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Egzemplarz bezpłatny

Pokłon Trzech Króli

Oferta wielu banków
i firm pożyczkowych
Wypłata gotówki nawet
w dniu złożenia wniosku

Fines Operator Bankowy
BEŁŻYCE ul. Kazimierska 3
tel. 81 516 22 45
tel. 509 820 515

W tegorocznych orszakach Trzech Króli uczestniczyło jak podawały media około 1,2 mln osób. Jasełkowy korowód przeszedł także ulicami Bełżyc.
Z roku na rok jest on już tradycją, do świętowania
której dołącza coraz więcej wiernych.
- Przyzwyczailiśmy się już do orszaku. Na naszych oczach wyrosła nowa, piękna tradycja - podkreślają rodzice czteroletniej Marysi, którzy przyłączyli się do orszaku na ulicy Lubelskiej jak wiele
innych osób, zwłaszcza rodzin z dziećmi. Orszak
wyruszył jak zawsze spod szkoły na ulicy Bychawskiej, na jego czele z Gwiazdą szedł Dominik Wójtowicz, za nim trzej królowie, w tych rolach: Krzysztof Topyło, Marcin Kamiński oraz Szymon Topyło.
Wśród orszaku obecny był także proboszcz ks. Janusz Zań, władze miejskie: burmistrz Ryszard Góra, jego zastępca Marcin Olszak, radni, oraz kilkuset
wiernych, którzy ze śpiewem kolęd udali się do kościoła, aby złożyć pokłon Narodzonemu Dzieciątku.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Środki na realizację
małych i dużych marzeń

Kredyty
i pożyczki

w jednym miejscu

Tu opłacisz
rachunki
od 1,39 zł

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
kredyty gotówkowe
i konsolidacyjne

(RRSO 23,41%)

pożyczki firm
pozabankowych

(RRSO 108,79%)

Fines S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842), ul. Józefa Wybickiego 13C, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ pod
numerem KRS 0000416708, NIP 585-141-25-21, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł, opłaconym w pełni, działa poprzez swoich Autoryzowanych Agentów
jako pośrednik kredytowy banków: Alior Bank SA, Getin Noble Bank SA, Nest Bank S.A., Plus Bank SA, TF Bank AB, Ferratum Bank p.l.c, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska
SA, ING Bank Śląski S.A., Raiffeisen Bank Polska SA oraz firm pożyczkowych: Aasa Polska SA, Axcess Financial Poland Sp. z o.o., Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o.,
InCredit Sp. z o.o., NetCredit Sp. z o.o., IPF Polska Sp. z o.o., Optima Sp z o.o., Provident Polska SA, SuperGrosz Sp. z o.o., TAKTO Finanse Sp. z o.o., SMS Kredyt Sp. z o.o., Vivus
Finance Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o., Rapida Sp. z o.o., CreditStar Sp.z o.o., Fundusz Mikro Sp. z o.o. oraz Pragma Faktoring S.A. W zakresie umów ze współpracującymi bankami
i firmami pożyczkowymi Fines S.A. jest umocowany do: przedstawiania oferty kredytowej/pożyczkowej; przetwarzania danych, informacji i dokumentów dotyczących osób
ubiegających się o kredyt/pożyczkę oraz przekazywania im informacji i dokumentów kredytowych; (w niektórych przypadkach) podpisywania umów kredytu/pożyczki i/
lub wypłaty kwoty kredytu/pożyczki na podstawie otrzymanych pełnomocnictw; wyjaśniania przyczyn braku spłaty kredytu/pożyczki. Stan na dzień 20.11.2017 r.
RRSO - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
kredyty gotówkowe i konsolidacyjne (RRSO 23,41%) pożyczki firm pozabankowych (RRSO 108,79%)
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Rada Miejska uchwaliła
Wśród kilkunastu uchwał uchwalonych w czasie ostatnich dwóch sesji Rady Miejskiej 28 grudnia 2017 roku została uchwalona uchwała budżetowa na
2018 rok. Nr Uchwały: XLVI/303/2017. Do tejże uchwały załącznik Nr 5 przedstawia planowane na najbliższy rok inwestycje.
Uchwała
Nr
XLVI/314/2017
Rady
Miejskiej w Bełżycach
z dnia 28 grudnia 2017
roku. W sprawie przyjęcia
planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy
stałych komisji Rady na
rok 2018.
Rada Miejska przyjęła plan
pracy własnej oraz poszczególnych komisji RM.
Uchwała
Nr
XLVI/313/2017
Rady
Miejskiej w Bełżycach
z dnia 28 grudnia 2017
roku. W sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
na nieruchomości będącej
własnością Gminy Bełżyce.
Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przesyłu
na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełżyce, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr
2370/1 o pow. 0,2340 ha obrębu 2 Bełżyce Wzgórze.

Przypominamy o odśnieżaniu
Za nie odśnieżanie chodnika, zgodnie z Kodeksem
wykroczeń, grozi kara grzywny do 1500 zł lub
kara nagany. W jakich sytuacjach odpowiadać
powinien właściciel, a kiedy obowiązek ten przejmuje zarządca drogi bądź gmina?
Za odśnieżanie chodnika przy nieruchomości
odpowiada każda osoba, na której ciążył obowiązek
utrzymania czystości i porządku w jej obrębie lub
nie stosująca się do wskazań i nakazów wydawanych
przez właściwe organy. Może nią być właściciel bądź
zarządca, ale takie same obowiązki mają współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, dzierżawcy, jednostki organizacyjne oraz osoby, które nieruchomość
użytkują, lub władają nią w inny sposób. W zasadzie
jest to wykroczenie indywidualne, jednak w sytuacji,
gdy jest kilku zobowiązanych do dopilnowania czystości i porządku, odpowiadają oni solidarnie. Art.
117 Kodeksu wykroczeń nie zastrzega możliwości
oczyszczania chodnika przez specjalnych pracowników wynajętych przez powyższych. Co więcej, jeśli
obowiązek ten przejmuje na siebie kolejna osoba bądź

firma, zobowiązuje się ona także do poniesienia
odpowiedzialności, w razie jego niewykonania.
Usunięty z chodnika śnieg i lód należy pozostawić na swojej posesji czy też bezpośrednio na nim
tak tylko, by nie utrudniał przejścia pieszym. Za
uprzątnięcie śniegu, lodu i błota przy drodze odpowiada już zarządca drogi.
Zwolnienie z obowiązku odśnieżania
Właściciel nieruchomości nie odpowiada za
nie odśnieżony chodnik, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie samochodów
osobowych. Gdy powierzchnie wydzielone dla
pieszych przebiegają przez teren budowy, osobami zobowiązanymi do zachowania na nich czystości i porządku są jej wykonawcy. Właściciel
zwolniony jest także z obowiązku wynikającego
z art. 117, kiedy chodnik wprawdzie przebiega
wzdłuż nieruchomości, ale bezpośrednio do niej
nie przylega, gdyż między nimi znajduje się jeszcze trawnik, będący własnością gminy. Wówczas
to ona zobowiązana jest do odśnieżania go.

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

Zagrożenie sprawcy
Sprawca niewykonania obowiązku odśnieżania
chodnika z art. 117 Kodeksu wykroczeń podlega
karze grzywny do 1500 zł. lub karze nagany. Dodatkowo, jeśli nie będzie zachowana czystość i porządek
na ulicy lub dachu, może zostać wymierzona kara
grzywny w wysokości od 20 do 5000 zł., na mocy art.
24 Kodeksu wykroczeń.
Wypadek na nie odśnieżonym chodniku
Osoba nie wypełniająca obowiązku odśnieżania
i usunięcia lodu z chodnika ponosi również odpowiedzialność za wypadki zaistniałe na jego obszarze, na zasadzie winy z art. 415 Kodeksu cywilnego. Poszkodowany, występując z roszczeniem, musi
udowodnić, że to właśnie na tym podmiocie ciążył
obowiązek odśnieżania miejsca wypadku i z własnej
winy wyrządził mu on szkodę, dopuszczając się zaniedbań, choć miał realną możliwość zapobiegnięcia wypadkowi. Powołujący się na takie okoliczności, prócz odszkodowania, ma prawo żądać także
renty i zadośćuczynienia.
red.
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Dokąd idziesz Polsko?

Powstanie Styczniowe to polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, które walczyło
z każdym najmniejszym przejawem polskości, aby raz
na zawsze zlikwidować wszystko, co bliskie, kochane
i najdroższe naszemu narodowi.
By uczcić pamięć o powstańcach i ich zrywie niepodległościowym w naszym mieście miała miejsce uroczysta
Msza św. 21 stycznia w intencji Bohaterów 1963 roku.
W tym dniu także zapoczątkowano cykl gminnych obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Mszę odprawił ks. proboszcz Janusz Zań. Wspomnienia o rodakach którzy wtedy walczyli, ginęli, wysłuchaliśmy
w czasie kazania wygłoszonego przez ks. Prałata Czesława
Przecha. Wiersze o niepodległości recytowali uczniowie
przygotowani pod kierunkiem pani Ewy Pietrzyk prezes
TRB. Na nabożeństwie nie zabrakło także drużynowej
Edyty Rząd i harcerzy ze sztandarem 43 Drużyny Parasol,
którym przyświecają patriotyczne ideały oraz chóru Rosarium, który wprowadził wiernych śpiewem w patriotyczną
atmosferę nabożeństwa. Na zakończenie Mszy św. słowa do
obecnych skierował także burmistrz Ryszard Góra - Jako
władzom samorządowym zależy nam, aby tę wyjątkową
rocznicę godnie uczcić i jednocześnie wykorzystać do budowania wspólnoty samorządowej oraz ukazywania atrakcyjności i aktualności patriotyzmu. Dzisiejsze uroczystości
upamiętniające powstańców styczniowych właśnie rozpoczynają w gminie Bełżyce obchody radosnego świętowania
100-lecia odzyskania niepodległości.
Wracając do historii. W II połowie XIX wieku rozbudziły się nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości.
Na obszarach należących dawniej do Rzeczpospolitej rozpoczęto organizowanie stowarzyszeń spiskowych, których
uczestnicy podjęli przygotowania do walki o wolność.
W czerwcu 1860 r. odbył się w Warszawie uroczysty
pogrzeb wdowy po bohaterze Powstania Listopadowego
gen. Józefie Sowińskim, który przekształcił się w narodową
demonstrację i zapoczątkował kolejne manifestacje patriotyczne w stolicy. W lutym 1861 roku, w 30 rocznicę bitwy
pod Olszynką Grochowską, zorganizowano pochód. Jego
uczestnicy nieśli chorągiew z Orłem i Pogonią. Na Rynku
Starego Miasta manifestacja została rozpędzona przez żandarmów. Dwa dni później na Placu Zamkowym odbyła się
wielka procesja żądająca uwolnienia aresztowanych i przyznania praw narodowych. Rosjanie zaatakowali zabijając
pięciu jej uczestników.
Przełomowe znaczenie miała patriotyczna manifestacja
zorganizowana 8 kwietnia 1861 roku na Placu Zamkowym
w Warszawie krwawo rozpędzona przez rosyjskie wojsko,
które strzelało do bezbronnych ludzi. Zginęło wtedy co
najmniej 200 osób, 500 zostało rannych. Namiestnik carski
Michaił Gorczakow pisał do cara Aleksandra II: "Nauka silnie poskutkowała; wszystko teraz cicho i drży ze strachu".
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Jednak demonstracje,
nabożeństwa patriotyczne, obchody rocznic,
odbywały się nadal w
Warszawie a także m.in.
w Kaliszu, Płocku, Radomiu i Lublinie.
Garnizon warszawski został przez władze
carskie
podwojony.
Władze rosyjskie wprowadziły na terenie Królestwa Polskiego stan
wojenny. Na ulicach
Warszawy biwakowało
wojsko, zatoczono armaty. Następnie car Rosji
Aleksander II mianował
swojego brata w. ks. Konstantego Mikołajewicza
wroga wszystkiego, co
polskie - namiestnikiem
Królestwa
Polskiego.
Ogłoszono przymusowy
pobór do rosyjskiego
wojska tzw. brankę. Rosyjska służba wojskowa

trwała
25 lat i
odbierała
Polak o m
najpiękniejsze
l a t a
życia,
często
i życie.
Spiskowc
y
dłużej nie mogli czekać. Decyzję o rozpoczęciu powstania podjęto i wyznaczono datę na dzień 22 stycznia 1863 roku. Powstańcy, mimo niewystarczającego uzbrojenia i braków kadrowych, atakowali rosyjskie placówki
praktycznie na terenie całego Królestwa Polskiego. Władze zrywu wzywały
do udziału w nim również "braci Litwinów i Rusinów", co spowodowało
rozszerzenie obszaru walk na wschód. Oni szli z Polską ku wolności.
Polska droga ku wolności wyznaczona była ofiarą jej najlepszych Synów. Drogi ku wolności wyznaczyły krzyże Bohaterów, którzy składali największą ofiarę na ołtarzu wolności – ofiarę życia.
W naszym mieście rozpoczęcie powstania oznajmiło bicie dzwonów
w kościele. Oddział miejscowych powstańców pod dowództwem Tomasza
Wierzbickiego wyruszył do Puław i Kazimierza Dolnego, aby dołączyć do
innych oddziałów. 22 stycznia 1863 r. wieczorem w Kazimierzu pojawili się
powstańcy. Była to dość liczna grupa licząca około 560 osób, głównie studentów puławskiego Instytutu Politechnicznego i Rolniczo- Leśnego, którzy „jak wieść niesie, w świątyni Sybilli, w parku puławskim zaprzysięgli
sobie braterstwo i walkę na śmierć i życie”. Dowodził nimi dwudziestoletni
Leon Frankowski, który sprawował dowództwo nad siłami zbrojnymi na
Lubelszczyźnie. Tu ogłosił uroczyście manifest Rządu Narodowego i dekrety uwłaszczeniowe.
Wybór Kazimierza na ośrodek organizacji sił powstańczych był trafnym pomysłem. Ukształtowanie terenu – okolica bogata w lasy, wzgórza
i wąwozy – stwarzała doskonałe warunki do obrony i do zamaskowania się
w celu zorganizowania oddziałów, ich przeszkolenia i uzbrojenia.
Po kilku dniach zebrał się w miasteczku oddział powstańczy liczący 700
ochotników z Puław, Kazimierza, Kurowa, Końskowoli, Markuszowa, Bełżyc, Opola Lubelskiego, a nawet z Lublina. Grupa przyjęła nazwę „Oddział
Lubelski". Zorganizowano tu setkę rzemieślniczą, która szyła buty i kożuchy, kuła kosy i piki. Zorganizowano także kawalerię powstańczą liczącą
50 koni. Wypłacano regularnie żołd. Przeprowadzano ćwiczenia wojskowe.
Koniec tej Kazimierskiej Rzeczpospolitej Powstańczej nastąpił w momencie, gdy o jej istnieniu dowiedział się generał Chruszczow. Wysłał on do
Kazimierza około 700 żołnierzy pod dowództwem płk. Gieorgija Miednikowa. Zbliżanie się Rosjan zaskoczyło dowództwo powstańcze. Zdecydowano opuścić miasteczko i wycofać się w okolice Sandomierza, gdzie pod
Słupczą zmuszeni byli przyjąć bitwę, która zakończyła się totalną klęską
oddziału i śmiercią wielu bohaterów, którzy jak ich ojcowie odeszli w braterskiej walce o wolność, wyznaczając kolejny trakt Świętych Krzyży.
Ten trakt wypełniał się nowymi zrywami o wolność i uświęcał polską
sprawę przez kolejne lata. Kolejne pokolenia składały swoje życie w ofierze
za Ojczyznę do 1989 roku. Szli i szli… przez Lwów i niewinną ofiarę Małych Orląt, przez Warszawę i Cud nad Wisłą, przez Kampanię Samotnego
Września 1939, przez męczeństwo w Katyniu, przez bohaterstwo na szlaku
walk o Monte Cassino i na wszystkich frontach II wojny światowej, przez
ofiarę 1944 w Mieście Ruin i Mogił Polskich Córek i Synów, przez dramatyczną walkę Żołnierzy Wyklętych w latach 1944 – 1963. Dokąd szli? Do
bram wolności Polski. Dokąd my zmierzamy, my polskie pokolenie XXI
wieku?

Powstanie upadło, ale nigdy nie upadła w polskim narodzie
wola walki o niepodległość, którą możemy cieszyć się – my współczesne pokolenie, które musi pielęgnować pamięć i tożsamość,
o czym zawsze przypominał wielki Polak Jan Paweł II.
Dzięki takim wydarzeniom, które upamiętniają ważne polskie
rocznice związane z walką o wolną Polskę wiemy, że idziemy właściwą drogą, którą wyznaczają trzy proste, ale bardzo ważne i zobowiązujące słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna. To właściwa droga Polaków. Niech w tym marszu zawsze trwa jedność i zgoda narodowa.
Cześć i Chwała Polskim Bohaterom.
Tekst: Ewa Pietrzyk, foto: Agnieszka Winiarska
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Naszym Darczyńcom, obecnym i przyszłym
podatnikom wpłacającym 1% podatku
oraz mieszkańcom gminy Bełżyce życzymy,
aby Nowy Rok 2018 przyniósł wszystkim
nadzieję, życzliwość i spełnienie marzeń,
a także sukcesy osobiste i zawodowe
Zarząd, podopieczni i członkowie Stowarzyszenia
Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym
„OLIGUS” w Matczynie
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Przedstawili Jasełka

WOŚP pomagała także w Bełżycach
Przez cały przedświąteczny tydzień
w Przedszkolu Nr 1 im. Janusza Korczaka
w Bełżycach odbywały się pełne wzruszenia
przedstawienia jasełkowe poszczególnych
grup. Te widowiska o tematyce bożonarodzeniowej, wywodzące się ze średniowiecza
i wzorowane na misteriach franciszkańskich
przetrwały do naszych czasów. W wykonaniu
zaś dzieci dostarczają niezwykłych przeżyć.
19.12.2017r. jasełka wystawiała grupa
VII. „Jasełkowa łezka humoreska” to nowatorski pomysł Adama Szafrańca. Wszyscy wychowankowie poradzili sobie z trudnymi rolami wspaniale, a trema nie zakłóciła występu.
Po przedstawieniu były życzenia dla naszych
dzieci i ich rodzin, wspólne kolędowanie, wręKilka dni przed Finałem Monika Golik
jeździła odbierać identyfikatory dla bełżyckich wolontariuszy do sztabu głównego
WOŚP w Warszawie. - W tegorocznym Finale skupiliśmy się na pozyskaniu wsparcia
dla podstawowych oddziałów neonatologicznych – powiedział Jurek Owsiak, Prezes
Zarządu WOŚP.
Neonatologia była celem Finałów WOŚP
już siedmiokrotnie. Po raz ostatni ta dziedzina medycyny była kompleksowo wspierana
przez WOŚP w 2013 roku. Dzięki Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy na wszystkie oddziały noworodkowe w Polsce trafiły

3 844 urządzenia medyczne za łączną kwotę
121 909 333,39 PLN. Rodzice najmniejszych
pacjentów mogą dziś, w razie potrzeby, liczyć
na gotowość do pracy 1160 inkubatorów, 367
stanowisk do resuscytacji noworodków czy
344 kardiomonitorów.
W tym roku w Bełżycach 11 wolontariuszy, w tym najwięcej studentów, uzbierało dla
Orkiestry łącznie 10 332,52zł. - To najwyższa
suma jaką w porównaniu do lat ubiegłych udało nam się zebrać - cieszy się Monika Golik
szefowa tutejszego sztabu WOŚP. Najwięcej
pieniędzy spośród wolontariuszy uzbierała
Alicja Szewczyk - Z jej puszki wyjęliśmy 2200
zł. - informuje Golik.

czanie przez przedszkolaki własnoręcznie wykonanych prezentów.
Tego też dnia zakończyliśmy w naszej placówce zbiórkę darów (pluszaków, zabawek,
książek, gier i słodyczy) dla DPS w Matczynie.
Wszystkie grupy przez cały miesiąc zbierały
dary, a nasza grupa jako organizatorzy akcji
przekazała je podczas grupowej uroczystości
dyrektor DPS w Matczynie.
Przed świętami myśleliśmy też o tych,
którzy o swoje prawa upomnieć się nie umieją
i również w całym przedszkolu zorganizowaliśmy zbiórkę karmy i akcesoriów dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Lublinie.
Zostały one uroczyście przekazane pracownikom schroniska. Obie akcje pokazały, że nie

tylko mówimy o dobroci, ale umiemy ją też
okazać.
22. grudnia zwieńczeniem całego jasełkowego tygodnia był występ grupy VIII i świąteczne rozświetlenie choinki.
W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania Pani Dyrektor Jolancie Barszcz-Skowronek za pomoc w organizacji obu akcji,
wyrozumiałość i cierpliwość, Rodzicom i dzieciom z przedszkola za okazane serce i dzielenie
się z tymi, którzy tego potrzebują, koleżankom
nauczycielkom za wsparcie, pomoc i uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych, a pracownikom przedszkola za okazaną pomoc.
Tekst: Anna Mazurek, Anna Pokładek,
foto: arch. Przedszkola

- Zbieraliśmy pieniądze przy kościele i tutejszych marketach spożywczych. W Babinie
wolontariusze pojawili się także przy kościele
- mówi Robert Bielecki, który od 9 lat pracuje
jako wolontariusz WOŚP. - Chętnie do puszki wrzucali także widzowie, którzy tego dnia
przyszli do domu kultury na premierę spektaklu teatralnego - dodaje.
- Już dziś planujemy, że w przyszłym roku
także będziemy pomagać przy zbiórce na Orkiestrę - podsumowuje Monika Golik, która
od 10 lat popiera ideę Jerzego Owsiaka pracując jako wolontariuszka, a od 5 lat jako organizatorka sztabu.
Tekst i foto: AWI

Wspólna Wigilia w Matczynie
ny Rafał Brodziak, emerytowani nauczyciele szkoły
oraz pracownicy szkoły i duże grono rodziców.
Piękne stroje, dekoracja, kolędy i oryginalny scenariusz napisany przez katechetki z obydwu szkół,
niewątpliwie oddały urok nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
Niespodzianką dla wszystkich zgromadzonych
na tej uroczystości była wizyta Świętego Mikołaja,
który rozdał słodkie prezenty dzieciom, zaś przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego obdarowali
zaproszonych gości własnoręcznie wykonanymi
świątecznymi upominkami. Tradycją Szkoły Podstawowej w Matczynie jest także wspólne dzielenie się
opłatkiem oraz modlitwa, którą poprowadził ksiądz
z tutejszej parafii.
Tekst: J.Brodziak, foto: arch. SP w Matczynie

Tradycyjnie, ostatniego dnia przed rozpoczęciem przerwy świątecznej, w Szkole
Podstawowej w Matczynie odbywa się wigilia szkolna. W tym roku była wyjątkowa, bowiem realizowana razem z nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS
w Matczynie.
Wspaniałe wykonanie jasełek z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrektorów
obu szkół mile zaskoczyło widzów i zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas:
Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra, sołtyska Matczyna Wojcieszyna Barbara Wieczorkiewicz,
ksiądz Prałat Leszek Niedźwiedź, prezes OSP Matczyn Wojcieszyn Jan Nagnajewicz, rad-
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Zabytkowe pojazdy to jego pasja

Jelcz C417/Metalchem - JRG Bełżyce, Ciągnik siodłowy Jelcz 417 z cysterną o pojemności 18000 litrów użytkowany przez JRG PSP w Bełżycach.
Po długoletniej służbie pojazd w 2015r. został przekazany na poligon do Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Pan Paweł Bednarczyk, jest bełżyczaninem. Od kilkunastu lat zajmuje się fotografią pojazdów ratowniczych. W ciągu kilkuletniej działalności oraz współpracy
z przedstawicielami organizacji pożarniczych zgromadził obszerny zbiór fotografii (oraz filmów) prezentujący sprzęt i wyposażenie pojazdów z rodzimej Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Bełżycach, oraz Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu naszej gminy jak i okolicznych
gmin, Pogotowia Ratunkowego oraz Komisariatu Policji.
Wiele fotografii ma w tej chwili wartość dokumentalną,
gdyż dzięki modernizacji służb coraz więcej nowych pojazdów zastąpiło sprzęt już wyeksploatowany, który pozostał udokumentowany na fotografiach.
Pan Paweł ma się czym pochwalić i postanowił swoimi zbiorami podzielić się z Czytelnikami Gazety Bełżyckiej. Prezentujemy zatem niewielki fragment jego zbiorów.
Tekst: AWI. foto: P.Bednarczyk

Obchodzili Jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego
15 grudnia 2017 r. w Miejskim Domu Kultury miała miejsce uroczystość zorganizowana przez pracowników Urzędu Stanu
Cywilnego z bełżyckiego Urzędu Miasta,
podczas której wręczono medale nadane
przez Prezydenta RP "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" 15 parom małżeńskim,
które zawarły związek małżeński w 1957,
1961, 1962,1966 i 1967 roku.
Uroczyste spotkanie z dostojnymi Jubilatami otworzył Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra
zwracając się do obchodzących swoje święto
małżonków oraz towarzyszących im najbliższych osób: dzieci, wnuków i przyjaciół, ze
słowami gratulacji za spędzone ze sobą długie lata życia, pracy w domu i rodzinie oraz
dziękując za przykładne wychowanie dzieci
- kolejnych pokoleń naszego społeczeństwa.
Burmistrz dziękował również za przekazy-

wanie wartości i tradycji oraz wyraził głęboki
szacunek za pokonanie trudów jakie przynosi
życie każdej rodzinie.
Następnie Ryszard Góra wraz z zastępcą
Kierownika USC Mariuszem Dobrowolskim
dokonał aktu dekoracji Jubilatów medalami
nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa
i rodziny. Jubilaci z rąk burmistrza otrzymali
także listy gratulacyjne i upominki. Nie zabrakło również toastu i skromnego poczęstunku.
Dodatkowo klimat uroczystości umilił swoim
śpiewem chór Gaudeamus ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach.
Oto pary, którym zostały wręczone medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie:
• Badowscy Anastazja i Jan

• Baran Anastazja i Ryszard
• Bochra Bożenna i Tadeusz
• Maliborscy Teresa i Antoni
• Niedziela Agnieszka i Jan
• Obel Bogumiła i Stanisław
• Szymańscy Janina i Stanisław
• Tomaszewscy Marianna i Michał
• Trepiak Alina i Bogusław
• Wąchała Lucyna i Aleksander
• Winiarscy Maria i Stanisław
• Woźniaccy Krystyna i Zygmunt
• Wójtowicz Apolonia i Stefan
• Zygo Karolina i Stanisław
Niestety nie wszyscy Jubilaci mogli gościć
na tej doniosłej i jakże miłej uroczystości. Zabrakło tego dnia Państwa Dębińskich - Ireny
i Władysława, dla których także Prezydent
przesłał pamiątkowe medale.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Strażacy na Barbórkowym
Turnieju w Wieliczce
338[L]74 - GCBA 6/32 Jelcz 325/JZS - OSP Kolonia Chmielnik
Ciężki samochód gaśniczy wodno-pianowy typu Jelcz 004M o pojemności
6000 litrów należący do OSP Kolonia Chmielnik. Jelcz został pozyskany z JRG
2 w Lublinie.

338[L]93 - GCBM 10/40 Jelcz P420/SHL - OSP Podole
Ciężki pojazd gaśniczy marki Jelcz-SHL A3-515 Hydromil II o pojemności
zbiornika 10000 litrów wody należący do Ochotniczej Straży Pożarnej Podole.
a w 2017 roku został zastąpiony przez Mercedes Benz 1222 A, zaliczany do
wozów średnich, który może pomieścić do 2,5 tys. litrów wody.
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IX Barbórkowy Turniej Strażaków i Ratowników Kopalni
Soli Wieliczka 2017 rozegrano 9 grudnia 2017 roku w szybie imienia Mikołaja Daniłowicza w Kopalni Soli w Wieliczce, który powstał w latach 1635 - 1640. Wzięli w nim
udział strażacy z OSP Bełżyce i Babin.
Każda startująca drużyna składała się z trzech osób, które po sygnale sędziego startowego, miały za zadanie jak najszybsze pokonanie zaplanowanej przez organizatorów trasy.
Składało się na nią pokonanie schodów przy szybie, wejście po
drabinie na klatkę schodową i bieg w górę po schodach w stronę mety. W sumie uczestnicy mieli do pokonania 90 podestów
i 650 schodów. Dodatkowym utrudnieniem i obciążeniem dla
zawodników był wymóg startu w pełnym umundurowaniu specjalnym wraz ze środkami ochrony indywidualnej (rękawice,
kominiarka, buty strażackie, hełm) oraz korzystania z aparatu
powietrznego, czyli sprzętu ochrony dróg oddechowych.
Trzech druhów z OSP Bełżyce: Mateusz Gołoś, Paweł
Błaszczak, Rafał Topyła w dniu 9 grudnia 2017r. wzięło udział
właśnie w IX Barbórkowym Turnieju Strażaków i Ratowników
Kopalni Soli w Wieliczce. Druhowie po zejściu na głębokość
110 metrów pod poziomem morza, mieli za zadanie w jak najkrótszym czasie pokonać wspomniane 650 stopni szybu kopalnianego w górę. Druhowie ukończyli zadanie na 51 miejscu
na 53 startujące drużyny OSP. Był to pierwszy start bełżyckich
strażaków w tego typu zawodach i jak zapewniają - nie ostatni.
W zawodach po raz kolejny uczestniczyli również strażacy
z OSP Babin zajmując dobre 12 miejsce.
Tekst: red.

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

Gazeta Bełżycka - Miesięcznik Samorządowy

9

8
Gazeta Bełżycka

Gazeta Bełżycka

Uroczystość Koła Pszczelarzy

45 rocznica powstania Koła Pszczelarzy
w Bełżycach oraz corocznie organizowane
spotkanie opłatkowe były okazją do zorganizowania 25 stycznia uroczystości w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.
Tego dnia Burmistrz Bełżyc wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli dla
Kola Pszczelarzy w Bełżycach Odznakę Honorową Zasłużony dla Gminy Bełżyce oraz
dyplomy: Stanisławowi Żuchnikowi za 45 lat
pracy i działalności w Kole oraz Janinie Postój
i Jerzemu Pietrasowi za długoletnią działalność w Zarządzie KP.
Uroczystość otworzył prezes Koła Pszczelarzy w Bełżycach Witold Brewczak. Swoją
obecnością zaszczyciły gospodarzy zaprzy-

jaźnione koła z Kraśnika, Wilkołaza
i Chodla. Ponadto licznie obecni byli
sami członkowie bełżyckiego Koła
oraz goście zaproszeni, m.in. Ryszard
Góra Burmistrz Bełżyc, Marcin Olszak
zastępca Burmistrza Bełżyc, Andrzej
Chemperek Przewodniczący Rady
Miejskiej, Piotr Różyński prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie, oraz Zbigniew Dyguś i Jolanta
Barszcz - Skowronek dyrektorzy placówek edukacyjnych z terenu naszej
gminy.
W czasie uroczystości w domu kultury
wręczono także pamiątkowe odznaczenia.
Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego na
wniosek Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy
w Lublinie przyznał Złote Odznaki Polskiego
Związku Pszczelarskiego Stanisławowi Kamińskiemu, Henrykowi Kędzierskiemu, Zygmuntowi Wójtowiczowi i Witoldowi Brewczakowi, Srebrne Odznaki Polskiego Związku
Pszczelarskiego - Grzegorzowi Pietrasiowi
i Andrzejowi Żuchnikowi oraz Brązowe
Odznaki Polskiego Związku Pszczelarskiego
- Kazimierzowi Piechowi, Edwardowi Kopie,
Robertowi Boćkowskiemu, Władysławowi
Sołtysowi, Klemensowi Janoszczykowi, Tadeuszowi Makosiowi, Mariuszowi Bieleniowi

Nowy szef Związku Inwalidów Wojennych RP w Bełżycach

i Stanisławowi Ziembie.
Koło Pszczelarzy z Bełżyc jest szóstym
co do wielkości kołem w województwie lubelskim na 41 kół i liczy 80 członków, którzy
posiadają 2432 rodzin pszczelich. Powstało 11
marca 1973 roku. Pierwszym prezesem został
Bolesław Zieliński. W 1982 roku Wojewódzki
Związek Pszczelarzy w Lublinie zezwolił na
organizację Powiatowego Koła Pszczelarzy
w Bełżycach, które obejmowało gminy: Bełżyce, Niedrzwica Duża i Wojciechów. Prezesem wybrano Jerzego Wójtowicza. W roku
1993 stanowisko to objął Henryk Matyjasik,
następnie w 2000 roku Edward Pruszkowski.
W roku 2007 Koło liczyło 35 członków i 1072
dwie rodziny pszczele. Systematycznie liczby
te rosły i w 2012 roku kiedy prezesem wybrano Witolda Brewczaka było już 58 członków
Koła i 1528 rodzin pszczelich. W kolejnych
latach nadal przybywało chętnych, którzy
zakładali ule i zapisywali się do Koła, stąd w
2017 roku Koło posiadało już 78 członków i
2431 rodzin.
W sierpniu 2014 roku Koło Pszczelarzy
w Bełżycach ufundowało i poświęciło sztandar z wyhaftowanym zawołaniem "Bogu na
chwałę, w służbie ludzi i przyrody". W grudniu
tego samego roku na Św. Ambrożego w czasie
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pszczelarzy na
Jasną Górę sztandar został poświęcony przez biskupa, razem
z dwoma innymi proporcami,
które przywieźli pszczelarze
z innych kół w Polsce. O wydarzeniu szeroko pisał "Pszczelarz
Polski" wydawnictwo poświęcone pracy i działalności pszczelarskiej.

Z dniem 3 stycznia 2018 roku nowym prezesem Związku Inwalidów Wojennych RP
zarządu Oddziału w Bełżycach na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym Związku
został wybrany podpułkownik Związku
Piłsudczyków RP Jerzy Wroński. Zastąpił
tym samym odchodzącego w stan spoczynku dotychczasowego prezesa płk. Eugeniusza Wójtowicza, który pełnił tę funkcję od
2005 roku.
Przypomnijmy, że ZIW RP jest jedną
z trzech najstarszych organizacji kombatanckich na świecie skupiających weteranów wojen. W ubiegłym roku obchodzono Jubileusz
100 - lecia Związku.
Celem związku, co widnieje w statucie,
jest obrona uprawnień inwalidów wojennych
i wojskowych osób represjonowanych oraz
członków ich rodzin; reprezentacja interesów ludzi wobec organów władzy, administracji rządowej, samorządowej i organizacji
społecznych; popularyzowanie w społeczeństwie szczególnej rangi inwalidztwa wojennego, wojskowego powstałego w służbie Ojczyźnie; rozwijanie koleżeństwa i przyjaźni
wśród członków Związku w imię tradycji
wspólnej walki oraz wzajemnej życzliwości;
upowszechnianie w społeczeństwie patrio-

tycznych tradycji walk narodu polskiego
o wolność, niepodległość i suwerenność
kraju oraz wiedzy o poniesionych w tej
walce ofiarach; utrwalanie historii Związku
i pamięci o jego działaczach.
- Tą drogą dziękuję pułkownikowi Eugeniuszowi Wójtowiczowi za wieloletnie kierowanie ZIW Oddziałem w Bełżycach oraz
pragnę zapewnić , że będę kontynuatorem dotychczasowych tradycji i idei Związku - mówi
Jerzy Wroński. - Jestem niezwykle podbudowany dobrą współpracą z władzami miejskimi, w szczególności z Burmistrzem Bełżyc i za
to także chciałbym na łamach Gazety Bełżyckiej podziękować. Wyrażam też nadzieję na
dalsze owocne współdziałanie dla dobra zarówno osób zrzeszonych w naszym Związku
jak i społeczeństwa. - dodaje
Wiceprezesem bełżyckiego Oddziału
ZIW został obecnie Józef Rzedzicki wieloletni członek Związku.
Jeśli chodzi o odznaczenia i wyróżnienia
nowy prezes posiada Brązowy Krzyż Zasługi
nadany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w 2009 r., Honorowy Krzyż z Szablami
za Zasługi z 2013r., Srebrny Medal " Za Zasługi dla Obronności Kraju" nadany przez MON
w 2013r., Złoty Krzyż Honorowy Związku

Piłsudczyków RP z 2014r., Złotą Odznakę
Honorową ZIW RP z 2016r. Marszałek Województwa Lubelskiego nadał także panu Wrońskiemu Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego za szczególne zasługi w działalności
społecznej oraz kultywowanie wartości i tradycji patriotycznych w lipcu 2014r.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Tekst i foto:
Agnieszka Winiarska

G

Nr 103/104 (214/215) styczeń-luty 2018

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

Gazeta Bełżycka - Miesięcznik Samorządowy

11

10
Gazeta Bełżycka

Gazeta Bełżycka

Konkurs profilaktyczny w bibliotece miejskiej

V edycja konkursu profilaktyczno-plastycznego „Przemoc w cyberprzestrzeni”została zorganizowana przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną, Filię
o profilu pedagogicznym w Bełżycach.
Celem konkursu było uświadomienie
młodzieży zagrożeń związanych z korzystaniem z nowoczesnych technologii komunikacyjnych, zwrócenie uwagi na występowanie
niebezpiecznego zjawiska „agresji elektronicznej”, w szczególności cyberbullyingu czyli
korzystaniem z technologii komunikacyjnych
intencjonalnie powtarzalnych lub szeroko
rozpowszechnionych aktów przemocy i czynienia szkody emocjonalnej adresowanej wobec innych i happy slappingu tzn. procederu
polegającego na niespodziewanym atakowaniu (pobiciu, okradzeniu, zniszczeniu rzeczy
osobistych) przypadkowych ludzi i filmowaniu całego zajścia. Ważnym celem konkursu
była również prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieży.
Na konkurs wpłynęło 100 prac. Udział
wzięli uczniowie klas VI i VII szkół podstawowych z gminy Bełżyce, a także gimnazjaliści Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła
II w Bełżycach, gimnazjaliści Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach
oraz uczniowie Zespołu Szkół im. Mikołaja
Kopernika w Bełżycach.
Finał konkursu i wręczenie nagród laureatom odbyło się 30 listopada w sali widowiskowej MDK. Uroczystość podsumowująca
konkurs połączona była z wykładem o cyberbullyingu i happy slappingu przeprowadzonym przez panią Agnieszkę Jarmuł - trenerkę,
animatorkę, prezeskę Fundacji "5Medium"
zajmującej się edukacją medialną.
Nagrodzone prace zostały zaprezentowane na przygotowanej w tym celu wystawie.
Autorzy wykazali się trafnym ujęciem tematu,
oryginalnością i pomysłowością.
Różnorodność plakatów, technik wykonania oraz kolorystyki sprawiła, że każda praca była niepowtarzalna, a ich liczba świadczy

G

o dużym zainteresowaniu konkursem. Cieszy przede
wszystkim fakt, że
uczniowie zauważają współczesne
zagrożenia i nie
pozostają wobec
nich obojętni, ale
również ważna jest
aktywność młodzieży oraz chęć
rozwijania i prezentowania swoich plastycznych
umiejętności.
Nagrodzone w konkursie
osoby otrzymały
nagrody rzeczowe oraz
pamiątkowe dyplomy.
Laureaci konkursu:
Kategoria klasy VI i VII
Miejsca pierwsze: Paweł Dubiel kl. VI
Sz. P. nr 1 w Bełżycach, Piotr Prucnal kl. VI
Sz. P. w Matczynie. Miejsca drugie: Natalia
Górniak kl. VII Sz. P. w Krzu Rafał Bardzel
kl. VII Sz. P. nr 1 w Bełżycach. Miejsca trzecie: Dorota Wójcik kl. VII Sz. P. w Babinie
Piotr Pruchnicki Sz. P. w Bełżycach. Wyróżnienia: Dominika Nowak Sz. P. w Chmielniku, Michał Opoka Sz. P. we Wronowie
Andżelika Wójtowicz kl. VII B Sz. P. Nr 1
w Bełżycach
Kategoria – Gimnazja. Miejsce 1 Agnieszka Woźniak – kl. II b Sz. P. nr 2 w Bełżycach. Miejsce 2 - Emilia Rumińska - kl. II b
Sz. P. nr 2 w Bełżycach. Miejsce 3 - Andżelika
Woźniak kl. II b Sz. P. nr 2 w Bełżycach
Wyróżnienia: Joanna Zając kl. III Sz. P. nr
2 w Bełżycach, Paulina Tokarczyk kl. III Sz. P.
nr 1 w Bełżycach Anna Węgiel kl. III Sz. P. nr
1 w Bełżycach.
Kategoria – szkoły ponadgimnazjalne.
Miejsce 1 - Adrian Prościński – kl. II at ZS w
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Bełżycach. Miejsce 2 - Kamila Ciężka – kl. I a
ZS w Bełżycach. Miejsce 3 - Szymon Majkowski – kl. II at ZS w Bełżycach. Wyróżnienie Justyna Litwinek kl. III a ZS w Bełżycach
Gratulujemy laureatom konkursu oraz ich
opiekunom i życzymy dalszych sukcesów.
Szczególne podziękowania kierujemy do
Pana Burmistrza Ryszarda Góry za dotychczasowe wspieranie naszych działań i przekazanie środków finansowych na zakup nagród
dla laureatów konkursu.
Jednocześnie przypominamy, że Filia
o profilu pedagogicznym Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Bełżycach mieści się
w budynku Zespołu Szkół im. M. Kopernika
ul. Bychawska 4.
Serdecznie zapraszamy do korzystania ze
zbiorów biblioteki. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.
Telefon 813112403, e-mail: b.pedagogicznabelzyce@o2.pl.
Tekst: Marta Iwaniak,
Monika Dudek-Chomicka,
foto: Agnieszka Winiarska

Podsumowali 2017 - Rok Rzeki Wisły
Od Beskidów po Morze Bałtyckie nasz
kraj przecina najdłuższa rzeka – Wisła. Jej
długość to 1047 km. Na jej brzegach powstały miasta, które należą do najpiękniejszych
i najważniejszych miejsc w Polsce. Wisła
przepływa przez ponad 40 polskich miejscowości, których historia od setek lat jest z nią
nierozerwalnie związana. Najdłuższa polska
rzeka ma swoje źródła u stóp Baraniej Góry.
Jej charakterystyczny, wyginający się w kształt
litery „S” zna chyba każdy Polak. Od wieków
Wisła wykorzystywana była jako ważny trakt
handlowy, którym spławiano towary do gdańskiego portu, skąd płynęły dalej w świat.
Rzeka Wisła miała wpływ nie tylko na
krajobraz, życie społeczno-gospodarcze, ale
również na historię i kulturę. Jest scenerią
wielu legend, a jedna z nich mówi, że chociaż
Smok Wawelski wypił jej połowę, rzeka wciąż
płynie dalej...
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił
rok 2017 m.in. Rokiem Rzeki Wisły.
Szkoła Podstawowa w Krzu włączyła
się w ogólnopolską akcję Roku Rzeki Wisły.
Głównym celem było zapoznanie i promowanie idei Roku Wisły, rozbudzanie zainteresowań historią i kulturą Ojczyzny i własnego
regionu, podkreślenie roli Wisły – królowej
polskich rzek, rozwijanie czytelnictwa i poszukiwanie w różnych źródłach wiedzy i informacji o rzece, poznanie bioróźnorodności
środowiska Wisły oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów.
Uczniowie wraz z wychowawcami wzięli
udział w szkolnych obchodach Roku Rzeki
Wisły zorganizowanych przez panią Beatę
Mirosław, które trwały od września do grudnia 2017 roku. I tak: zorganizowana została
wycieczka do Sandomierza – miasta leżącego nad Wisłą dla uczniów klas II-VII w tym
m.in. rejs statkiem po Wiśle; ogłoszony został
konkurs fotograficzny pt. „Wisła w obiektywie”, w którym udział wzięło 9 uczniów (Iga
Górniak, Jagódka Ziółek, Julka Żelechowska,
Hubert Żelechowski, Filip Szczotka, Natalia
Wideńska, Gabrysia Ziółek, Magdalena Skraińska, Karolina Dybalska); ogłoszony został
konkurs klas 0-VII na plakat pt. „Miasto leżące nad Wisłą”; w kategorii klas młodszych
wygrała klasa I, w kategorii klas starszych
wygrała klasa VII; przedstawiona została prezentacja multimedialna „Z biegiem Wisły” dla
uczniów klas 0-VII oraz zorganizowany został
„Test wiedzy o Wiśle” dla uczniów klas III
-VII. Nagrodzonych zostało 10 uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów.
I miejsce i maksymalną liczbę punktów
zdobyła Paulina Rudzka uczennica klasy V,
II miejsce zajęła Natalia Górniak – uczennica klasy VII,
III miejsce zajęła Kamila Tależyńska –
uczennica klay VI,
IV miejsce zdobyli: Julka Żelechowska,
Emilka Czępińska i Filip Szczotka z klasy III,

Gabrysia Ziółek z klasy V, Magdalena Skraińska, Karolina Dybalska z klasy VI oraz Paulina
Kozak z klasy VII.
Podsumowanie Roku Rzeki Wisły – 2017

odbyło się 21 grudnia 2017, w ramach którego
nagrodzeni zostali uczniowie biorący udział
w onkursach tematycznych.
Tekst i foto:
Beata Mirosław

Dzień z (nie)zwykłymi dziadkami

23 stycznia w Szkole Podstawowej w Krzu
odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia
Babci i Dziadka. W tym dniu wnuczęta miały niebywałą szansę zaprezentować wokalne i artystyczne umiejętności przed swoimi
dziadkami i babciami. Uroczystość otworzyła
dyrektor Jolanta Kucaba, która powitała zebranych gości i zaprosiła zebranych na obchody 110-lecia szkoły zaplanowane na miesiąc
luty tego roku.
Podczas imprezy babcie oraz dziadkowie
mogli podziwiać występy uczniów klas 0-VI,
którzy zaprezentowali okazjonalne piosenki i wierszyki. Dodatkowo dzieci z Oddziału
Przedszkolnego popisały się tańcem scenicznym ,,Pingwinek” oraz przedstawiły improwizację artystyczną bałwanka pod kierunkiem
pani Beaty Mirosław.
W trakcie spotkania dało się usłyszeć
przeboje: ,,Wesoła Babcia”, ,,Kiedy babcia była
mała”, ,,Gimnastyczna wyliczanka” czy ,,Niech
żyją babcie i dziadkowie”. Prawdziwą petardą
wśród utworów był skecz, w którym goście
zapoznali się z historią życia babci i dziadka,
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począwszy od narodzin, pierwszej miłości
przedszkolnej, pierwszych potyczek słownych
między przyszłymi dziadkami, spotkaniami
w dyskotece, aż do złożenia przysięgi małżeńskiej - w tej roli doskonali aktorzy: Jagoda
Ziółek i Bartosz Mirosław. Na koniec wystąpili uczniowie przygotowani przez panią Beatę
Igras w rozgrzewających tańcach disco. Kulminacyjnym punktem akademii było wspólne
zaśpiewanie przez artystów tradycyjnego Sto
lat prosto z dziecięcych serc dla wszystkich
babć i dziadków.
Tekst: Magdalena Nowak,
foto: Sylwia Ścibior
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Premiera sztuki w Teatrze "Nasz"

Noworoczny koncert chórów
"Noworoczny koncert chórów" taki tytuł
nosił niedzielny występ 28 lutego w kościele
parafialnym w Bełżycach.
W koncercie wystąpił Chór Sensorium
Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie pod dyrekcją Marii Krzosek, Chór
Akademicki UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej
w Lublinie pod dyrekcją Urszuli Bobryk, Chór
Szkoły Podstawowej w Babinie i Chór Szkoły
Podstawowej w Matczynie, którymi dyrygowała Milena Wnuk. Akompaniował Łukasz
Buczyński i Mateusz Strzempa. Nad całością
patronowali wspólnie Burmistrz Bełżyc oraz
Proboszcz naszej parafii pw. Nawrócenia Św.
Pawła Apostoła.
- Był to przepiękny koncert i wspaniale głosy. Zwłaszcza niesamowite wykonanie wspólnej
pieśni przez wszystkich chórzystów na koniec
koncertu - mówią słuchacze.
Tekst: AWI, foto: K.Gumiński

Spektakl "Kowal, pieniądze i gwiazdy"
według Jerzego Szaniawskiego na deskach
bełżyckiego teatru wystawił 14 lutego"Teatr
"Nasz". Sztukę reżyserował Józef Kasprzak,
a wystąpili: Adrian Psionka, Jakub Wróblewski, Antoni Kamiński, Zofia Gajowiak, Jerzy
Wroński, Edward Dudkowski, Teresa Wójtowicz, Aleksandra Topyło i Aleksandra Kamińska.
W dniu premiery sala w domu kultury
wypełniła się po brzegi widzami. Zapowiedzi
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spektaklu można było obejrzeć w wywiadach
na żywo z reżyserem i reportażach z próby generalnej przygotowanych przez TVP Lublin.
Jerzy Szaniawski, autor sztuki, pojawił się po
raz pierwszy w repertuarze Teatru "Nasz". Tym razem prezentujemy widzom sztukę o nas
samych, o tym co dzieje się za naszym płotem,
o tym, co nam często bliskie i o tym, jak złym
słowem można skrzywdzić drugiego człowieka
nawet na cale życie - mówi Józef Kasprzak.
Widzowie spektaklu zareagowali bardzo
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żywo. - Spektakl niezwykle nam się podobał
i niósł ze sobą ważne przesłanie - komentowali
widzowie obecni na premierze.
Na widowni tego dnia zasiadł poseł Jan
Łopata, władze samorządowe, radni, księża
tutejszej parafii i wierne grono widzów Teatru
"Nasz". Na ich prośbę aktorzy wystawią sztukę kolejny raz 25 lutego w niedzielę o godz.
18.30. W imieniu aktorów i reżysera zapraszamy.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
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XIV Koncert Noworoczny przedszkolaków zatytułowany "Morskie opowieści"
Za nami kolejny XIV koncert Noworoczny: Przedszkolaki mieszkańcom Bełżyc pt.
Morskie opowieści, który miał miejsce na
hali CKFiS 20 stycznia.
W imieniu swoim i całej społeczności
przedszkolnej dyrektor Przedszkola Nr 1 im.
Janusza Korczaka w Bełżycach Jolanta Barszcz
- Skowronek na wstępie powitała przybyłych
gości i podziękowała za zaszczycenie swoją obecnością uroczystości przygotowanej
przez najmłodszych mieszkańców naszej
gminy. Słowa powitania skierowała do pana
Ryszarda Golca – Lubelskiego Wicekuratora
Oświaty, dziękując jednocześnie za jego ciepłe
słowa, które padły w stronę wszystkich zaangażowanych w przygotowanie tej ogromnej
imprezy osób: pracowników przedszkola, rodziców, sympatyków, władz samorządowych,
a przede wszystkim za docenienie naszych
artystów -przedszkolaków.
Wśród gości nie zabrakło ks. Kanonika
Janusza Zania, prof. dr. hab. Jolanty Andrzejewskiej z UMCS w Lublinie, która od wielu
lat wspiera dyrekcję i nauczycieli w pracy
pedagogicznej, Wioletty Błaziak – dyrektor
Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie,
władz naszego miasta: Ryszara Góry – Burmistrza Bełżyc. - Panie Burmistrzu pana słowa
niezmiernie motywują nas do pracy - mówiła
dyrektor.
Wśród zaproszonych gości był także
Marcin Olszak zastępca Burmistrza Bełżyc,
Antoni Kwiatkowski – sekretarz Urzędu Miejskiego w Bełżycach, Andrzej Chemperek –
Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach,
radni: Jerzy Wroński, Grzegorz Kamiński, Witold Brewczak i Krzysztof Wróblewski.
- Swoją obecnością zaszczyciły nas: Renata
Rejnowska – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Matczynie, Ewa Szwajgier – dyrektor
Szkoły Podstawowej w Matczynie, Anna Musiej – dyrektor Szkoły Podstawowej w Babinie.
Paniom dyrektor Ewie i Annie bardzo dziękuje
za użyczenie tkanin do scenografii koncertowej.
Dziękuję za przybycie przedstawicielom instytucji działających na terenie naszej gminy: Barbarze Stec – dyrektor Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Oddział w Bełżycach,
panu Mariuszowi Kozakowi – komendantowi
Komisariatu Policji w Bełżycach, panu Krzysztofowi Chołody – przedstawicielowi Banku
Spółdzielczego w Nałęczowie Oddział w Bełżycach, panu Andrzejowi Paśnikowi – dyrektorowi CKFiS w Bełżycach, który od wielu lat
wspiera nas w organizacji tego koncertu, pani
Agnieszce Winiarskiej z Gazety Bełżyckiej. Pani
Agnieszko, dziękuję za uwiecznianie naszych
działań - wymieniała dyrektor.
Serdecznie podziękowania dyrektor skierowała do wszystkich, którzy przyczynili się
do zrealizowania tego wydarzenia. - Szczególne słowa podziękowania kieruję do rodziców
naszych przedszkolaków. Dziękuję za wsparcie
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na całym etapie realizacji koncertu: od momentu rozpoczęcia projektowania strojów do
zakończenia tej imprezy. Proszę Państwa, nie
ma ani jednego Rodzica, który by nie przyczynił się do tego koncertu. W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować tym z Państwa,
którzy w piątek, byli tu, na tej hali i tworzyli tę
wspaniałą scenografię, a w sobotę wieczorem,
w mgnieniu oka, sprawili, że hala lśniła czystością i była gotowa przyjąć następnych potrzebujących.
Dziękuję też wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do powstania tej
scenografii, użyczając różnych jej elementów
jak: łódki, kufry, rusztowania, tkaniny czy sieci.- mówiła Barszcz - Skowronek.
Tego dnia nie mogło zabraknąć życzeń
z okazji nadchodzącego Dnia Babci i Dziadka.
- Szanowne Babcie, Szanowni Dziadkowie, Ten
koncert bardzo często jest w przededniu Waszego święta, dziękując Państwu za udział chciałabym życzyć Państwu dużo zdrowia i dumy ze
swoich dzieci, bo to one są rodzicami naszych
wspaniałych przedszkolaków – Państwa wnuków.
Wśród obecnych na sali gości dyrektor
dziękowała członkom rodzin przedszkolaków: rodzeństwu, ciociom, wujkom, a także
pracownikom przedszkola, którzy przygotowali ten wspaniały koncert. Szczególne słowa
podziękowania pani dyrektor skierowała do
Urszuli Wnuk, która była autorką scenariusza
i choreografii „Morskich opowieści” a także
Iwony Krzyżanek, która wzięła na siebie ciężar
odpowiedzialności za całokształt dekoracji.
- Dziękuję panu Piotrowi Kołtuniewiczowi,
którego uwagi są nieocenione podczas przygotowań, a zaangażowanie i uśmiech działa niezwykle motywująco na wszystkich.
Dziękuję mieszkańcom naszej społeczności
lokalnej i wszystkim sympatykom przedszkola
im. Janusza Korczaka w Bełżycach, dla których
ten koncert jest ważnym wydarzeniem kulturalnym – mam nadzieję, że zostanie tak na
długo.
Dziękuję Julii Pietroń za wcielenie się w rolę
syreny i panu Piotrowi Rakowi – królowi mórz.
Dziękuję naszym cudownym przedszkolakom, którzy jako artyści sprawdzili się wyśmienicie, dali radę, choć to ciężar i olbrzymia
odpowiedzialność. Oni byli najważniejsi.
Za kilka dni, zobaczymy przepiękne momenty koncertu uchwycone przez panią Kingę
Kamińską – fotografkę, i film, autorstwa pana
Macieja Taciaka, dokumentujący to, co wydarzyło się 20 stycznia 2018 roku na hali CKFiS
w Bełżycach.
Dziękuję za te niezapomniane chwile XIV
Koncertu Noworocznego, który powoli odchodzi do historii… Proszę Państwa, to się wydarzyło, z naszym, z Państwa udziałem. I za ten
udział – bardzo wszystkim dziękuję.
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Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
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IX Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego
Parafialny Klub Sportowy Victoria razem z CKFiS po raz dziewiąty zorganizowali
wspólnie Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego, który miał miejsce jeszcze w grudniu
2017 roku.
Zawody odbywały się w hali sportowej
CKFiS. Sędzią głównym zawodów był Tadeusz Wasilewski, natomiast sędziami pomocniczymi: Wioletta Wasilewska i Leon Filipek.
W turnieju wzięło udział 98 zawodniczek
i zawodników w 4 kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn z następujących miejscowości:
Bełżyce, Wzgórze, Babin, Palikije, Niedrzwica
Duża, Lublin, Wola Skromowska, Giełczew,
Sobieszczany, Zakrzówek, Fajsławice, Puławy,
Piotrawin, Lubartów, Chodel, Zamość, Wola
Sernicka, Opole Lubelskie, Łęczna i Komarówka Podlaska.
Jeśli chodzi o wyniki turnieju zawodnicy

z naszej gminy zajęli następujące pozycje:
W kategorii Dziewczęta szkoły średnie
i starsze II miejsce zajęła Weronika Bartoszcze z Babina. Chłopcy kl. I-IV - na I miejscu uplasował się Jakub Błaszczak z Babina,
a na II miejscu znalazł się Krzysztof Żuchnik
z Bełżyc. Chłopcy kl. V-VI, na II miejscu
Oliwier Iwaniak z Babina, na III miejscu Dawid Chrzanowski także z Babina. W kategorii
Chłopcy szkoła gimnazjalna + kl. VII najlepszy był Dominik Maciąg z Bełżyc, tuż za
nim na II pozycji Miłosz Plewik z Bełżyc. Kategorię Chłopcy szkoła średnia i starsi zdominował Jacek Kołodziejczyk z Bełżyc, na III
miejscu uplasował się Miłosz Plewik z Bełżyc.
Za pierwsze miejsca w każdej kategorii
zawodnicy otrzymali puchary, a za miejsca
1-3 medale i dyplomy ufundowane przez dyrektora CKFiS Andrzeja Paśnika. Oprócz tego

każdy uczestnik otrzymał mikołajkowy upominek.
W imieniu organizatorów nagrody wręczali: Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra, ks.
Łukasz Kukier, i sędzia główny Tadeusz Wasilewski.
Organizatorzy turnieju dziękują nauczycielom, opiekunom i rodzicom za opiekę
podczas zawodów. Podziękowania kierują
także do ks. Łukasza Kukiera, Tadeusza Wasilewskiego, Andrzeja Paśnika, Jerzego Bieleckiego, Stanisława Rosińskiego i Grzegorza
Maliborskiego za ufundowanie upominków
mikołajkowych i pomoc techniczną przy organizacji turnieju oraz Ryszardowi Plewikowi
za pomoc transportową.
Tekst: red., foto: Agnieszka Winiarska,
arch. T.Wasilewskiego

Bełżyccy taekwondocy na Olimpiadzie Świetokrzyskiej
20 taekwondoków z bełżyckiego klubu
wzięło udział w Świętokrzyskiej Olimpiadzie Taekwondo organizowanej 17
grudnia w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Organizatorem
wydarzenia
było
Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego „OSTO” we współpracy
z Polskim Związkiem Taekwondo Olimpijskiego, Ministerstwem Sportu i Turystyki
oraz władzami samorządowymi. Patronat nad turniejem objął prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego, Jarosław Górczyński. Całość miała miejsce w hali sportowo – widowiskowej.
Świętokrzyska Olimpiada Taekwondo
to bardzo duża, międzynarodowa impreza
sportowa, której głównymi bohaterami są
dzieci i młodzież w wieku od 5 do 14 lat,
rywalizujący w konkurencjach sprawnościowych oraz walce sportowej. Na ostrowieckich matach rywalizowało około 200
zawodników i zawodniczek z województw:
świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, kujawskopomorskiego, małopolskiego oraz ze Słowacji.
- Najlepsze wyniki osiągnęliśmy w kategorii młodzików w konkurencjach technicznych. Tam zdobyliśmy aż siedem medali.
Bardzo dobrze zaprezentowała się Jolanta
Grubicka, która wygrała swoją kategorię.
Weronika Zezula była druga, Karina Sowa
także była druga, a Zuzanna Badowska trzecia w kategorii do 55 kilogramów - chwali
swoich zawodników Wojciech Kowalski
trener i twórca bełżyckiego taekwondo.
Tekst: AWI, foto: G. Ćwikła
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Turnieje piłkarskie Tęczy Bełżyce

Od 28 do 30 stycznia trwały rozgrywki turniejowe halowej piłki
nożnej o Puchar Tęczy Bełżyce zorganizowane ze środków przeznaczonych na profilaktykę uzależnień przez sport i współfinansowanych
ze środków gminy Bełżyce
- W sumie wzięło w nich udział około 300 piłkarzy w wieku od 6 do
14 lat w trzech kategoriach - mówi Krzysztof Wojtachnio prezes LZS
Tecza Bełżyce.
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Dziecięca Halowa Liga Mistrzów dobiegła końca
Po siedmiu tygodniach rozgrywek zakończyły się zmagania w Dziecięcej Halowej Lidze
Mistrzów. W tym roku chłopcy z drużyny bełżyckiego Orlika kolejny raz spisali się świetnie.
Mecze naszych drużyn były naprawdę na wysokim poziomie, a strzelane bramki budziły
podziw publiczności. Ostatnie wyniki to:
Chelsea(Orlik)-UKS Dys 6:0
Chelsea -Ap Champion 0:1
Fc Porto -Brazilian 1:3
W końcowej klasyfikacji drużyna Chelsea
na 31 startujących zajęła 17 miejsce, a Fc Porto
25. W finale drużyna Chelsea przegrała z drużyną Ap Champion. Końcowy wynik to jedynie
0:1.
Wyróżnienia w naszej drużynie za grę
otrzymali: Bartosz Nieoczym z Fc Porto, Łukasz Wójtowicz z Chelsea i Aleksandra Giza
jako jedna z trzech grających dziewcząt w całej
Lidze, która miała na swoim koncie 3 strzelone
bramki.
18 stycznia statuetkę Króla Strzelców Dziecięcej Halowej Ligii Mistrzów VI 2017 odebrał
zawodnik drużyny bełżyckiego Orlika Łukasz
Wójtowicz.
Gratulacje dla Łukasza i jego drużyny za
osiągnięte wyniki w rozgrywkach.
Przypomnijmy że w Lidze brało udział
ponad 30 drużyn i 600 zawodników, a nasz
zawodnik dzięki współpracy z resztą ekipy został Królem Strzelców. To już trzeci rok z rzędu
kiedy zawodnicy z Orlika Belżyce zdobywają
tytuł Króla Strzelców. W 2015 był nim Bartosz
Maj, w 2016 Antoś Zieliński i w 2017 Łukasz
Wójtowicz.
Tekst: red., foto; arch. Justyna Giza

Bieg integracyjny
Kolejny bieg integracyjny organizowany przez grupę
"Bełżyce i okolice biegają" miał
miejsce w Tłusty Czwartek 8
lutego wieczorem. Bieg wystartował z parkingu przy ul. Prebendarskiej od strony nowej
drogi na Wzgórze w pobliżu
kościoła parafialnego. Blisko 9
kilometrową trasę wyznaczono
"od Kościoła do Kościoła" tj.
od Bełżyc do Matczyna i z powrotem. Po zakończonym biegu
w Tłusty Czwartek oczywiście
nie zabrakło gorącej herbaty
i pączków.
Tekst: red,
foto: arch. grupy

Wyniki końcowe kolejnych rozgrywek w poszczególnych kategoriach wyglądały następująco:
Kategoria Junior młodszy. Najlepsza była Tęcza Bełżyce 1, następnie Stal Kraśnik 1, Heksa Niedrzwica 1, Stal Poniatowa, Heksa Niedrzwica 2, Sygnał Chodel, Tęcza Bełżyce 2, Stal Kraśnik 2 i Poniatowa
Wieś. Najlepszym bramkarzem został Miłosz Plewik z Tęczy Bełżyce 1.
Kategoria Orlik starszy zaawansowana. I miejsce Tęcza Bełżyce, II
miejsce AF Głusk, III Miejsce Stok Zakrzówek, IV miejsce Tęcza Kraśnik, V miejsce Karczmiska, VI MUKS Kraśnik, VII Krężnica Jara i
VIII MUKS II Kraśnik. Najlepszy bramakarz to Radosław Zadarnowski z Tęczy Bełżyce.
I 30 stycznia walczyły ze sobą drużyny w kategorii Orlik Starszy.
Wyniki: I miejsce Tęcza Kraśnik, II miejsce LZS Krężnica Jara, III
KS Lublinianka, IV LZS Tęcza Bełżyce II, V miejsce Unia Wilkołaz,
VI miejsce LZS Tęcza Bełżyce rocznik 2009, VII miejsce GKS Orion
Niedrzwica i VIII LZS Tęcza Bełżyce I. Najlepszym piłkarzem turnieju
uznano Jan Widelskiego z Tęczy Bełżyce.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tak dużego zainteresowania naszym
turniejem i jednocześnie z ogromnego zaangażowania chłopców w grę.
Emocji z pewnością nam nie brakowało, co potwierdzają piłkarze - dodaje Wojtachnio.
Tekst i foto: A.Winiarska
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Odpowiedz na pytanie
Na pytanie z poprzedniego wydania Gazety
Bełżyckiej prawidłowo odpowiedzieli: Józef Łakota, Barbara i Andrzej Grygliccy, Jan Pruchnicki i Konrad Kliczka.
Na fotografii widoczna była sala klubowa Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach. Charakterystycznym elementem wystroju sali z pewnością
były obrazy pochodzące z kolekcji malarstwa
lubelskiego, które zostały tu przekazane w latach 60-tych przez Muzeum na Zamku w Lublinie.
Ciekawostką jest z pewnością druga fotografia.
Pan Józef Łakota rozpoznał na niej plac, gdzie
stała bożnica, a obecnie mieści się dom kultury. Na zdjęciu widać było także fragment jego
domu rodzinnego oraz szkołę żydowską wraz
z przybudówką. Spory tłum ludzi mógł zebrać
się, jak twierdzi pan Józef, po wyzwoleniu kiedy
ogłaszano tzw. zdanie broni. - Wtedy na placu
jeden z Rosjan, który przyjechał samochodem
w asyście jeszcze jednego rodaka oraz Polaka
powiedział m.in. takie zdanie: "Wyswobodiliśmy was od Germańców!"- wspomina pan Łakota. - Straszyli także ludność, że kto nie zda
broni będą stosowane reperkusje - dodaje. To
wydarzenie miało miejsce w dzień powszedni,
a w niedzielę, za parę dni, trzy samochody jeździły po Bełżycach i okolicy zbierając broń od
ludzi.
Przejdźmy do pytań w tym miesiącu. Czy poznają Państwo, miejsca, które znajdują się na
fotografiach? Ułatwieniem dla pierwszych czterech niech będzie osoba, która łączy zdjęcia. To
pan Stefan Cel - elektryk. Wszyscy go w Bełży-

1

2

cach znali, jeździł służbowym harleyem. W latach 1940 - 1950 był kierownikiem posterunku
energetycznego. Jak mówił śp. Stanisław Wójtowicz "wszyscy myśmy u niego pracowali". Zdjęcia do redakcji przesłał pan Grzegorz Cel.
Jeśli chodzi o piąte zdjęcie pytamy Czytelni-

ków gdzie zostało wykonane, jaką uroczystość
czy święto możemy tam zobaczyć, mniej więcej w jakich latach mogło powstać, a może
ktoś z Państwa rozpoznaje osoby na fotografii?
Dziękujemy pani Henryce Gawron i Michałowi
Gawron za udostępnienie jej ze swojego albumu.
Przez miesiąc czekamy na odpowiedzi w redakcji Gazety Bełżyckiej lub pod nr. tel. 81 517 22
30.
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