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Godz. 19.00 – Uroczysta ODSŁONA XXVI Sceny Dramatycznej – Bełżyce ‘2017
”DRUGA M. SHOW” – ŚPIEWAJĄCY SOBOWTÓR MARYLI RODOWICZ
Godz. 20.30 – Scena „RODE” – Kraków . „Separacja”
Farsa Mariusza Marczyka, reż. Przemysław Śliwa /sala klubowa/
Godz. 21.30 – 23.30 – UNIKALNY POKAZ FILMOWY;
pokazu filmu „Pan Tadeusz” (1928 r.), reż. Ryszard Ordyński,
muzyka - „na żywo”: Marcin Pukaluk /sala widowiskowa/
23 września 2017 roku – sobota
SCENA DZIECIOM… i nie tylko…
Godz. 16.30 – Wesołe Nutki - Sz.P. z Matyczna
Bedrich Svaton „Smok w Niesfarowie”, reż. s. Elżbieta Masztalewicz /sala klubowa/
Godz. 17.00 – TEATR W RUCHU – Kraków
„Przygody Zefirka i Spółki- w Krainie Żywiołów”, reż. Katarzyna Pawłowska
/sala widowiskowa/
Godz. 19.00. Teatr „Nasz”- Bełżyce
Yasmina Rezy „Sztuka” , reż. Józef Kasprzak /sala widowiskowa/
Godz. 20.00 – Teatr Bez Rzędów – Rzeszów
”Zagraj to jeszcze raz…sam” – spektakl komediowy wg. Woddy’ego Allena,
reż. Lech Walicki /sala klubowa/
Godz. 21.00 – Teatr 30 Minut – Ełk
Dario FO „Trzy zbiry” , reż. Piotr Witaszczyk /sala widowiskowa/
Godz. 22.00 - Teatr Kontrabanda „Skur-WIENIA”- na podstawie poematu
Wieniedikta Jrofiejewa MOSKWA – PIETUSZKI. Monodram w wykonaniu
Łukasza Dąbrowskiego, reż. Aleksandra Skorupa /sala klubowa/
KURTYNA
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Realizują projekt "Bełżyckie osobliwości historii"

Foto: Agnieszka Winiarska

Stowarzyszenie Razem Dla Bełżyc w sierpniu rozpoczęło realizację
projektu Bełżyckie osobliwości historii w ramach programu Równać
Szanse, który potrwa 15 miesięcy. Program Równać Szanse to program
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. W projekt zaangażowane są 23 osoby
w wieku 13-19 lat z gminy Bełżyce które biorą udział w przedsięwzięciach zmierzających do poznania życia społecznego środowiska lokalnego w okresie od zarania do chwili obecnej.
Tematem przewodnim projektu jest zidentyfikowanie wybranych, ważnych historycznie i społecznie wydarzeń, miejsc i osobowości. W tym celu
młodzież rozpoznaje środowisko – przeprowadza wywiady z osobami znającymi ważne osoby i wydarzenia, zarówno z osobistych doświadczeń jak i z
przekazów przodków. Organizuje z nimi spotkania otwarte dla społeczności,
następnie zostaną one opisane i wydane w formie publikacji elektronicznej;
ważne będzie również dotarcie do dokumentów historycznych (mapy, dokumenty archiwalne, zdjęcia); zidentyfikowanie miejsc historycznych w terenie
(na terenie gminy) i naniesienie ich na mapę. Działania będą realizowane
według reguł ustalonych przez profesjonalistów - konsultantów. W konsekwencji wypracowany zostanie katalog cech osobowości, dzięki którym po-

znani ludzie zostali bohaterami lub uznanymi za ważnych dla środowiska. Kontynuacją poznawania osobowości będzie także zorganizowanie paneli dyskusyjnych
z udziałem obecnie odnoszących sukcesy przedstawicieli naszej małej ojczyzny.
Trzy panele pt. „Osoba z prowincji także może odnieść sukces życiowy”, „Żydzi
w Bełżycach” oraz "Pradawne Bełżyce i okolice", na które zostaną zaproszone
osoby obecnie aktywne społecznie lub zawodowo i odnoszące sukcesy. Poznanie życia przodków pozwoli rozeznać swoją teraźniejszość, zbudować tożsamość
osobistą, rozwinąć umiejętności społeczne, a w konsekwencji skutecznie kreować
przyszłość.
Młodzież realizację projektu rozpoczęła od warsztatów integracyjnych zorganizowanych w Motyczu Leśnym w Centrum Dobrego Wychowania Fundacji
Szczęśliwe Dzieciństwo. W czasie tych warsztatów uczestnicy projektu poprzez
różne zabawy poznawali się wzajemnie i uczyli się współpracy. Następnego dnia
miały miejsce warsztaty z Historii Mówionej zorganizowane w Ośrodku ‘’Brama
Grodzka- Teatr NN” w Lublinie. Podczas warsztatów młodzi uczestnicy projektu
uczyli się jak poszukiwać osób, z którymi przeprowadzamy wywiady i jak z nimi
rozmawiać oraz jak nagrywać relacje, a także jak je archiwizować i przepisywać.

Tekst: Grzegorz Kamiński, foto: arch. G.Kamińskiego
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Burmistrz Bełżyc honorowym gościem
uroczystej sesji Rady Miasta w Lublinie

15 sierpnia w Sali Unii Lubelskiej za Zamku Lubelskim odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Lublin z okazji 700. rocznicy nadania Lublinowi praw
miejskich. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100
gości zagranicznych z 32 miast partnerskich i zaprzyjaźnionych, parlamentarzyści, przedstawiciele
środowisk naukowych, artystycznych, wojska, władz
samorządowych różnego szczebla.
W uroczystościach wziął udział również burmistrz Bełżyc Ryszard Góra, który pogratulował wyjątkowego Jubileuszu i złożył władzom stolicy województwa życzenia. Na pamiątkę spotkania burmistrz
wręczył także okolicznościowy grawerton.
Burmistrz komentując spotkanie powiedział:
„Bełżyce i Lublin zbliżyło ważne wydarzenie – Jubileusz nadania praw miejskich. Zarówno dla Bełżyc
świętujących 600 lat swojego istnienia jak i dla Lublina, lokowanego w 1317r. ten niezwykle ważny moment
w historii będący znakomitą okazją do przypomnienia
doniosłych wydarzeń, które miały miejsce w ciągu
dziejów miast, jest również formą promocji, ale jak się
okazuje, także stwarza okazję do budowania płaszczyzny współpracy między samorządami, która mam
nadzieję będzie rozwijana w przyszłości.”
Przypomnijmy, że prezydent Lublina gościł
w Bełżycach na sesji inaugurującej obchody 600 – lecia Bełżyc, ciepło wypowiadając się o naszym mieście, o zmianach jakie dokonały się w ostatnim czasie.
Podkreślał, że Bełżyce są istotnym miejscem na mapie Lubelszczyzny. Na pamiątkę spotkania Prezydent
Żuk został uhonorowany medalem okolicznościowym wydanym specjalnie na okoliczność Jubileuszu
600 – lecia miasta.
Tekst: red., foto: arch. UM Lublin

Wydanie internetowe gazety do pobrania na stronie www.mdk-belzyce.pl
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Uczcili wybuch Powstania Warszawskiego

1 sierpnia sygnał syreny alarmowej o godz. 17.00
w Warszawie i wielu miastach całej Polski rozbrzmiał ku czci poległych w Powstaniu Warszawskimi. Na ulicach, chodnikach, gdzie panuje nieprzerwany ruch, zatrzymano się na chwilę.
W miejscach pamięci, pod pomnikami składano
kwiaty i palono znicze.
Nasza społeczność, władze miejskie, stowarzyszenia kombatanckie, harcerze także złożyli hołd
poległym w 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Obecni na uroczystości przy pomniku
Niepodległości byli również przedstawiciele szkół
i instytucji miejskich oraz duchowieństwa. W intencji poległych i żyjących powstańców modlił się
proboszcz tutejszej parafii ks. Janusz Zań.
Należy podkreślić, że obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego budują w Polakach
wspólnotę. Wielu historyków twierdzi, że gdyby nie
Powstanie, to historia naszego kraju mogłaby się
potoczyć zupełnie inaczej.
Tekst: AWI, foto arch. UM

Zasłużony dla

Województwa Lubelskiego

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu
Od kilku tygodni kierowcy jadący przez
skrzyżowanie ulicy Krakowskiej, Przemysłowej, Wilczyńskiego i Kościuszki
muszą jeździć według nowych zasad. Nastąpiła bowiem zmiana organizacji ruchu
drogowego w celu poprawienia bezpieczeństwa w tamtym rejonie. Teraz pierwszeństwo mają jadący na wprost z ulicy
Krakowskiej w Przemysłową, natomiast
wyjeżdżając z ulicy Wilczyńskiego oraz
Kościuszki należy zatrzymać się na znaku Stop.
Zmiany stałej organizacji ruchu na tym
skrzyżowaniu zostały rozpoczęte na wniosek Burmistrza Bełżyc w 2015r. po licznych
kolizjach i wypadkach drogowych w tamtym miejscu. Z danych policji wynika, że
w 2015 roku miało tam miejsce sześć kolizji,
rok później cztery kolizje i dwa wypadki,
w których rannych zostało aż cztery osoby.
W tym roku, jeszcze przed przebudową skrzyżowania, doszło do dwóch
kolejnych kolizji drogowych.
- W lipcu 2015 roku po raz pierwszy spotkała się komisja złożona ze
specjalistów z branży inżynierii drogowej, policji, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Lublinie i naszej gminy. W wyniku tego spotkania
została opracowana koncepcja przebudowy tego skrzyżowania wraz ze
zmianami organizacji ruchu, polegającej na zmianie pierwszeństwa przejazdu na niektórych kierunkach. - przybliża Szymon Topyło naczelnik
Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Urzędu
Miejskiego w Bełżycach. Nową koncepcję przedstawiono do konsultacji
społecznych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. W tym czasie wpłynęło dwie uwagi, które zostały uwzględnione w projekcie docelowym. - Następnym krokiem było wdrożenie procedury opiniowania
projektu przez odpowiednie organy, które ostatecznie zatwierdziły ją do
realizacji. - wyjaśnia Topyło. W roku bieżącym inwestor, czyli Zarząd
Dróg Powiatowych, wyłonił wykonawcę robót i skrzyżowanie zostało
przebudowane.
- W ocenie funkcjonariuszy Komisariatu
Policji w Bełżycach zmiana organizacji ruchu
w rejonie wskazanego skrzyżowania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa - informuje
podkom. Agnieszka Falandysz z-ca KomenWe wrześniu tego roku
danta Komisariatu Policji w Bełżycach.
zakończyła się przePrzypomnijmy, że zarządcami ulicy Krabudowa strefy wejścia
kowskiej i Wilczyńskiego jest gmina Bełżyce
do budynku wieżowca
a Przemysłowej i Kościuszki Zarząd Dróg Poprzy ulicy Fabrycznej
wiatowych w Bełżycach.
2b. Dodajmy, że obiekt

Remont wejścia do wieżowca

OGŁOSZENIE
Burmistrz Bełżyc ogłasza drugie ustne przetargi nieograniczone na
1. dzierżawę części działki Nr 1425/2 obręb geodezyjny Bełżyce-Wzgórze, oznaczonej dla celów dzierżawy Nr 1425/2/3 o pow.
0,0700 ha, Nr 1425/2/2 o pow. 0,0500 ha oraz część działki Nr
1719 obręb geodezyjny Bełżyce-Wzgórze, oznaczonej dla celów
dzierżawy Nr 1719/1 o pow. 0,0800 ha,
2. najem części działki Nr 635 położonej w obrębie Bełżyce-Centrum przy ul. Lubelskiej, oznaczonej dla celów najmu Nr 127 z
przeznaczeniem pod garaż blaszany.
W/w przetargi wyznaczono na dzień 16 października 2017 r.
Pełna treść ogłoszeń zamieszczona jest w BIP Urzędu Miejskiego
w Bełżycach oraz stronie internetowej http://www.belzyce.pl.
Bełżyce, dnia 13 września 2017 r.
Z up. BURMISTRZA

mgr Marcin Olszak
Z-ca Burmistrza

G
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jest własnością naszego
samorządu.
- Prace zostały zapoczątkowane wykonaniem
projektu budowanego w 2016 r. i uzyskaniem zgody na roboty. Następnie
Burmistrz Bełżyc wystąpił do Starosty Lubelskiego o dotację na realizację
tego zadania w wyniku czego została zawarta umowa na współfinansowanie
przedsięwzięcia w wysokości 50 % kosztów. Zakres robót obejmował: roboty
rozbiórkowe, roboty murowe, wykonanie placu i podjazdu z kostki brukowej,
remont systemu odwodnienia budynku i instalacji wentylacyjnej - wymienia
Szymon Topyło naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
i Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bełżycach.
Jak widać na fotografii z pewnością poprawiła się funkcjonalność budynku, w którym mieści się kilkanaście instytucji i organizacji a także firm,
a codziennie odwiedza go kilkuset klientów i interesantów.
Tekst: A.Winiarska, S.Topyło,
foto: Agnieszka Winiarska

Zarząd Województwa Lubelskiego 7 sierpnia podjął uchwałę
nr CCIII/4079/2017, którą nadał panu Ryszardowi Górze Odznakę Honorową "Zasłużony dla Województwa Lubelskiego".
Odznakę tę uroczyście wręczył Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski na scenie w czasie Dożynek Wojewódzkich w Radawcu, 27 sierpnia tego roku, w których wzięła
udział także liczna delegacja naszej gminy.
Dodajmy, że podobne odznaczenie jak Burmistrz Bełżyc odebrało jedynie szesnaście osób i jedna spółdzielnia.
Tekst i foto: A.Winiarska

Tekst : AWI, foto: Agnieszka Winiarska

Wydanie internetowe gazety do pobrania na stronie www.belzyce-mdk.pl
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Miliony z budżetu Gminy Bełżyce na inwestycje drogowe
Trwa w naszej gminie przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2238L (Halinówka – Góra - Bełżyce), 2239L (Bełżyce – Chmielnik – Góra) oraz 2240L (Kol. Chmielnik – Kierz
– Cuple – Trzciniec).
Całkowita wartość realizowanej przez Powiat
Lubelski inwestycji wynosi ponad 10,2 mln złotych,
z czego środki Powiatu Lubelskiego to ponad 4,3 mln
zł. Gmina Bełżyce jako partner zadania przekazała na
ten cel ze środków własnych 2,8 mln zł., a gmina Wojciechów 171 tys. zł. Pozostała część środków pochodzi
z dofinansowania.
Łącznie przebudowanych będzie blisko 14 km
dróg.
Zadanie, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Bełżyce
i Wojciechów oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej
i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym, realizowane jest w ramach Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019.
Zakres przebudowy obejmuje m.in.: wzmocnienie istniejącej nawierzchni i jej poszerzenie, regulację wysokościową zjazdów, przebudowę przepustów,
odtworzenie istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego, wykonanie nawierzchni chodników,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakończenie robót planowane jest na 30 października 2017r.
Wspomniana inwestycja nie jest jedyną realizowaną w partnerstwie z Powiatem Lubelskim. Dzięki
współfinansowaniu w ubiegłym roku udało się przebudować ulice: Jakuba Nachmana, Tysiąclecia i Prebendarską. Wartość zadania wyniosła ponad 600 000 tys.
zł. z czego gmina Bełżyce dołożyła połowę tej kwoty.
Inne wykonane realizacje w ramach porozumienia
z Powiatem Lubelskim:
- odbudowa ul. Ks. Bpa T. Wilczyńskiego (2008r.) –
dofinansowanie z budżetu gminy 240 469,00 zł.

Nr 98/99 (209/210) sierpień/wrzesień 2017

wierzchni;
- wykonanie zatok i/lub peronów autobusowych;
- przebudowę istniejących oraz budowę
nowych zjazdów

- przebudowę istniejących ciągów pieszych oraz wykonanie nowych ciągów pieszo
- rowerowych
Tekst: M.Olszak, foto: arch. UM

Fotograficzny skrót ostatnich inwestycji drogowych:

- przebudowa drogi Miłocin – Stasin – Podole (2011r.) – wartość zadania 5 000 000
zł; dofinansowanie zadania z budżetu gminy 563 000,00 zł.
- przebudowa drogi Bełżyce – Strzeszkowice (2011r.) - wartość zadania 15 100 000
zł; dofinansowanie zadania z budżetu gminy 1 749 446 zł.
- przebudowa ul. Partyzantów – wartość zadania 70 000 zł.; dofinansowanie z budżetu gminy 50 000 zł.
- przebudowa drogi Bełżyce – Borzechów (2014r.) – wartość zadania 8 613 397,91zł.;
dofinansowanie z budżetu gminy 1 150 000 zł.
W miesiącu lipcu br. zakończyły się prace związane z zadaniem pn. „Przebudowa
drogi gminnej Nr 107007L Zosin – Jaroszewice na dz. nr ewidencyjny 452 w miejscowości Podole”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskich Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres robót obejmował wykonanie odcinka drogi o długości
1,482 km, w ramach prac wykonano m. in. nową nawierzchnię asfaltową, utwardzono pobocza, wykonano oznakowanie. W wyniku realizacji inwestycji został osiągnięty cel polegający na poprawie dostępności komunikacyjnej mieszkańców do obiektów
użyteczności publicznej, terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz
terenów rolnych. Całkowita wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 465 552,39 zł.
z czego dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 to 63,63% wartości zadania, pozostała kwota to środki własne gminy Bełżyce.
Jeśli chodzi o prace związane z poprawą
infrastruktury drogowej należy wspomnieć
o jeszcze jednym, w tym zakresie, ważnym
działaniu. Gmina Bełżyce i gmina Niedrzwica Duża w porozumieniu z Zarządem Województwa Lubelskiego przystąpiły do opracowania dokumentacji technicznej zadania
inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 834 Bełżyce – Niedrzwica Duża
– Bychawa – Stara Wieś III”.
Dokumentacja, której wartość wyceniono
na kwotę 230 279,00 zł., zostanie wykonana
do połowy grudnia 2017r. i przekazana jako
pomoc rzeczowa Zarządowi Dróg Wojewódzkich. Gmina Bełżyce przeznaczyła na powyższe opracowanie środki własne w wysokości
115 000zł. Tyle samo dołożyła gmina Niedrzwica Duża. Z perspektywy naszego samorządu, w przypadku realizacji inwestycji, przebudowa uwzględniała by całą ulicę Bychawską
od skrzyżowania z ul. Lubelską następnie m.
Jaroszewice aż do granic administracyjnych

Droga Jaroszewice - Zosin

G

gminy. Zakres przewidzianych robót na odcinku DW 834 obejmuje m.in.:
- wykonanie kanalizacji deszczowej oraz
oświetlenia drogowego;
- wykonanie wzmocnienia istniejącej na-

cd. czyt. str.5
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Tomasz Stockinger czytał w Bełżycach "Wesele"

Akcja Narodowe Czytanie organizowana
jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana
Tadeusza Adama Mickiewicza.
W 2013 roku w całej Polsce odbyło się
czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas
następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W ubiegłym roku Andrzej Duda
i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza
w warszawskim Ogrodzie Saskim. Przez ponad 11 godzin powieść Sienkiewicza czytali
znani aktorzy. W całej Polsce i za granicą Quo
vadis przeczytano w ponad 2200 miejscach,
także w bełżyckiej Bibliotece.

Wesele. Dramat w trzech aktach, najsłynniejszy utwór Stanisława Wyspiańskiego, powstało na kanwie autentycznego wydarzenia
– wesela poety i dramaturga Lucjana Rydla
z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic. Prapremiera sztuki odbyła się 16 marca 1901 roku w Teatrze
Miejskim w Krakowie. W tym samym roku
w Krakowie Wesele zostało opublikowane po
raz pierwszy. Dramat Wyspiańskiego został
dotychczas przetłumaczony na ponad 10 języków. W języku polskim ukazało się ponad 120
wydań Wesela.
W Bełżycach gościem specjalnym Narodowego Czytania był aktor filmowy i teatralny
Tomasz Stockinger. Oprawę muzyczną zapew-

niła Julia Rumińska. Duży wkład w organizację Narodowego Czytania miała pani Joanna
Wójtowicz-Mróz polonista z Zespołu Szkół
im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach oraz jej
uczniowie Patryk Lalak oraz Iga Adamczyk.
Do udziału w akcji zaproszone zostały także
pani Izabela Kasperek polonistka z lubelskiego liceum, autorka kanału na YouTube „Wiedza z Wami” oraz jej córka Zuzanna Kasperek.
Na zakończenie spotkania w Bełżycach
burmistrz Ryszard Góra dziękując za występ
wręczył Tomaszowi Stockingerowi pamiątkowy medal 600-lecia naszego miasta.
Dziękujemy wszystkim naszym Czytelnikom oraz mieszkańcom za przybycie i udział
w akcji.
Tekst: M.Widelska, foto: A.Winiarska

W Matczynie zorganizowali piknik wakacyjny
- Mszą świętą odprawioną w intencji mieszkańców przed matczyńską remizą 13 sierpnia
o godzinie 15.00 rozpoczęliśmy piknik wakacyjny dla mieszkańców sołectwa Matczyn
- Wojcieszyn - mówi radny Rafał Brodziak.
Po nabożeństwie lokalny kucharz Robert
Bednarczyk serwował wszystkim zgromadzonym własnoręcznie wykonaną grochówkę
wojcieszyńską. Pysznej zupy zjedzono aż sto
litrów, z pewnością dodała ona sił i rozgrzała
wszystkich w ten nieco pochmurny i deszczowy dzień.
W czasie pikniku działała loteria fantowa,
w której można było wylosować wiele ciekawych i pożytecznych drobiazgów. Później
rozpalono grilla, a do specjałów na gorąco podawano jak dawniej napoje w szklanych butelkach, a także piwo z beczki. Dzieci przez czas
trwania imprezy bawiły się na dwóch ogromnych i pompowanych zjeżdżalniach.
Dużym powodzeniem cieszyły się konkursy, zorganizowane specjalnie dla mieszkańców
m.in. wyścig w nartach integracyjnych. Rywalizacja była bardzo zacięta i sprawiła wszystkim
zarówno startującym jak i kibicom mnóstwo
frajdy i dobrej zabawy. Głównymi nagrodami
w konkursach było badanie techniczne pojazdu w firmie BEDMOT warte 100 zł., oraz usługa fryzjerska w salonie MARIA w Bełżycach.
- Przy organizacji turnieju bardzo dużo pomogli nam mieszkańcy sołectwa oraz strażacy
OSP. Mimo deszczowej pogody zabawa trwała
na placu do północy przy świetnej muzyce przygotowanej przez pana Piotra Ćwiklińskiego. mówi sołtyska Barbara Wieczorkiewicz
W imieniu organizatorów dziękujemy sponorom: Burmistrzowi Bełżyc, firmie BEDMOT
- Tadeuszowi Bednarczykowi, oraz Salonowi
Fryzjerskiemu Marii Wieczerzak. Dziękujemy
również strażakom oraz mieszkańcom za pomoc - Bez ich zaangażowania w przygotowania,
pikniku z pewnością nie udałoby się nam zorganizować - zaznacza radny Brodziak.
Tekst: AWI, foto: arch. sołectwa

G

Zespół Wesołe Nutki
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Cześć ich pamięci

6 sierpnia 2017r. w Kawęczynie (gmina Chodel) odbyły się uroczystości odsłonięcia i poświęcenia figury – pomnika, upamiętniającego bestialski mord dokonany przez Niemców 19 lipca 1944r. na
mieszkańcach tej miejscowości. Dokonano go w odwecie za zorganizowaną dzień wcześniej 18 lipca 1944r. przez oddziały Zapory zasadzkę na grupę żołnierzy niemieckich w miejscowości Kożuchówka.
Niemcy stracili 5 żołnierzy, a 8 zostało rannych. Po stronie polskiej
także byli zabici i ranni w tym major Dekutowski.
W uroczystości organizowanej przez Zrzeszenie WiN Zarząd
Główny z siedzibą w Lublinie, którą rozpoczęła Msza św. w Kościele
Parafialnym w Chodlu, wzięli udział krewni pomordowanych, kombatanci i poczty sztandarowe z Lublina, Chodla, Urzędowa, Poniatowej, Bełżyc, żołnierze z Batalionu Dowodzenia z Lublina oraz miesz-

G
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Strażacy z OSP w Matczynie odwiedzili dom dziecka
W sobotę 19 sierpnia strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Matczyna – Wojcieszyna odwiedzili dzieci z domu dziecka „Pogodny Dom”
przy ulicy Pogodnej 31 w Lublinie. Grupa Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wraz ze starszymi strażakami opowiedziała podopiecznym na czym
polega ich praca, ale również pokazała, że można się wspaniale bawić: były rozgrywki w piłkę siatkową, pokaz sprzętu pożarniczego, strażacki
tor przeszkód, lanie wody i kąpiel w basenie oraz wspólne grillowanie.
Tekst: red., foto: Bartłomiej Solis

kańcy gminy.
W spotkaniu nie mogło zabraknąć żyjących żołnierzy majora Zapory, dających piękne świadectwo czynu, poświęcenia i bohaterstwa - Mariana Chmielewskiego ps. Pomidor, Wiesława Mazurkiewicza ps. Bystry,
Stanisława Gajewskiego ps. Staś, Mariana Pawełczaka ps. Morwa czy
Zbigniewa Matysiaka ps. Kowboj.
Po Mszy św. zebrani wysłuchali krótkiego koncertu w wykonaniu
Orkiestry Wojskowej z Dęblina, a następnie udali się do Kawęczyna
gdzie miało miejsce uroczyste odsłonięcie figury - pomnika i złożenie
wieńców. Hołd pomordowanym oddały również władze samorządowe
gminy Bełżyce reprezentowane przez zastępcę burmistrza Marcina Olszaka.
Tekst: AWI, foto: arch . UM
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„Zaczarowana
noc”
w Matczynie

W lipcu b.r. postanowiliśmy uczcić rozpoczęcie wakacji udziałem w biwaku połączonym z nocowaniem w Ośrodku Wsparcia.
Przygotowania trwały tydzień. Konieczne było zaplanowanie całości spotkania (wykonanie zakupów, uporządkowanie terenu
przy budynku, sporządzenie listy uczestników, uzyskanie zgody rodziców). Niemałym
problemem okazało się wybranie miejsca pod
ognisko, które nie powinno znajdować się
blisko zabudowań drewnianych oraz w pobliżu dużych drzew. Należało zorganizować
siedziska, by wszyscy uczestnicy spotkania
mieli swobodny dostęp do ognia. Tu uzyskaliśmy dużą pomoc od pracowników Ośrodka.
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17.00.
Towarzyszyła nam piękna pogoda i wyśmienite humory.
Wygodne miejsca do spania, gry i zabawy
ruchowe, fantastyczne konkursy zapewnilipracownicy Zespołu Wspierająco-Aktywizującego.
Samodzielnie przygotowaliśmy kolację.
Ogromnym powodzeniem cieszyła się pyszna pizza, lody i piwo bezalkoholowe, a także grillowane przysmaki. Jedną z niezapomnianych atrakcji był nocny seans filmowy
na świeżym powietrzu i tańce przy ognisku.
Podczas spotkania królowała muzyka disco

Zawiadomienie
Prokurator Rejonowy w Opolu Lubelskim zawiadamia członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Rozwój" w Bełżycach, że postanowieniem z dnia 31 lipca
2017 roku odmówiono za nr PR Ds.801.2017 wszczęcia śledztwa w sprawie:
I. wyrządzenia w bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 2009 r. do 3 lutego 2017 r. znacznej szkody majątkowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rozwój"
w Belżycach w kwocie 419.196, 92 złotych przez nadużycie przez Zarząd Spółdzielni uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, skutkiem czego były niekorzystne dla Spółdzielni rozstrzygnięcia postępowań sądowych z jej udziałem, tj.
o czyn z art. 296 par. 1 k.k., z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających
podejrzenie popełnienia przestępstwa (art.17 par.1 pkt 1 k.p.k. )
II. dokonanego w dniu 22 czerwca 2016 r. w Bełżycach, woj. lubelskiego,
przywłaszczenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 148.227,57 złotych,
powierzonych Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej "Rozwój" w Bełżycach na
pokrycie kosztów dostawy ciepła do lokali mieszkalnych w formie uiszczanych
co miesiąc w latach 2014 - 2015 przez poszczególnych członków Spółdzielni
opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody, tj. o czyn z art. 284 par 2 k.k.
z uwagi na to, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego (art.17 par.1 pkt
2 k.p.k.)
W terminie zawitym 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia, pokrzywdzonym przysługuje prawo zwrócenia się do tut. prokuratury o doręczenie odpisu
postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa. Na powyższe postanowienie
przysługuje zażalenie (art.306 par. 1 i 2 k.p.k.). Zażalenie wnosi się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia
odpisu postanowienia, za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122par.
1 i 2 oraz art. 460 par. 1 k.p.k.). Stronom przysługuje prawo przejrzenia akt
sprawy.

polo oraz rytmiczne przyśpiewki ludowe.
Gwieździste, bezchmurne niebo; szum liści wiekowych lip; cykanie
świerszczy; migocące w zaroślach świetliki - tworzyły romantyczny, bajkowy nastrój. Nie czuliśmy zmęczenia, a nocna biesiada pod gołym niebem
trwała do 3 w nocy. Ostatnią niespodzianką był schłodzony szampan, który znacząco dodał splendoru naszemu spotkaniu.
Głównym celem wieczorno - nocnych zajęć była integracja grupy, rozwój umiejętności porozumiewania się i współdziałania podczas realizacji
zadań oraz kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, regeneracja fizyczna i psychiczna. Ponadto celem spotkania było rozbudzenie
kreatywności i twórczego myślenia, inwencji i pomysłowości. Noc spędzo-

G
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na poza domem pozwoliła nam sprawdzić stopień samodzielności
w innych realiach, niż środowisko rodzinne.
W godzinach porannych (po śniadaniu) odjechaliśmy do domów rodzinnych. Biwak nocny pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Wspólnie spędzony czas był dla nas prawdziwą przyjemnością.
Ogromne podziękowania kierujemy do Pana Bogdana Gontarczyka właściciela Sklepu Drew-Chem, który systematycznie wspiera
naszą placówkę. Dzięki jego zaangażowaniu możliwe było sfinansowanie wszystkich atrakcji naszego pikniku.
Rada Uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie
foto: arch. POW
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Śladami walk powstańczych w Warszawie…
W kolejną rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego młodzież z Zespołu Szkół
nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach jak
co roku wyjechała do Warszawy by oddać
hołd polskim bohaterom, którzy walczyli
w powstaniu. Wyjazd dla około stu osób
ufundowały miejscowe władze samorządowe, które każdego roku wspierają uczestnictwo młodych ludzi w uroczystościach
patriotycznych.
1 sierpnia 1944 roku zaczęło się Powstanie
Warszawskie. Polskie oddziały zaatakowały
stacjonujące w mieście wojska niemieckie. Po
drugiej stronie Wisły powoli gromadziły się
radzieckie czołgi. Ok. 50 tys. żołnierzy, często
bez uzbrojenia, rzuciło się do walki, która po
63 dniach zakończyła się kapitulacją i niemal
zrównaniem z ziemią stolicy Polski. Polskie
wystąpienie zbrojne przeciw wojskom niemieckim okupującym stolicę Polski, zryw był
częścią zorganizowanej przez Armię Krajową
akcji „Burza”. 1 sierpnia do walk przystąpiło
około 30 tys. żołnierzy Armii Krajowej. Stan
ich uzbrojenia przedstawiał się wręcz tragicznie, gdyż tylko około 10% żołnierzy posiadało
broń. Powstańcy musieli stawić czoła stałemu
garnizonowi niemieckiemu w sile około 20tys.
w pełni uzbrojonych ludzi z czego ponad połowa to regularne wojsko. Niemcy mogli liczyć ponadto na wsparcie jednostek pancernych, artylerii i lotnictwa.
Powstanie rozpoczęło się 1 sierpnia
o godz. 17:00 (Godzina „W”) wtedy jednostki Okręgu Warszawskiego AK oraz oddziały

G

dyspozycyjne Komendy Głównej AK zaatakowały niemieckie obiekty we wszystkich
dzielnicach okupowanej Warszawy. Do akcji
powstańczej spontanicznie przyłączała się
ludność cywilna, która pomagała walczącym
w budowaniu barykad, umocnień oraz kopaniu rowów przeciwczołgowych. W Powstaniu
Warszawskim oprócz oddziałów Armii Krajowej brali udział również żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) oraz Armii Ludowej (AL). Niestety wobec małej liczby zrzutów
ze strony aliantów oraz braku pomocy ze
strony wojsk sowieckich stojących na prawym
brzegu Wisły, 2 października 1944 roku powstanie po 63 dniach walki zakończyło się
klęską wojsk powstańczych.
W trakcie ponad dwumiesięcznych walk
oddziały powstańcze straciły blisko 16 tys.
Żołnierzy z czego 10 tys. poległo, a 6 tys. zaginęła. Do niemieckiej niewoli trafiło ok. 15
tys. żołnierzy (w tym ok. 900 oficerów i 2 tys.
kobiet). Straty w ludności cywilnej wyniosły
od 150 do 200 tys. zabitych. Straty niemieckie
według różnych źródeł wyniosły od 2tys. do
10tys. poległych żołnierzy.
W tym roku komendant Rajdów Zapory
pan Rafał Dobrowolski oprowadził wszystkich uczestników wyjazdu do Warszawy po
Czerniakowie i opowiedział o walkach tam
trwających w czasie powstania 1944 roku.
Czerniakowem nazywano obszar południowego Powiśla pomiędzy ul. Ludną i Sole
od północy a Rozbrat i Łazienkowską wraz
z Fortem Czerniakowskim na południu. Ze
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Śródmieściem Południowym Czerniaków powiązany był ul. Książęcą; wschodnia granica
biegła wzdłuż Wisły.
Czerniaków w czasie okupacji stanowił w
dużym stopniu niemiecką dzielnicę mieszkaniową. Sąsiadował z licznymi, dobrze uzbrojonymi stanowiskami nieprzyjaciela - hotel
sejmowy, stadion Legii, Port Czerniakowski,
Dom Akademiczek przy ul. Górnośląskiej.
Pierwotnie oddziały powstańcze zdobyły
obszar tzw. Górnego Czerniakowa, pomiędzy
ul. Ludną, Rozbrat, Łazienkowską i Wioślarską. Późniejsze zdobycie pl. Trzech Krzyży
pozwoliło na utrzymanie łączności z resztą
miasta poprzez ul. Książęcą.
Po zajęciu przez Niemców 6 września
Powiśla, rozpoczęli oni 11 września atak na
Czerniaków. Jego zdobycie było dla nich ważne ze względów strategicznych. Na prawym
brzegu Wisły Rosjanie zaczęli przygotowania
do ofensywy. Niemcy musieli jak najszybciej
całkowicie odciąć siły powstańcze od Wisły,
aby uniemożliwić Armii Czerwonej utworzenie przyczółka w lewobrzeżnej części Warszawy.
Rozpoczęły się ciężkie walki powstańców
broniących Czerniakowa z przeważającymi
siłami niemieckimi Grupy Bojowej "Reinefarth". Siły powstańcze Zgrupowania "Kryska"
zostały wzmocnione przez ocalałych z walk na
Woli i Starym Mieście żołnierzy Zgrupowania
"Radosław".
14 września Armia Czerwona i oddziały
Ludowego Wojska Polskiego zajęły Pragę -

Śladami walk powstańczych w Warszawie… cd.
prawobrzeżną dzielnicę Warszawy. 16 września żołnierze 2 i 3 dywizji piechoty 1 Armii
LWP dokonali desantu na Czerniakowie
w celu wzmocnienia sił powstańczych i próbie
utworzenia przyczółka. Niestety zaangażowane siły były zbyt słabe a żołnierze nie posiadający doświadczenia w walkach ulicznych
ponieśli olbrzymie straty.
23 września 1944 r. padł ostatni punkt
polskiego oporu na Czerniakowie. Warszawa
została ostatecznie odcięta od Wisły. W czasie
zajmowania Czerniakowa Niemcy dopuścili się licznych mordów na rannych, jeńcach
i ludności cywilnej.
Po upadku Czerniakowa w różnych zakamarkach i piwnicach pozostawali ranni cywile
i powstańcy, przeważnie nie mogący się poruszać o własnych siłach, ale i tacy; którzy liczyli
na przetrwanie. Niemcy przeczesując teren,
na wielu z odnalezionych dokonywali samosądów, a wyroki wykonywali przez powieszenie,
często też przez rozstrzelanie. Tak zginął mię-

dzy innymi kapelan zgrupowania "Kryska" ks.
Pallotyn Józef Stanek ps. "Rudy", powieszony
wraz z innymi ujętymi powstańcami, na pasie
transmisyjnym na zapleczu magazynu na przy
ul. Solec. 13 czerwca 1999 r. papież Jan Paweł
II ogłosił ks. Józefa Stanka błogosławionym
w gronie 108 męczenników II wojny światowej. Zdolnych do pracy, nie zamordowanych
cywilów Niemcy wykorzystywali do sprzątania stosów rozkładających się ciał.
Powstanie Warszawskie miało na celu
wyzwolenie stolicy spod okupacji niemieckiej, i to zanim do Warszawy wkroczy Armia
Czerwona. Było więc próbą ratowania koncepcji Polski wolnej od okupacji niemieckiej
i niezależnej od dominacji ZSRR. Zakładało:
zrzucenie władzy niemieckiej w Warszawie,
rozszerzenie akcji „Burza” na całą Generalna
Gubernię, opanowanie urzędów przez polskie
władze podziemne, nie dopuszczenie do przeniesienia PKWN do Warszawy i zmuszenie
władz ZSRR do uznania rządu polskiego na
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obczyźnie. Polska, o którą walczyli powstańcy miała więc być państwem samodzielnym
i w pełni suwerennym. Pomimo klęski, śmierci tysięcy ludzi i całkowitego zniszczenia Warszawy, powstanie stało się ważną kartą w historii i powodem do dumy dla całego narodu
polskiego. Męstwo, odwaga i poświęcenie powstańców zapisało się w pamięci rodaków
i miało ogromne znaczenie dla podtrzymania
narodowego morale.
W toku trwających sześćdziesiąt trzy dni
walk Armia Krajowa utraciła 20 procent swojego składu. Kilkanaście tysięcy osób trafiło
też do niewoli. Żołnierze ci, w imię „Boga,
Honoru i Ojczyzny”, swoje życie i zdrowie bohatersko złożyli na ołtarzu walki o wolne i suwerenne państwo polskie, wykazując się przy
tym polityczną dalekowzrocznością - walczyli
przecież zarówno z okupacją niemiecka, jak
i przeciw dominacji ZSRR (której spodziewali się po zakończeniu II wojny światowej).
Tekst: Ewa Pietrzyk,
foto: Franciszek Bujała
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Bełżyce w fotografii

Bełżycka grupa seniorów zwiedziła Warmię i Mazury
W dniach 19-22 czerwca 2017r. grupa seniorów zrzeszonych w Polskim Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów O/R w
Bełżycach wyjechała na wycieczkę turystyczno - krajoznawczą na Warmię i Mazury.
W programie było m.in. zwiedzanie
Fromborka jego najciekawszych miejsc związanych z osobą Mikołaja Kopernika, Świętej
Lipki, krużganków, tam uczestnicy wysłuchali koncertu organowego. Następnie udali
się do Gierłoży "Wilczego Szańca" głównej
kwatery Adolfa Hitlera w czasie II wojny
światowej i przeszli szlakiem największych
bunkrów. Odwiedzili Muzeum Wsi Mazurskiej w Owczarni, gdzie zapoznali się ze zwyczajami panującymi w dawnych czasach we
wsi mazurskiej. Płynęli 2,5 godz. statkiem
Kanałem Elbląskim z Miłomłyna do Ostródy,
zwiedzili Olsztyn - jego stare miasto i zabytki.
Następnie Zamek w Malborku. W miejscu zakwaterowania w Bęsi wspólnie biesiadowali
przy ognisku, piekli kiełbaski i śpiewali znane
wszystkim piosenki. Zadowoleni ze wspólnie
spędzonych kilku dni w późnych godzinach
nocnych wrócili do Bełżyc z nadzieją, że w następnym roku znowu będą mogli zwiedzać

Od 01.09.2017r. do 31.03.2018r. Wiktoria Dwojak jest w kadrze narodowej Polskiego Związku Pływackiego w kategorii junior
młodszy.

Bełżyce
i okolice biegają

Trzy fotografie nagrodzone w konkursie
organizowanym przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną pod nazwą
"Bełżyce w fotografii"

nasz piękny kraj.
Organizatorem wycieczki był Zarząd Rejowego Oddziału PZERiI w Bełżycach, natomiast
wycieczka dofinansowana została ze środków Powiatowego Centrum Pomocy w Lublinie.
Tekst:A.Kryńska, foto: arch. PZERiI

Dofinansowali wakacje wspierane przez polską olimpijkę

I miejsce zajęła Anna Rumińska ze
zdjęciem zatytułowanym "W hołdzie"
Deszczowo i dużo błota. Leśna dziesiątka
gminy Niemce, bieg na 10 km.

II miejsce Piotr Kręgiel "Lustrzane odbicie"
III miejsce także Piotr Kręgiel "Komin
za garażami".

Troje dzieci z Bełżyc spędziło bezpłatne
wakacje nad morzem dzięki II edycji
„Wakacji z Muszkieterami”.
Łącznie w ramach akcji wyjechało blisko 1000 dzieci z całej Polski. W naszej
miejscowości letnie kolonie finansuje właściciel sklepu Intermarchè, zaangażowany
w charytatywną działalność organizatora
wyjazdów − Fundacji Muszkieterów. Dodajmy, że akcję wspiera medalistka olimpijska Sylwia Gruchała, natomiast honorowy patronat nad całym przedsięwzięciem
objęła Pierwsza Dama Agata Kornhauser
- Duda.

29 lipca w Warszawie 27. Bieg Powstania
Warszawskiego na 10 km.

Tekst: red., foto: arch. Intermarche

Półmaraton BMW Warszawa 2 września.
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Odpust parafialny
odsłonięciem
tablicy
pamiątkowej
Jagiełły
Łamali się połączony
chlebem w zczasie
tegorocznych
dożynek
gminno i- Zdroju
parafialnych
Święto plonów. Dożynki, czyli święto dziękczynienia za plony i chleb obecny na polskim stole.
To także okazja do podziękowania rolnikom za
ich pracę, poszanowanie dla tradycji i przywiązanie do wiary. Tegoroczne dożynki były również
sposobnością do modlitwy za poszkodowanych
przez nawałnice, jakie przechodziły przez nasz
kraj.

W czasie sumy 20 sierpnia, którą sprawował
ks. proboszcz Janusz Zań, starostowie dożynek:
Joanna Nalewajko z Krza i Szymon Walczak
z Babina wraz z burmistrzem Ryszardem Górą
złożyli na jego ręce, bochen chleba wypieczony
z ziarna z pierwszych, tegorocznych zbiorów.
W homilii wygłoszonej przez ks. Andrzeja
Kozieja usłyszeliśmy m.in, że troski i wyzwania
świata rolniczego każą nam z wielkim szacunkiem patrzeć na pracę rolnika, która ze względu
na uzależnienie od natury, jest wystawiona na
duże ryzyko, przede wszystkim niesprzyjającej
pogody. Ksiądz podkreślił także jak istotne są
tradycje i obyczaje wsi polskiej, będącej od wieków ostoją wiary i tradycji naszego narodu.
Śpiewem ubogacił Mszę św. zespół z Ukrainy, w wykonaniu którego usłyszeliśmy stare
polskie jak i ukraińskie pieśni wykonywane
akapella czyli bez towarzyszenia instrumentów.
W czasie nabożeństwa poświęcone zostały
wieńce dożynkowe przywiezione z dziesięciu
sołectw naszej gminy, a wykonane przez: Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych "Stokrotka",
sołectwo Skrzyniec, Babin, Łączki, Wierzchowiska Stare, Chmielnik Kolonia, Krężnica Okrągła, Zespół Śpiewaczy z Wojcieszyna,
Stowarzyszenie Wronów, Płowizny i Cuple
oraz państwa Kazimierę i Stanisława Nagnajewiczów z Podola. Wieńce wykonane z różnych
gatunków zbóż, ziół, nasion, owoców i kwiatów nawiązywały zarówno do historii i tradycji
kościelnych jak i do tegorocznych obchodów
święta 600-lecia miasta.
Komisja oceniająca w tym roku wieńce
dożynkowe składała się z przedstawiciela każdej delegacji prezentującej wieniec. Jako najpiękniejszy wieniec tradycyjny został wybrany
wykonany przez Stowarzyszenie "Stokrotka",
natomiast wieniec współczesny wykonało sołectwo Skrzyniec. Oba zostały zaprezentowane
tydzień później na dożynkach wojewódzkich
w Radawcu.
Podczas wręczenia dyplomów za wieńce
burmistrz Góra podkreśli, że "Dożynki, to ważny element patriotyzmu polskiej wsi i Polski w
ogóle". Podziękował jednocześnie rolnikom za
trud i pracę oraz dobre plony.
Tekst: Agnieszka Winiarska, foto: Agnieszka Winiarska, Konrad Gumiński
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Aktywni w bełżyckim Kole Spadochroniarzy

W czerwcu br. minęło 6 lat od dnia powołania Koła Polskich Spadochroniarzy w Bełżycach, a dwa lata od wolnego
zgromadzenia i nowo powołanego Zarządu. Nadal spotykamy
się podczas zebrań i nie tylko, uprawiamy sporty obronne, wracamy także do uprawiania spadochroniarstwa. W maju tego
roku kolega Kazimierz Brewczak ukończył kurs spadochronowy i wznowił skoki w Aeroklubie Lubelskim, natomiast kolega
Ryszard Figura kontynuuje skoki w Aeroklubie Ziemi Zamojskiej.
Aktualnie koło nasze liczy 25 członków rzeczywistych i 2
wspierających. W dniu 17 marca podczas Walnego Zebrania I
Oddziału ZPS Figura Ryszard został wybrany na członka Zarządu Oddziału I w Warszawie.
Pamiętamy o rocznicach wydarzeń narodowych. I tak 11
czerwca delegacja Koła brała udział i oddała honory podczas
obchodów 73. rocznicy największej bitwy partyzanckiej II wojny światowej na Porytowym Wzgórzu w lasach Janowskich.
Wcześniej w dniu 9 czerwca br. podczas zawodów sportowo – obronnych pierwszego oddziału ZPS w Warszawie, do
którego należy nasze Koło, Janusz Watras zdobył dwa puchary
za zajęcie 3-ciego miejsca w strzelaniu z Beryla oraz VISTA.
Natomiast jako drużyna w osobach: K. Brewczak, J. Pruchnicki,
i J. Watras zajęliśmy pierwsze miejsce i otrzymaliśmy puchar
zawodów.
Ponadto organizujemy wspólne wyjazdy na pokazy lotnicze oraz zwiedzanie muzeów o tematyce lotniczej i spadochronowej.
Warto powiedzieć, że kolega Wacław Mirosław z powodzeniem kontynuuje loty na motolotni, co można zauważyć w bezwietrzne soboty i niedziele na bełżyckim niebie. Z kolei Kazimierz Brewczak w latach 2015, 2016 i 2017 zdobywał kolejno
puchar przechodni Zarządu Koła w strzelaniu z broni krótkiej
i kbAK.
Jak większość organizacji posiadamy trudności natury
finansowej. Zawody obronne organizujemy z własnych środków, zabezpieczamy amunicję, puchary, dyplomy. Finansujemy
wyjazdy do Warszawy, Chrcynnego czy Wesołej. Ze względu
na spore koszty cieszymy się z każdej osoby wspierającej naszą działalność. W zamian oferujemy współpracę ze szkołami
ponadpodstawowych celem propagowania sportów spadochronowych i zaszczepienia ducha odwagi wśród młodzieży.
Czasami dotknięcie czaszy spadochronu, czy włożenie uprzęży
pozostawi na młodej osobie pozytywne wspomnienia, a może
nutkę optymizmu.
Z okazji zbliżającego się dnia spadochroniarza w dniu 23
września wszystkim miłośnikom tego sportu składamy najlepsze życzenia i przypominamy, że lista członków Koła jest nadal
otwarta.
Najbliższy termin uroczystości, w którym weźmiemy oficjalny, grupowy udział to 60-ta rocznica powołania 6. Pomorskiej Dywizji Powietrzno - Desantowej. Uroczystości odbędą
się 22 września w Krakowie.
Ze spadochroniarskim pozdrowieniem
Zarząd Koła ZPS w Bełżycach, foto: J.Pruchnicki
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Janusz Watras odbiera puchar za sukcesy w strzelaniu

Na zdjęciu : Bogdan Matyka, płk. pilot Ludwik Pawlik i Jan Pruchnicki

Obchody 73 rocznicy największej bitwy partyzanckiej II wojny światowej na
Porytowym Wzgórzu w lasach Janowskich

Finał…na początku wakacji
W niedzielne popołudnie, 2 lipca 2017
roku na scenie Narodowego Forum Muzyki
im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu
ponad 250 chórzystów z całej Polski (w tym 26
chórzystów z bełżyckiego chóru Gaudeamus)
wzięło udział w Koncercie Finałowym chórów
jednorodnych programu „Śpiewająca Polska”.
Pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny,
dyrektora programowego Projektu Akademia
Chóralna, młodzi śpiewacy zaprezentowali
utwory Stanisława Moniuszki w aranżacji na
chór dziecięcy i orkiestrę smyczkową. Wykonawcom towarzyszyła NFM Orkiestra Leopoldinum oraz zawodowi śpiewacy - soliści.
Ale zacznijmy od początku.
Wspomniany program „Śpiewająca Polska”, powstały w 2006 roku, to ogólnopolska inicjatywa edukacyjna mająca na celu
rozwój muzyczny dzieci i młodzieży (www.
nfm.wroclaw.pl/spiewajaca-polska). Od samego początku istnienia jest dofinansowany
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. „Śpiewająca Polska” wspiera
rozwój chórów przedszkolnych i szkolnych
przez sprawowanie opieki merytorycznej
nad chórami i dyrygentami, organizowanie
warsztatów, konkursów i koncertów, a także
zamawianie kompozycji przeznaczonych dla
chórów dziecięcych i młodzieżowych. Także
chór Gaudeamus z Zespołu Szkół nr 1 im.
Jana Pawła II w Bełżycach uczestniczy już
dziewiąty rok w programie.
Zatem kontynuujmy
Temat tegorocznej edycji Akademii Chóralnej brzmiał „Opowieści chóralne”. Każdy z
chórów należący do programu miał przygotować repertuar opowiadający pewną historię.
Na drodze konkursowej wyróżniono dziesięć
zespołów w kategorii głosy równe, w tym chór
z Bełżyc. Wraz z zaproszeniem do Wrocławia
wyłonione chóry otrzymały… nuty kilku nowych piosenek do nauczenia. Na niedzielnym
koncercie zatytułowanym „Moniuszko inaczej śpiewany” można było usłyszeć utwory
polskiego kompozytora epoki romantyzmu,
autora „Śpiewników Domowych” i twórcy
opery narodowej. W prezentacji znalazły się
XIX-wieczne przeboje w rytmie narodowych
tańców: poloneza, mazura czy krakowiaka jak również piosenki znane ze szkolnych
podręczników do muzyki np.: energiczna
„Prząśniczka”, humorystyczny „Kum i kuma”
czy rzewny, w charakterze ukraińskiej dumki
„Kozak”. Ciekawym odkryciem dla młodych
wykonawców był fakt, że znana kościelna
pieśń „Ojcze z niebios, Boże, Panie” to aria-modlitwa głównej bohaterki opery „Halka”.
Utwory powstałe prawie 100 lat temu zabrzmiały niezwykle świeżo w nowoczesnych
aranżacjach Romana I. Drozda - wybitnego
współczesnego kompozytora i dyrygenta,
obecnego zresztą na widowni podczas lipcowego koncertu.
Wspaniałe wrażenia muzyczne, kulturalne
i patriotyczne dopełniły także inne „atrakcje”

podczas pobytu we Wrocławiu. Młodzi chórzyści z Gaudeamus mieli okazję podziwiać
panoramę miasta ze Sky Tower, najwyższego
budynku w Polsce, fontannę multimedialną
przy Hali Stulecia, historyczny obraz „Panoramę Racławicką”, a na wrocławskim Rynku
wykonali spontaniczny plenerowy koncert. W
ramach zespołowej integracji, po raz kolejny,
starsi chórzyści zorganizowali „chrzest” dla
młodszych kolegów i koleżanek.
Na koniec zapraszamy Państwa do obejrzenia filmu przygotowanego przez organizatorów z Wrocławia. Dostępny jest on na stro-

Gaudeamus w działaniach Programu
„Śpiewająca Polska” w regionie lubelskim
w roku szkolnym 2016/17:
- 09.10.2016 - Udział w charakterze chóru pokazowego w regionalnych warsztatach dla dyrygentów
w Kazimierzu Dolnym
- 29.10.2016 i 08.04.2017 - Obligatoryjny udział w dwóch wojewódzkich konkursach chóralnych w Lublinie
- 20.12.2016 - Koncert 10-lecia „Śpiewa-
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nie: www.facebook.com/AkademiaChoralna/
videos/vb.731771213597763/1362263193881
892/?type=2&theater
Tekst: Paulina Tokarczyk, Marzena Goc,
fot. Piotr Tokarczyk

jącej Polski” w regionie lubelskim, w Sali
Operowej Centrum
Spotkania Kultur w Lublinie
- 15.01.2017 - Koncert kolęd „Bliżej żłóbka” w kościele oo. kapucynów w Lublinie
- 05.06.2017 - Udział w charakterze chóru
warsztatowego w Uniwersyteckim Forum
Dyrygentów w UMCS w Lublinie
- 02.07.2017 - Ogólnopolski Koncert Finałowy chórów jednorodnych w Narodowym
Forum Muzyki we Wrocławiu
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W Wierzchowiskach na ludowo czyli Festiwal Wsi Polskiej XIII Spotkanie Na Styku Trzech Ziem

Po raz trzynasty w drugą niedzielę września w Wierzchowiskach miał miejsce Festiwal Wsi Polskiej Spotkanie na Styku
Trzech Ziem: Kotliny Chodelskiej, Wzniesień Urzędowskich i Równiny Bełżyckiej.
Imprezę otworzył jak co roku Burmistrz
Bełżyc Ryszard Góra i Marta Kołodziej dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzchowiskach,
na terenie której miała miejsce cała impreza.
Początkiem Festiwalu jest tradycyjnie Msza
św. odprawiona w wierzchowskiej kaplicy. Po
niej uczestnicy udają się pod szkołę świętować
niedzielę i bawić razem z organizatorami Festiwalu. Można powiedzieć, że druga niedziela września to już koniec lata i pięknej, ciepłej
pogody. Tak było i tym razem.
Swoją obecnością zaszczycił nas poseł Jan
Łopata, który skierował do zebranych i organizatorów ciepłe słowa na temat wieloletniej
tradycji jaką jest organizowany od trzynastu
lat Festiwal Wsi Polskiej w Wierzchowiskach.
Wyjątkowo licznie przybyli przedstawiciele kilkunastu sołectw z terenu naszej gminy, bowiem ciekawe konkursy i atrakcyjne nagrody przyciągnęły chętnych do rywalizacji.
I tak aż dziesięciu przedstawicieli sołectw
wystartowało w konkursie "Sołtys wie...". Należało m.in. odpowiedzieć na pytanie: co to
jest przeźmian, ile to kopa, jak nazywa się
część uprzęży zwierzęcia w postaci pasa lub
łańcucha, łącząca uprząż na szyi z końcem
dyszla czy do czego służył sąsiek? Rywalizacja
była była niezwykle zacięta, mimo że pytania
także niełatwe. Najlepszy w odpowiedziach
okazał się sołtys sołectwa Bełżyce Wzgórze Zbigniew Kotłowski, który o jeden tylko
punkt pokonał Barbarę Wieczorkiewicz sołtyskę Matczyna Wojcieszyna. Na trzeciej pozycji uplasował się Ryszard Winiarski z sołectwa
Chmielnik Kolonia.
Trzeba przyznać, że starodawne urządze-

G

nia, czy miary odchodzą tylko pozornie w zapomnienie i choć często spotykamy je już tylko w książkach, muzeach to ludzie pamiętają
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i młodszym przypominają właśnie w takich i
podobnych formach jak nasz konkurs "Sołtys
wie..."

Kolejnym konkursem, który cieszył się
dużym powodzeniem zwłaszcza wśród pań,
był najładniejszy bukiet. Regulamin jedynie

uściślał, że kwiaty i rośliny w bukiecie mają
być żywe lub suszone. Niedopuszczalne było
stosowanie sztucznych zamienników. Nie było

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

to jednak koniczne bowiem pora roku i pogoda sprzyjała pięknym roślinom, które znalazły
cd.str. 22

Gazeta Bełżycka - Miesięcznik Samorządowy

23

22
Gazeta Bełżycka

Gazeta Bełżycka

W Wierzchowiskach na ludowo ... cd.

się w bukietach i kompozycjach stworzonych
przez trzynaście sołectw i stowarzyszeń oraz
indywidualne wykonawczynie. Bajecznie
kolorowo zrobiło się na scenie, a jury miało
twardy orzech do zgryzienia. Bukiety prezentowane były w wazonach tradycyjnych, szklanych kloszach, paterach, wiklinowych koszach, wydrążonych dyniach czy drewnianych
brzozowych pieńkach - tu inwencja była doprawdy nieograniczona. Wśród nieprzebranej
liczby przepięknych kwiatów udało się wybrać
trzy najładniejsze bukiety. Na I miejscu znalazło się sołectwo Krężnica Okrągła, na II miejscu pani Janina Borowska ze Wzgórza i na III
miejscu Stowarzysznie Kobiet Kreatywnych
"Stokrotka" także ze Wzgórza.
Organizatorzy w tym roku zaproponowali
uczestnikom Festiwalu konkurs "Przenoszenie wody...". Chodziło o przeniesienie dwóch
pełnych wody wiader na tzw. jarzemku. Konkurencja tyle emocjonująca, co przypominająca dawniej praktykowane noszenie ze
studni wody, kiedy nie było jeszcze wodociągów w domach i budynkach gospodarczych.
Pięcioosobowe zespoły z sołectw miały w jak
najkrótszym czasie pokonać slalom przenosząc wodę i jak najmniej wylewając jej po drodze. Tutaj spośród pięciu startujących sołectw
najlepsze okazało się sołectwo Skrzyniec, tuż
za nim sołectwo Babin, w którym startowały
same kobiety, i na trzeciej pozycji sołectwo
Matczyn - Wojcieszyn.
W jedzeniu pizzy na czas zwyciężył wśród
ośmiu uczestników Szymon Topyło z sołectwa
Wierzchowiska - Górne.
Tegoroczny konkurs kulinarny miał z kolei wyłonić najlepszy makowiec. Zgłoszonych
zostało 11 ciast spośród nich jury wybrało
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trzy najlepsze w oparciu o następujące kryteria: walory smakowe, efekt wizualny i sposób
podania. Oczywiście najwyżej punktowane
były walory smakowe. Zwyciężyło sołectwo
Krężnica Okrągła, na drugiej pozycji pani Zofia Boguta z Babina i na trzecim miejscu pani
Maria Mirosław z Krza.
Nie sposób jednak pominąć pozostałych
zgłoszonych ciast, których smaki były równie świetne jak choćby ciasta Powiatowego
Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi w Matczynie czy pani Aleksandry Iwańskiej - Figury.
Tradycją poprzednich lat na Festiwalu
mieliśmy także konkurs na nalewkę. Trzynaście specjałów oceniała doświadczona komisja. W tym roku najlepszą nalewkę przygotowała Urszula Zając, a była to nalewka z kiwi.
Na drugim miejscu znalazła się nalewka malinowa Agnieszki Iwaniak, a na trzeciej pozycji
nalewka z kwiatu czarnego bzu Urszuli Wideńskiej. Wszystkie panie, które zwyciężyły
w tym konkursie otrzymały 50-litrowe gąsiorki na wino.
Dyplomy i nagrody we wszystkich konkursach wręczył Burmistrz Bełżyc Ryszard
Góra wraz z posłem Janem Łopatą.
W czasie Festiwalu Wsi Polskiej miało
miejsce rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą posesję wiejską i miejską naszej gminy
oraz balkon.
Wśród zgłoszonych posesji miejskich
najładniejsza okazała się posesja pani Iwony
Plewik, na drugim miejscu posesja pani Danuty Sągolewskiej i na trzecim miejscu posesja państwa Iwony i Wojciecha Markowskich.
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała posesja
pana Mariana Wysmulskiego i pani Janiny
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Wójtowicz.
Z kolei wśród posesji wiejskich najwyższe
laury zdobyli państwo Dębińscy z Krza. Ich
posesja zwyciężyła także w konkursie powiatowym na najładniejszą posesję wiejską. Na
drugim miejscu w naszej gminie uplasowała
się posesja pani Agnieszki Bartoszcze z Babina.
Spośród balkonów zgłoszonych do konkursu najładniejszy był balkon należący do
pana Jana Gliwki z Bełżyc a tuż za nim balkon
pani Janiny Jastrzębskiej także z Bełżyc.
Osobne wyróżnienie otrzymała posesja
wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lubelskiej
80. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali bony do realizacji w sklepie ogrodniczym.
W tym roku na festiwalowej scenie wystąpili na początek uczniowie ze szkoły w Wierzchowiskach. Przygotowali blok artystyczny
składający się z części muzycznej oraz teatru
obrzędowego prezentującego darcie pierza.
Dalej przed widownią pojawił się Zespół
Śpiewaczy z Wierzchowisk i Cordial także
z Wierzchowisk, następnie "Jarzębinki" z Bełżyc oraz Zespół Śpiewaczy z Wojcieszyna.
Ciekawostką tegorocznej edycji Festiwalu
był Lubelski Klub Krótkofalowców pod nazwą
Klub SP8KAF. Klubowicze łączyli się z najdalszymi zakątkami świata i w przystępny sposób
demonstrowali widzom i słuchaczom na czym
polega ich działalność.
Na zakończenie Festiwalu jak zawsze zagrały kapele: Łopieńczacy i Kapela MDK,
a publiczność bawiła się do wieczora na zabawie tanecznej pod chmurką.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Aktywne miesiące w Kole Wędkarskim

W ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy bełżyckie Koło Wędkarskie zorganizowało
pięć zawodów wędkarskich. Cztery z nich
odbyły się poza naszą gminą, a piąta impreza wędkarska rozegrana została na bełżyckim zbiorniku wodnym.
Ale po kolei. Jako pierwsze wakacyjne
zawody wędkarskie miały miejsce 7-8 lipca
Gruntowe Nocne o Puchar Prezesa P.P.H.U
WACHOWSKI rozegrane zostały w dwóch
kategoriach wiekowych: junior i senior. Wystartowało w nich 20 zawodników. W kategorii junior zwycięzcą został Damian Gerhand,
który jako jedyny złowił ryby w swojej grupie wiekowej (620 gram).W kategorii senior
pierwsza trójka przedstawiała się następująco:1 miejsce Robert Majkowski 3820 gram,
2 miejsce Robert Tarczyński 3130 gram i 3
miejsce Mirosław Giza 2910 gram. Największą rybę zawodów złowił także Mirosław Giza
i był to karp o masie 1455 gram. Wręczenia
pucharów dokonał ich fundator pan Mirosław
Wachowski.
W tym miejscu Zarząd Koła chce serdecznie podziękować za ufundowanie pucharów
i jednocześnie ma nadzieję, że zawody pod tą
nazwą wejdą na stałe do kalendarza zawodów
wędkarskich bełżyckiego Koła.
Drugimi zawodami rozegranymi 23 lipca
były zawody Gruntowe Dzienne na rzece Wiśle w Puławach. Wystartowało w nich 10 zawodników, ale tylko siedmiu udało się złowić
ryby. 1 miejsce zajął Dawid Gajowiak 3540
gram złowionych ryb, 2 miejsce Mieczysław
Wasilewski 2790 gram i 3 miejsce Artur Wiedra 1775 gram.
W sierpniu rozegrane zostały Muchowe
Mistrzostwa Koła. Wystartowało w nich 3 zawodników: 1 miejsce zajął Robert Majkowski

2 miejsce Mieczysław Wasilewski i 3 miejsce
Kamil Rosiecki.
Kolejnymi zawodami, które zostały rozegrane na jeziorze Zagłębocze 20 sierpnia były
Spiningowe Mistrzostwa Koła, w których wystartowało 10 zawodników, a pierwsza trójka
przedstawiała się następująco: 1 miejsce zajął
Arkadiusz Babisz zdobywając 1310 pkt., 2
miejsce Artur Wiedra 990 pkt., 3 miejsce Robert Majkowski 770 pkt.
Ostatnie zawody, które zorganizowane zostały 27 sierpnia na bełżyckim łowisku
nosiły nazwę Zakończenie Wakacji 2017.
Wystartowało tu 18 zawodników w dwóch
kategoriach wiekowych: 1-16 lat i 17-99 lat.
1 miejsce w młodszej grupie zajął Jakub Cieślak 655 gram ryb, 2 miejsce Piotr Baranowski 665 gram, 3 miejsce Wojciech Łyjak 195
gram. Największą rybę w tej kategorii złowił
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Piotr Baranowski, był to lin ważący 380 gram.
W starszej kategorii wiekowej pierwsze miejsce wywalczył Łukasz Łuczycki łowiąc 2115
gram ryb, 2 miejsce Robert Tarczyński 1745
gram i 3 miejsce Łukasz Paździor 1020 gram,
który jednocześnie złowił największą rybę zawodów - karpia o masie 845 gram.
Zarząd Koła składa podziękowania panu
Grzegorzowi Baranowskiemu (AG-TECHNIK) za ufundowanie nagród na zakończenie wakacji, panu Łukaszowi Łuczyckiemu za
ufundowanie słodyczy dla zawodników, sklepowi wędkarskiemu Rybka Bełżyce za ufundowanie zanęt wędkarskich, panu Pawłowi
Gajowiakowi (HMG LURES) za ufundowanie
nagród rzeczowych na Spiningowe Mistrzostwa Koła.
Tekst: R.Tarczyński, red, foto: arch Koła
PZW Bełżyce
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Bełżyce wczoraj i dziś

Pływalnia w Bełżycach, ul.Wilczyńskiego 62
Na pytanie z poprzedniego wydania Gazety Bełżyckiej prawidłowo
odpowiedzieli: Barbara i Andrzej Grygliccy, Elżbieta Chabros z Końskowoli, Tomasz Bogusz.
Na zdjęciach widniało skrzyżowanie ulicy 1- Maja i Zamkowej. Na
przestrzeni zaledwie kilku lat zaszły ogromne zmiany w zabudowie i zagospodarowaniu terenu w tamtym miejscu. Wpłynęło to niewątpliwie na

poprawę estetyki miasta.
Przejdźmy do pytania w tym miesiącu. Czy poznają Państwo jakie obiekty usługowe znajdują się na fotografiach wyżej? Jeśli tak, przez
miesiąc czekamy na odpowiedzi w redakcji Gazety Bełżyckiej lub pod nr
tel. 81 517 22 30.

Dla Czytelników

Ciekawostka

Pan Krzysztof Gajowiak przesłał do naszej redakcji ciekawe znalezisko: zdjęcie fragmentu koperty listu poleconego wysłanego z miejscowości Bełżyce (k.Lublina) w 1924 r. Na kopercie znaczki F.189 i
F.186.

Nasze strofy

•

Wrzesień

Mgła
Noc ciemna i zimna nim mrokiem
odeszła
srebrem szarości ją obdarowała
cichutko marząc żeby przez chwilę
cudowną cząstką natury się stała
Białym welonem jak ciepłą kołderką
uśpione pola i łąki okryła
i miniaturą perełek srebrnych
leciutko w siną dal odpłynęła
Specjalne pozdrowienia dla Czytelników Gazety Bełżyckiej przesyła Tomasz Stockinger, który gościł w Bełżycach 2 września na Narodowym Czytaniu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego.
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R.Sobik
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Jeszcze lato nie odeszło,
a już jesień bliska.
Wrzesień milczkiem borowiki
skrył we wrzosowiskach,
na polany rude rydze
stadkami wygonił,
i rumiane jabłka strąca
raz po raz jabłoni...
J. Ficowska
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