, pokonanie własnych słabości i polecam każdemu, kto chciałby spróbować. Ja
na pewno jeszcze wystartuję w podobnym biegu - relacjonuje Ula Tarczyńska z Bełżyc.
Tekst: A.Winiarska, foto: arch. U.Tarczyńskiej

