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Zaswiecenie choinki
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Weź udział w bezpłatnym szkoleniu
Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie ze
Szkołą Języków Europejskich Universus Sławomir Nadłonek zapraszają osoby bezrobotne, niepełnosprawne i uczące się, do udziału
w bezpłatnych szkoleniach językowych
Kryteria dostępu:
W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które
w dniu zgłoszenia się do udziału w szkoleniu
spełniają następujące kryteria:
osoby w wieku od 50-64 lat; osoby niepełnosprawne; osoby uczące się; bezrobotne, w tym
również osoby długotrwale bezrobotne; nie-

aktywne zawodowo; posiadające wykształcenia co najwyżej średnie; zamieszkujące na
terenie powiatu lubelskiego,
Do udziału w szkoleniach zaproszeni są zarówno kobiety jak i mężczyźni.
W ramach projektu oferowane jest:
1. Szkolenie z języka angielskiego – poziom
podstawowy A1, A2
2. Szkolenie z języka angielskiego – poziom
średniozaawansowany B1, B2
W ramach szkoleń oferowane są zajęcia
w 12-osobowych grupach. Szkolenie obejmuje 120 godzin nauki.
Uczestnicy mają zapewnione materiały szko-

leniowe, egzaminy międzynarodowe City&Guilds (bezpłatne w ramach szkolenia)
oraz zwrot kosztów dojazdu dla osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych (których min. 50% jest
w wieku 50+).
W przypadku zebrania się 12 osobowej grupy
z gminy Bełżyce szkolenie odbędzie się na terenie Bełżyc.
Projekt realizowany jest od 01.04.2013 roku
do 31.10.2014 r.
Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny z P.Marzeną Wojtachnio tel.
815162745, e-mail: mwojtachnio@belzyce.pl
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Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2013 roku
Oddając Gazetę Bełżycką do druku byliśmy
tuż przed uchwaleniem gminnego budżetu na
2014 rok. O przyszłorocznych inwestycjach napiszemy w kolejnym wydaniu, natomiast dziś
publikujemy to, co udało się zrealizować w mijającym roku.
1.Wykonano wiaty przystankowe w Babinie 3
szt. i Wierzchowiskach Górnych 1 szt. – łącznie na kwotę 14599,98 zł.
2. Przebudowa ulicy Partyzantów ( wykonanie
nowej nawierzchni asfaltowej oraz chodników
z kostki brukowej na całej długości drogi tj.
120 m. Zabudowanie kanału ściekowego pod
chodnikiem w pobliżu dzwonnicy). Koszt
50000 zł.
3.W związku z budową ulicy Wojska Polskiego wypłacono odszkodowania, umocowano
pas drogowy słupkami geodezyjnymi, ulepszono nawierzchnię tłuczniem na długości
500mb. Koszt 137 291,10 zł.
4. Przebudowa drogi w Płowiznach. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości
181mb. Koszt 55 373,74 zł.
5. Wykonanie podbudowy z piasku na drodze
gminnej Skrzyniec - Stare Wierzchowiska na
długości około 200mb. Koszt 14 362,12 zł.
6. Wypłata odszkodowań w związku z prze-

budową ulicy Bednarskiej. Koszt 28 485,00 zł.
7. Przebudowa drogi łączącej ul. Bychawską
z osiedlem mieszkaniowym "Rozwój" (droga
obok kiosku P. Kocyłaka). Koszt 17 178,18 zł.
8. Wykonanie części chodnika do budynku
mieszkalnego przy ul. Bychawskiej. Koszt
4488,76 zł.
9. Przebudowa drogi gminnej nr 107021L ul.
Łączna - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na dł. 117mb. Koszt 16 460,60 zł.
10. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Cuple. Wykonanie dokumentacji
projektowej, nadzór inwestorski, wykonanie
nawierzchni asfaltowej o dł.446mb. W chwili
obecnej trwają roboty drogowe dla cz.II o wykonanie kolejnych 230 mb. nawierzchni asfaltowej. Koszt 144 423,81 zł.
11. Remont budynku Urzędu Miejskiego.
Koszt 49 800,01zł.
12. Dofinansowanie zakupu samochodu dla
Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Koszt
10 000,00 zł.
13. Wykonano ocieplenie budynku remizy
OSP w Babinie. Koszt 20 000,00 zł.
14. Zakup systemu selektywnego alarmowania dla Chmielnik Kolonii. Koszt 4 968,00 zł.
15. Projekt "Rowerem po gminie Bełżyce" –

Gratulacje z okazji setnych urodzin

Ważnym wydarzeniem w naszej
gminie były obchody setnej rocznicy urodzin
pani Florentyny Zofii Jastrzębskiej mieszkanki Krężnicy Okrągłej. To wspaniałe święto
zgromadziło w domu jubilatki jej rodzinę,
krewnych, a także przedstawicieli władz samorządowych. Burmistrz Bełżyc Ryszard
Góra wraz z kierownikiem KRUS-u Mieczysławem Chwiejczakiem 12 grudnia, w dniu
jej urodzin, składali życzenia i gratulacje.
Z okazji tej pięknej rocznicy pani Florentyna
otrzymała także list gratulacyjny od premiera
RP Donalda Tuska, który napisał: „Tak długie
życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku po-

koleń Polaków. Głęboko wierzę, że wielu ludzi
czerpie z niej obficie, ponieważ Pani sędziwy
wiek jest naszym wspólnym, drogocennym
dziedzictwem”. Ponadto jubilatce gratulacje
złożył kierownik USC Mariusz Dobrowolski,
sołtys Stanisław Broda oraz najbliższa rodzina
i sąsiedzi.
Pani Zofia pochodzi z Józefowa nad
Wisłą, jest osobą bardzo gościnną i mimo
upływu lat nadal jest optymistką, bardzo życzliwie nastawioną do świata i ludzi.
Redakcja Gazety Bełżyckiej dołącza do życzeń.
Tekst: AWI, foto: Konrad Gumiński
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wytyczenie i oznakowanie szlaku rowerowego wraz z utworzeniem miejsc odpoczynku i
promocją szlaku, budowa wiaty przy SP w Starych Wierzchowiskach. Koszt 37 523,83 zł.
16. Wykonano nową nawierzchnię podłogi
sali gimnastycznej w ZS Nr 1 w Bełżycach.
Koszt 44 199,00zł.
17. Dofinansowanie zakupu karetki reanimacyjnej dla SPZOZ Nr 1 w Bełżycach. Koszt
30000,00 zł.
18. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Krężnicy Okrągłej i Wzgórzu, Bełżyce.
Modernizacja oczyszczalni ścieków. Koszt 219
183,08 zł.
19. Opracowanie dokumentacji na budowę
wodociągu łączącego Matczyn i Zosin. Koszt
12 000,00 zł.
20. Wkład własny gminy w budowę Zakładu
Zagospodarowania Odpadów 542 264,95 zł.
21. Wykonano przyłącze energetyczne
i oświetlenie drogowe 3szt. lamp w m. Podole
– Majdan. Koszt 30 184,90 zł.
22. Zakup sprzętu sportowego (wydatki inwestycyjne sołectwa Cuple). Koszt 3 500,00 zł.
23. Dokumentacja projektowa na budowę
ogrodzenia działki nr 171/50 i zagospodarowanie terenu w sołectwie Krężnica Okrągła.
Koszt 3 690,00 zł.

Z ostatniej chwili...
•• Na 9 miejscu listy rankingowej tzw. schetynówek znalazła się droga Bełżyce - Borzechów;
do dofinansowania przechodzi tylko cztery
pierwsze miejsca w całym województwie
•• 17 grudnia podłączono do miejskiego wodociągu Zakład Zagospodarowania Odpadów
•• Lokalna Grupa Działania "Kraina wokół
Lublina" przyjęła z naszej gminy sześć projektów
do dofinansowania w tym: Urzędu Miejskiego,
Miejskiego Domu Kultury, OSP Babin i osoby
prywatnej.
•• Zdarzenia, do których wyjeżdzali w grudniu
strażacy z JRG PSP w Bełżycach:
◆ 01.12.2013 Wypadek samochodu w Borzechowie - dachowanie, ranna została kobieta
i mężczyzna;
◆ Usuwanie pochylonych bądź powalonych
drzew w Zalesiu, Palikijach, Wojcieszynie,
Płowiznach, Wojciechowie, Niedrzwicy Dużej
i Sporniaku;
◆ 05.12.2013 Potrącenie pieszej - Bełżyce;
◆ Przewrócony bus w rowie - Załucze, autobus
w rowie - Wymysłówka;
◆ 06.12.2013 Pożar piecyka gazowego w budynku mieszkalnym w Bełżycach - straty oszacowano na 3 tys. zł.
◆ 07.12.2013 Wypadek trzech samochodów
(dwa osobowe i ciężarowy) – Strzeszkowice Duże, w wyniku zdarzenia ranna została
kobieta;
◆ 07.12.2013 Pomiar tlenku węgla w mieszkaniu
– Palikije II;
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Gimnazjalne obchody 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego
W ramach uroczystych obchodów 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego
(we współpracy z kancelarią prezydenta), w naszej szkole odbyła
się uroczysta debata poświęcona
ocenie powstania. Debatę zrealizowano w ramach projektu edukacyjnego przeprowadzanego w
klasach drugich.. Nad projektem
pracowałyśmy pod kierunkiem
pań Renaty Krasuli oraz Eweliny
Gajowiak. Nasze działania objęły:
wywiad z uczniami klas trzecich,
debatę (w realizacji której pomogły nam koleżanki z klasy III
c), głosowanie przeprowadzone
wśród uczniów – obserwatorów spotkania
oraz sesję naukową.
W początkowej części spotkania zaprezentowałyśmy prezentację multimedialną dotyczącą powstania styczniowego. Na korytarzu
szkolnym wyeksponowałyśmy plakaty związane z powstaniem, wykonane przez uczniów
naszej szkoły w ramach konkursu historycznego. Przeprowadziłyśmy również wideo-ankietę z uczniami klas III, dotyczącą ich zdania
na temat powstania styczniowego. Jej wyniki
zostały zaprezentowane. widowni zaraz po
debacie.
Teza, nad którą pochyliłyśmy się podczas debaty brzmiała: „Powstanie styczniowe to narodowa katastrofa”. Temat debaty wydać się
może nieco przewrotny. Jednak z dzisiejszego
punktu widzenia, praktycyzm i racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi zwyciężają
w zestawieniu z romantycznymi uniesieniami.
Podzieliłyśmy się więc na dwa zespoły. Pierwszy z nich miał bronić tezy, a drugi ją obalić,
twierdząc, że „powstanie styczniowe było aktem bohaterstwa”. Po przedstawieniu naszych
argumentów, dałyśmy sędziom czas na wytypowanie zwycięskiej strony i zapytałyśmy publiczność o zdanie w prowadzonym sporze.
Odbyło się głosowanie, którego wynik pozytywnie nas zaskoczył. Większość uczniów
stwierdziła bowiem, że postanie styczniowe
było aktem bohaterstwa. Tak też zdecydowało
jury, którego skład stanowili sami zaszczytni
goście: pan dyrektor Zbigniew Dyguś, pani
Ewa Pietrzyk, opiekun koła zajmującego się
regionalizmem oraz pan doktor Zdzisław
Bieleń (nasz gość, który przez 50 lat był zastępcą wicedyrektora Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Lublinie). Sędziowie, ogłaszając
swój werdykt (zgodny z głosem publicznościwygrała drużyna obalająca tezę) podkreślili
właściwy dobór argumentów i kontrargumentów, jak też podkreślili dojrzałość wystąpień
wszystkich uczestniczek. Musimy wspomnieć,
że był to prawdopodobnie pierwszy od wielu
lat przypadek zrealizowania debaty w naszej
szkole, więc przyjęłyśmy na siebie niełatwe
zadanie.
Kolejnym punktem spotkania była sesja na-
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ukowa. Przeprowadził ją dr Zdzisław Bieleń,
który zajmuje się popularyzacją wiedzy na
temat powstania. Tematem wykładu był przebieg powstania w okolicach Bełżyc. Dzięki
odniesieniom do naszej „lokalnej ojczyzny”,
bardzo nas ta opowieść zaciekawiła.
Po zakończeniu projektu i jego analizie, doszłyśmy do wniosku, że większość uczniów
naszej szkoły jest patriotami - romantykami.
Zrozumiałyśmy również, jak ważne jest to,
aby gromadzić jak najwięcej pamiątek i innych źródeł świadczących o naszej tożsamości.
Pragniemy zaznaczyć, że przed pracą nad pro-

jektem, nie wiedziałyśmy prawie
nic na temat powstania styczniowego, a więc, aby przygotować się
do debaty, musiałyśmy dogłębnie
i od podstaw zapoznać się z tematem, co okazało się bardzo wciągające. W trakcie realizacji tego
przedsięwzięcia korzystałyśmy ze
stron internetowych, podręczników i publikacji historycznych.
Wsparciem dla nas okazali się nauczyciele , którzy zawsze służyli
swoją pomocą.
W ramach współpracy z Kancelarią Prezydenta RP młodzież klas
pierwszych gimnazjum odbyła wycieczkę do Zamościa, Szczebrzeszyna, Panasówki, Zwierzyńca i Krasnobrodu.
Głównym celem ich wyjazdu było odwiedzenie kilku miejsc związanych z powstaniem
styczniowym, które to zdarzenie wpisało się
znacząco w historię naszego regionu. Odbyły
się także dwa konkursy związane z tym wydarzeniem – na plakat poświęcony powstaniu,
a także konkurs pt. „Żywe obrazy z powstania
styczniowego”.
Tekst: Katarzyna Chawrylak, Angelika Pokładek, Anna Winiarska, Natalia Zmarzlak,
uczennice klasy II a Gimnazjum nr 1 w Bełżycach, foto: arch. ZS Nr 1

Zaświecenie choinki
Jedną z tradycyjnych uroczystości w ciagu roku jest zaświecenie miejskiej choinki
w domu kultury. Symboliczne rozświetlenie zwykle ma miejsce tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Tak było i tym razem. 15 grudnia wieczorem w Miejskim Domu Kultury przy świątecznym drzewku spotkali się z władzami miasta mieszkańcy gminy, a w szczególności kluby
i zespoły pracujące i współpracujące z domem kultury: Zespół Śpiewaczy "Jarzębinki", Zespół
Śpiewaczy z Wojcieszyna i Zespół Śpiewaczy z Wierzchowisk, dzięki którym mogliśmy wspólnie kolędować i nastroić się na ten świąteczny czas. Na spotkanie przybyli także aktorzy Teatru
"Nasz", radni miejscy, sołtysi, oraz działaczy społeczni i sympatycy rodzimej kultury.
Uroczystość otworzył Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra składając życzenia wszelkiej
pomyślności, owocnej pracy, zarówno zawodowej jak i artystycznej, oraz wielu sukcesów
i dokonań na tym polu. Natomiast Zastępca
Burmistrza Marcin Olszak rozdał wśród zebranych opłatek, którym dzieliliśmy się składając życzenia.
Wspaniale udekorowana choinka
zdobiąca hol MDK jest w tym roku zasługą
wielu pań, które pomagały wykonać świąteczne ozdoby. Przez kilka tygodni nad papierowymi jeżykami, pomponami, bombkami
i aniołkami pracowały w szczególności: Emilia Wiencko - Kozak i panie z koła plastycznego "Kobiety z pasją" oraz Alicja Cerniec
z Klubu Kobiet.
Na wigilijnym stole zagościły pierogi z kapustą i barszcz czerwony, który przygotowywała
Urszula Anasiewicz, smakując i doprawiając
oraz dopilnowując by został zrobiony zgodnie
z tradycją.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
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Nowe place zabaw w Matczynie i Krzu

Zakończono budowę placów zabaw przy
szkołach podstawowych w Matczynie i Krzu.
W ramach zadania finansowanego ze środków
PROW i Gminy Bełżyce wykonano bezpieczne miejsca zabaw, na których zamontowano
nowe urządzenia zabawowe, ławki, kosze na
śmieci. Ponadto zagospodarowano plac wokół i dokonano nowych nasadzeń ozdobnych.
Jest to już kolejny projekt inwestycyjny, który
w znaczący sposób wpłynie na poprawę
estetyki naszej gminy oraz poprawę bezpieczeństwa najmłodszych. Stwarzając
miejsca integracji społecznej mamy bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców oraz przyczyniamy się
do wzrostu atrakcyjności gminy Bełżyce.
Zaprojektowane plac zabaw są bezpieczne, atrakcyjne, wszechstronnie rozwijające dzieci oraz ogólnodostępne.
Operację pn. „Budowa placu zabaw

wraz z zagospodarowaniem terenu
w miejscowości Kierz i Matczyn gm.
Bełżyce” zrealizowano w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania
pomocy w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi” objętego PROW na lata
2007-2013.
Całość inwestycji wyniosła 179 969,87 zł
i została sfinansowana z budżetu gminy
Bełżyce oraz ze środków PROW. Wykonawcą robót była firma Garden Designers Mirosław Derkacz z Lublina.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej
w ramach działania "Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju"
Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013

Przy Szkole Podstawowej w Matczynie powstał piękny, nowoczesny i bezpieczny plac zabaw dla
dzieci. Obok starannie wykonanych zjeżdżalni, huśtawek i karuzeli rozmieszczono ławeczki,
a cały teren placu zabaw został obsadzony pięknymi roślinami. Trudno o lepszą niespodziankę
dla dzieci.
Uczniowie szkoły, pracownicy oraz rodzice, pragną tą drogą podziękować władzom gminnym za
tak miłą i pożyteczną inwestycję. Dziękujemy!
Tekst i foto: Marcin Markowski

Betlejemskie światełko

Co roku, w coraz wiekszej grupie, wędrują po Bełżycach harcerze z 43 Drużyny Harcerskiej
"Parasol" roznosząc Betlejemskie Światełko Pokoju, po które pojechali aż do Zakopanego.

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

Bełżyczanie odwiedzili

W grudniu tego roku można było oglądać
w pieknej, zimowej scenerii Obserwatorium
na Śnieżce w Karpaczu. Śnieżka to najwyższy
szczyt w Karkonoszach, znajdujący się na wysokości 1602 m n.p.m. Położony na granicy polsko-czeskiej, góruje nad Kotliną Jeleniogórską.

Roztoczański Park Narodowy w jeszcze w
jesiennej szacie. Na zdjęciu ścieżka na Bukową
Górę, w tle wieś Sochy.

Jeden z rzymskich mostów na Tybrze - Most
św. Anioła – pięcioprzęsłowy most znajdujący
się w centrum Rzymu, przy Zamku Świętego
Anioła.

Republika San Marino - pasma Apeninów
i najwyższy szczyt Monte Titano wznoszący się
na wysokość 749 m n.p.m.
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Poradnia radzi
Cd. artykułu z ubiegłego
miesiąca pt. "Jak karmić
niemowlę, aby stwarzać
mu jak najlepsze warunki dla rozwoju mowy?"

5.
Karmiąc dziecko łyżeczką pamiętaj
o kilku ważnych zasadach:
t
.VTJT[[OBKEPXBʉTJʒXMJOJJX[SPku dziecka. Musi ono wiedzieć, że je.
t
Z˃FD[Lʒ[BXT[FQPEBXBKQSPTUPQBdle do płaszczyzny twarzy. Nie karm z boku
lub z tyłu.
t
8ZCJFS[ Z˃FD[Lʒ T[UZXOʇ  NBʇ 
płaską.
t
1PEBKʇD QPLBSN  [BXT[F EFMJLBUOJF
dociskaj środkową część języka, aby ją obniżyć. Takie ułożenie języka promuje do poprawnego mówienia.
t
1PD[FLBK B˃ E[JFDLP [BNLOJF VTUB
Dopiero wtedy wyjmij łyżeczkę.Uaktywni się
wtedy górna warga, która zbierze pokarm z
łyżeczki. Dzięki temu dziecko będzie naprawdę jadło. Jedzenie nie będzie w nie po prostu
wrzucane.
6.
Jak najwcześniej ucz dziecko pić z
otwartego kubka. Jeśli nie jest to z jakichkolwiek względów konieczne, w ogóle nie wprowadzaj butelki.
Pamiętaj:
t
6D[ʇD E[JFDLP QJDJB LVCLB  TQSBXdzaj ułożenie języka. Jego czubek nie może
być wsunięty między dziąsła.
t
,VCLJ OJFLBQLJ OJF VD[ʇ QJDJB
Dziecko używając ich w dalszym ciągu korzysta z funkcji ssania. Kupując je, wyrzucasz
pieniądze.
t
,JFEZ E[JFDLP PQBOVKF T[UVLʒ QJcia z otwartego kubka, możemy wprowadzić
słomkę. Jeśli wprowadzimy ją wcześniej,
dziecko będzie z niej ssało.
t
#BSE[P EPCSF KFTU SØXOJF˃ QJDJF [
bidonów, ale dopiero po zakończeniu nauki
picia z otwartego kubka.
Opracowała Agnieszka Skubik
neurologopeda PP-P w Bełżycach
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Otwarto nowy supermarket
5 grudnia w naszym mieście z pewnością dało
się zauważyć na ulicach wzmożony ruch samochodowy. Powodem było otwarcie supermarketu spożywczego Intermarché, który jest
pierwszym sklepem tej sieci w naszej gminie.
Miasto ma zyskać na inwestycji dzięki podatkowi od nieruchomości oraz blisko 60 nowym
miejscom pracy. Intermarché oferuje szeroką
gamę produktów i wyrobów niedostępnych
w innych punktach sprzedażowych działających na lokalnym rynku.
Supermarket Intermarché w Bełżycach zlokalizowany jest przy ulicy Bychawskiej. Posiada
powierzchnię handlową 1227 m2 i jest czynny
przez cały tydzień.
W bełżyckim Intermarché dostępne jest blisko
15 tys. produktów i wyrobów spożywczych
oraz przemysłowych. Znajdują się wśród nich
produkty bio, marek własnych Intermarché
odznaczonych godłem Doceń Polskie oraz
wyróżnionych certyfikatem jakości Selection,
a także produkty wytwarzane w fabrykach
sieci we Francji. Supermarket Intermarché
także dostarcza klientom szereg świeżych produktów takich jak owoce, warzywa i nabiał.
Sklep oferuje ponadto szeroką gamę wyrobów
piekarniczo-cukierniczych wypiekanych w sklepowej
piekarni, wysokiej
jakości wędliny wytwarzane w wędzarni funkcjonującej w
Intermarché, a także
prowadzi rozbiór
mięsa.
- Mamy nadzieję, że
oferta Intermarché
spełni oczekiwania
mieszkańców Bełżyc
i okolicy. Liczymy, że

mieszkańcy miasta będą chętnie robić zakupy
w Intermarché i będzie to dla nich przyjemność
– podkreśla Zbigniew Stępniewski, właściciel
nowo powstającego supermarketu w Bełżycach. Na dzień otwarcia właściciele sklepu
przygotowali degustacje produktowe, animacje i konkursy z nagrodami.
Do dyspozycji klientów Intermarché otwarto
6 kas, w których akceptowane są płatności
kartami płatniczymi, a także bonami Sodexo
i Grupy Muszkieterów. Na zmotoryzowanych
klientów czeka 100 miejsc parkingowych.
Wraz z nowym punktem sprzedażowym,
na Lubelszczyźnie działać będzie łącznie 6
placówek Intermarché. Zgodnie ze strategią
sieć planuje dalszy rozwój swoich punktów
sprzedażowych we wschodniej części Polski.
-W kolejnych latach zamierzamy otwierać
nowe sklepy w województwach Polski wschodniej, w tym także na Lubelszczyźnie, tworząc
w ten sposób miejsca pracy oraz przyczyniając
się do rozwoju handlowego tych regionów –
zaznacza Eliza Orepiuk-Szymura, kierownik
Dyrekcji Komunikacji i Informacji Grupy
Muszkieterów.
Red., foto: AWI
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Ostatnie odkrycia
na „Nocy Jagiellońskiej” w Lublinie

SPRAWOZDANIE
Z WYNIKÓW
ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

nawet lubelska fara datowana na przełom XIII i XIV w.
– mówi Bartosz Tratkowski,
prezes Fundacji „Via Jagiellonica”.
W ramach zwiedzania miało miejsce również podsumowanie trzyczęściowego
cyklu, do którego okazją
było zwiedzanie Centrum
Kultury.
– Skorzystaliśmy z wprowadzenia do nowo odremontowanej siedziby przez
przedstawiciela
gościnnej
instytucji, ale w „przewodnickich”
poszukiwaniach
poszliśmy znacznie dalej.
Przy kościele dominikanów w Lublinie poszukiwaliśmy
Dawny zespół kościelnotzw. Wieży Dominikańskiej.
-klasztorny wizytek poW sobotę 14 grudnia br. przed Bramą Krarównaliśmy na wiele sposobów z zespołem pokowską w Lublinie rozpoczęła się kolejna
brygidkowskim, w którym byliśmy wcześniej.
„Noc Jagiellońska”. Fundacja „Via JagielloniDzięki temu wyraźnie rozróżniliśmy obiekty
ca” zaprosiła wszystkich chętnych na ostatnie
mylone czasem ze względu na XIX-wieczne
zwiedzanie z cyklu wielkich odkryć w sztuce.
przenosiny wizytek. Porównaliśmy ich archiDotychczas uczestnicy comiesięcznych spotekturę pochodzącą z różnych okresów histotkań mieli możliwość zapoznać się z widorycznych. Zauważyliśmy też różnicę pomiędzy
kiem Lublina z dzieła Brauna i Hogenberga,
malowidłami, które po odkryciu zostały na
kościołem pobrygidkowskim z freskami
miejscu, a tymi które otrzymały nową lokaprzedstawiającymi orszak królewski, kamielizację – opowiada Janusz Kopaczek, prezes
nicą Rynek 8 z polichromiami ukazującyOrganizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”,
mi widok miasta (Galeria Sceny Plastycznej
patronującej przedsięwzięciu Fundacji.
KUL) i motywy renesansowe („Piwnica Pod
Udział w zwiedzaniu z przewodnikiem
Fortuną”) oraz kamienicą Rynek 6 (rodziny
był odpłatny. Oprócz biletów normalnych
Madejskich). Nowa propozycja natomiast doi ulgowych nabyć można było również bilety
tyczyła przede wszystkim architektury.
rodzinne oraz promocyjne karnety na 12 ko– Ostatnie spotkanie w tym roku, a zarazem
lejnych spotkań (w cenie 8).
ostatnie w starym cyklu związanym wprost ze
Dodatkowe informacje o ofercie „Via Jagielsztuką, poświęciliśmy m.in. tzw. Wieży Domilonica” zamieszczone są na portalu internenikańskiej. O jej odkryciu informowała nietowym: www.szlakjagiellonski.pl. Uzyskać je
dawno prasa. Opowiedzieliśmy więc o nowych
można również kontaktując się z Centrum
tropach, ale również zagadkach, które nadal
Obsługi Turystycznej „Via Jagiellonica” w Lupozostały. Poszukiwany obiekt jest bardzo
blinie: od poniedziałku do piątku w godz. 8-16
ważny, tym bardziej, że w Lublinie z wczesneprzy ul. Skłodowskiej 3/15, tel. (81) 441-11-18.
go średniowiecza zachowała się jedynie wieża
obronna, zwana donżonem. Nie przetrwała
Tekst i foto: Janusz Kopaczek

Na prośbę Stowarzyszenia Ludowy Zespół
Sportowy „Tęcza” Bełżyce, publikujemy ogłoszenie wyników zbiórki publicznej i jej rozliczenie.

2UJDQL]DFMD7XU\VW\F]QDÄ6]ODN-DJLHOORĔVNL´
ZHZVSyáSUDF\]0LDVWHPL*PLQą%HáĪ\FH
]DSUDV]DZURNXQDEH]SáDWQH
szkolenia przewodnickie:
 QD0LDVWRL*PLQĊ%HáĪ\FH
]HV]F]HJyOQ\PXZ]JOĊGQLHQLHPÄ6]ODNX-DJLHOORĔVNLHJR´
 QDÄ6]ODN-DJLHOORĔVNL´
Kraków – Lublin – Wilno
Nabór do 31 grudnia 2013 r.
:LĊFHMLQIRUPDFML
&HQWUXP2EVáXJL7XU\VW\F]QHMÄ9LD-DJLHOORQLFD´Z/XEOLQLH
XO6NáRGRZVNLHM  
SRQLHG]LDáHN±SLąWHNJRG] OXENRP
ZZZV]ODNMDJLHOORQVNLSO ]DNáDGND3U]HZRGQLF\
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Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Tęcza” Bełżyce informuje, że na podstawie decyzji Burmistrza Bełżyc znak:
USC.5311.2.2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r.
została przeprowadzona zbiórka publiczna,
która odbyła się w dniach od 14.08.2013 r. do
30.11.2013r. na terenie gminy Bełżyce – stadion miejski w Bełżycach ul.Zamkowa 47 oraz
siedziba Stowarzyszenia w formie: sprzedaży
cegiełek wartościowych o nominale 5 zł, celem pozyskania środków na pokrycie bieżącej
działalności statutowej Stowarzyszenia.
1. Rozliczenie sprzedanych cegiełek w ramach
przeprowadzonej zbiórki publicznej.
• nominał 5 zł,
• ilość sprzedanych cegiełek 328 sztuk,
• łączna kwota 1 640,00 zł.
Oświadczamy, że cegiełki wartościowe, które
nie zostały sprzedane w ramach prowadzonej
zbiórki publicznej, zostały zniszczone w dniu
02 grudnia 2013 roku, z której to czynności
został sporządzony protokół.
2. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki:
82,00 zł, w tym:
• opłata skarbowa za wydanie decyzji na
zbiórkę publiczną – 82,00 zł.
Procentowy udział kosztów w stosunku do zebranej kwoty wyniósł 5 %.
3. Łączny dochód ze zbiórki publicznej, po
uwzględnieniu kosztów przeprowadzenia
zbiórki, wyniósł 1 558,00 zł.
4. Sposób wydatkowania uzyskanych środków
finansowych:
Środki finansowe zgromadzone w wyniku
zbiórki publicznej zostały wydatkowane zgodnie z celami wskazanymi we wniosku o wydanie pozwolenia na jej przeprowadzenie.
Wśród wydatków znalazły się:
tXZEBULJ[XJʇ[BOF[CJF˃ʇDʇE[JBBMOPʯDJʇTUBtutową, w szczególności opłaty za delegacje sędziowskie na kwotę: 1 379,98 zł (słownie: jeden
tysiąc trzysta siedemdziesiąt dziewięć/100),
opłaty za świadczenie opieki medycznej na
kwotę: 178,02 zł,
5. Sposób ogłoszenia publicznego o wynikach
zbiórki publicznej:
• Zamieszczenie informacji na stronie internetowej LZS „Tęcza” Bełżyce:
www.tecza-belzyce.futbolowo.pl .
• Zamieszczenie informacji w gazecie lokalnej
„Gazeta Bełżycka”.
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie
dziękujemy za okazane wsparcie.
W imieniu LZS „Tęcza” Bełżyce:
Prezes: Kazimierz Pruszkowski,
Wiceprezes: Krzysztof Wojtachnio
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Panie z Bełżyc nagrodzone przez Wojewódzki Ośrodek Kultury

Po raz kolejny Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie wraz z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie zorganizował Wojewódzki Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej.
Przegląd jest cykliczną imprezą o charakterze konkursu dla osób zajmujących się rękodziełem i twórczością plastyczną. Wzięli w nim udział twórcy reprezentujący Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora, rozmaite
Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz inne koła i stowarzyszenia z terenu województwa lubelskiego. Naszą gminę reprezentowały panie z koła plastycznego „Kobiety z pasją” działające-

go od dwóch lat w Miejskim Domu Kultury
w Bełżycach.
Celem przeglądu była przede wszystkim prezentacja dorobku plastycznego i rękodzieła
artystycznego, ponadto konfrontacja i wymiana doświadczeń w amatorskiej twórczości
artystycznej oraz inspirowanie poszukiwań
nowych form pracy artystycznej. Nie mniej
istotnym elementem imprezy była także integracja środowisk biorących udział w przeglądzie.
Wystawie prac konkursowych towarzyszył
pokaz stoisk i kiermasz. Uczestnicy prezentowali zarówno wyroby czysto dekoracyjne jak
i użytkowe, wykonane różnymi technikami,
m.in. haft, koronkarstwo, dziewiarstwo, malarstwo, decoupage, rzeźbę, ceramikę, pamiątkarstwo.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie
nagród oraz wyróżnień miało miejsce w dniu
5 grudnia 2013 r. w Wojewódzkim Ośrodku
Kultury w Lublinie. W dniu tym zorganizowany był również konkurs stoisk. Jeśli chodzi
o nasze reprezentantki to nagrodę otrzymała
Janina Borowska i Maria Spryszak, wyróżniono Teresę Jędrej, dyplomy otrzymały także:
Barbara Malik, Halina Wysmulska, Krystyna Gołofit i Jadwiga Kamińska - Syga. Natomiast bełżycki dom kultury otrzymał osobne
podziekowania i gratulacje jako placówka za
udział w przeglądzie.
Tekst: Agnieszka Winiarska,
foto: Emilia Wiencko - Kozak

Portret dziecka- wernisaż fotografii Kingi Kamińskiej
Pierwszą indywidualną wystawę Kingi Kamińskiej otworzyliśmy 7 grudnia w Galerii Miejskiego Domu Kultury.
Kinga jest absolwentką Fotografii w Lubelskiej Szkole Sztuki i Projektowania oraz
Stosunków Międzynarodowych na UMCS-ie w Lublinie. O początkach swojej pasji
i jednocześnie pracy zawodowej mówi- Fotografia pojawiła się w moim życiu wraz
z narodzinami mojego syna. Zdałam sobie sprawę z tego jak szybko mija cenny czas
i jak szybko moje dziecko się zmienia. Fotografowałam malutkie stópki, słodkie uśmiechy i pierwsze kroki. Odkryłam jak dużą przyjemność mi to sprawia. Jestem mamą
dwóch wspaniałych chłopców: Kornelka i Nikosia, którzy są moją największą inspiracją. Dzięki nim najbliższa mojemu sercu jest właśnie fotografia dziecięca.
Wystawa "Portret dziecka" to zbiór dwudziestu fotografii ukazujących dzieci w różnym wieku. - Fotografując dzieci staram się uchwycić ich osobowość, temperament
i indywidualizm unikając pozowania i sztucznych uśmiechów - mówi. Na wystawie
dominują zdjęcia kolorowe ale są
też czarno - białe i w barwach sepii, co nadaje im specjalnego wyrazu oraz charakteru.
Wszystkich, którzy nie byli na
wernisażu zapraszamy do odwiedzenia wystawy, którą można jeszcze przez miesiąc oglądać w Miejskim Domu Kultury.
Tekst: red.,
foto: Agnieszka Winiarska
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Z wizytą w teatrze
W listopadzie tego roku dzieci z klas 0-III oraz
Punktu Przedszkolnego w Krzu pod okiem
pani dyrektor Jolanty Kucaby, pani Renaty
Popiołek, pani Beaty Mirosław i pani. Magdaleny Nowak udały się na wycieczkę do pobliskiego Centrum Kultury w Opolu Lubelskim.
Docelowym punktem podróży było spotkanie
,,oko w oko” z aktorami sceny warszawskiej,
którzy w znakomity sposób zapoznali młodych widzów z przygodami Pinokia.
Już od samego rana wszyscy uczniowie z
niecierpliwością wyczekiwali na przyjazd autokaru. Radość dzieci była tym większa, im
szybciej pokonywaliśmy zatłoczoną trasę do
Opola Lubelskiego. W ogromnym skupieniu
oczekiwaliśmy na przedstawienie. Wszyscy
aktorzy bardzo mile zaskoczyli nas swoimi
rewelacyjnymi, iście baśniowymi strojami;
doskonałą dykcją, jak również świetnym kontaktem z publicznością. Podczas spektaklu
z należytą uwagą śledziliśmy losy głównego
bohatera Pinokia, jego taty - Dżepetto oraz
pięknej Wróżki. Dowiedzieliśmy się o tym, jak
ważną rolę odgrywa miłość rodzicielska, czym
jest wybaczenie pomimo ciągle popełnianych
błędów i czym skutkuje kłamstwo. Największy aplauz zebranej publiczności wzbudzili
jednak aktorzy, którzy zachęcali uczniów do
wspólnego śpiewu i ruchu. W tym czasie dało
się zaobserwować uśmiech na twarzach dzieci
i ich spontaniczność. Ważnym punktem naszego wyjazdu było wykonanie pamiątkowego
zdjęcia z aktorami. Dzięki możliwości wejścia
na scenę, każdy z nas miał okazję poczuć się
prawdziwym aktorem.
Na tym jednak nasz wyjazd nie skończył się.
Przy okazji pobytu w mieście, odwiedziliśmy
pracowników pobliskiego Urzędu Pocztowego. Podczas wizyty mieliśmy szansę zapoznać
się z całym urzędem, jego funkcjonowaniem,
jak również porozmawiać z panem listonoszem. Pracownik poczty pokrótce przedstawił
nam na czym polega jego zawód, od jak dawna go wykonuje i co ciekawego kryje w sobie
magiczna torba. Dzieci miały okazję zajrzeć
do jej wnętrza, oszacować jej ciężar oraz przymierzyć czapkę listonosza. Z uśmiechem na
ustach podziękowaliśmy Panu za poświęcenie
nam swojego czasu i podzielenie się cennymi
wskazówkami.
Cały dzień upłynął w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Wszyscy podczas powrotnej podróży bardzo pozytywnie wypowiadali
się o obejrzanym spektaklu. My dorośli także
powróciliśmy pamięcią do swojego dzieciństwa. Z radością, a niejednokrotnie z dumą
przedstawiliśmy przygody naszych teatralnych przyjaciół wszystkim rodzicom.

Wspólne zdjęcie z aktorami po spektaklu sprawiło ogromną radość wszystkim dzieciom

Zaduszki Jazzowe
Wraz z końcem listopada w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach rozbrzmiewały Zaduszki
Jazzowe. Tym razem z koncertem wystapił Piotr Dąbrowski, który zasiadł przy fortepianie i
Damian Wyroślak na saksofonie tenorowym. Muzykom tpowarzyszyła para taneczna: Maja
Gronowska i Patryk Rumiński, których trenuje Magdalena i Grzegorz Gronowscy. Tego wieczoru wysłuchaliśmy rytmów jazzowych pochodzących z odległej Ameryki, trochę później wróciliśmy jednak za ocean do Polski lat 20-tych, by wysłuchać motywów filmowych "Vabanku"
Juliusza Machulskiego. Wystepowi energii i lekkości dodali tancerze, którzy na co dzień ćwiczą
w tutejszym domu kultury i odnoszą coraz więcej zawodowych sukcesów.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Tekst: Magdalena Nowak - nauczyciel przedszkola, foto: arch PP w Krzu
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Mistrz seniorów w tenisie stołowym
22-29 Kinga Lichota 5p
Wiele
ciekawych
38-49 Wioletta Bartoszcze 2p
i emocjonujących
pojedynków moMłodzicy
gliśmy
obejrzeć
21 Dawid Plewik 19p
podczas ostatnie22-23 Paweł Maliborski 13p
go z serii ośmiu
27 Patryk Baliński 10p
turniejów Grand Prix
28-31 Jakub Trepiak 9p
LZS w Tenisie Stołowym, który miał
28-31 Miłosz Plewik 9p
miejsce na bełżyckiej hali CKFiS 23
32-33 Karol Mazowiecki 8p
listopada br. Wzięło w nim udział kil34-41 Karol Błaszczyk 6p
kudziesięciu sportowców m.in. z Pia67-84 Grzegorz Janczura 2p
skowi Piaski, Topspin Kurów, Żaczek
85-95 Michał Mela 1p
Fajsławice, Biskupic, Amicus Łopiennika Górnego, Sygnału Lublin, SkorJuniorzy
piona Zamość, MOW Puławy, Perły
19-20 Przemysław Wójcik 7p
Rokitno, UKS Niemce, MKS Lewartu
26 Emil Koziński 5p
AGS Lubartów, Zarębiaków Lublin,
Ludwiniaka Ludwin, Świdniczanki
Na najwyższym podium Jacek Kołodziejczyk, który odebrał
Seniorki
Świdnik, Opolanki Opole Lubelskie,
medal z rąk Elżbiety Orzechowskiej sekretarza
24-25 Oktawia Buczyńska 5p
UKS Niemce, UKS Woli Osowińskiej,
Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Lublinie
24-25 Karolina Bieleń 5p
Stoku Zakrzówek, UKS Kłoczewa,
oraz Andrzeja Paśnika dyrektora CKFiS w Bełżycach
UKS Niedrzwicy, SMS Włodawy, NoSeniorzy
wej Woli, Kłosu Woli Skromowskiej,
Bełżyce po ośmiu turniejach Grand Prix LZS
1 Jacek Kołodziejczyk 49p
UKS Dystansu Niedźwiada, UKS Spartakuw Tenisie Stołowym według następującego
6 Bartosz Szymanek 26p
sa Dzwoli, Legionu Grabowa Szlacheckiego,
porządku: Miejsce – Nazwisko - Punkty
12-13 Daniel Jędryszka 16p
Amatora Leopoldów Rososz, Sokoła Jawidz,
12-13 Seweryn Kruk 16p
Salosa Kaliny, UKS Bobry Bobrowniki, ZSZ
Żaczki
36-45 Michał Chemperek 4p
Nr 2 Dęblin, UKS Gózd, KTS Sygnału Lublin
8-10 Alicja Mazowiecka CKFiS Bełżyce 10p
46-52 Arkadiusz Nowicki 3p
oraz naszego CKFiS Bełżyce. Przypomnijmy,
22-23 Wioletta Bartoszcze CKFiS Bełżyce 3p
62-85 Kacper Włodarczyk 1p
że bełżycką drużynę tenisistów założył i treŻacy
nuje już osiemnaście lat Tadeusz Wasilewski.
7 m Miłosz Plewik 22p
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
Młodziczki
Podajemy klasyfikację zawodników CKFiS
17-18 Alicja Mazowiecka 8p

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej
Mikołajowy Turniej Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrza Bełżyc miał miejsce w sobotę 7 grudnia na hali CKFiS. Wzięło w nim
udział pięć drużyn z terenu naszej gminy.
Po zacietej rywalizacji zespoły zajęły kolejno
miejsca:
I miejsce - Tęcza Bełżyce I
II miejsce - Tęcza Bełżyce II
III miejsce - LZS Kuźnicki
IV miejsce - Błękitni Kierz
V miejsce - Tęcza Bełżyce
Red., foto: Konrad Gumiński
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III Międzyszkolny Turniej Warcabowy dla trzecioklasistów

Rozgrywki finałowe turnieju, poprzedzone
eliminacjami szkolnymi odbyły się w dniu
20 listopada 2013r. w Szkole Podstawowej
nr 1 w Bełżycach. Organizatorami III Międzyszkolnego Turnieju Warcabowego pod
patronatem Burmistrza Bełżyc pana Ryszarda
Góry byli: pani Elżbieta Gontarczyk oraz pan
Andrzej Paśnik. W rywalizacji wzięli udział
uczniowie klas trzecich ze Szkoły Podstawowej w Babinie, Szkoły Podstawowej w Matczynie oraz naszej szkoły. Sędzią głównym był
pan Andrzej Paśnik - dyrektor Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach.
Celem turnieju była integracja uczniów klas
III z terenu Gminy Bełżyce, rozwijanie logicznego myślenia oraz kształtowanie postawy
sportowej rywalizacji.
Oto wyniki finału:
I miejsce i tytuł Mistrza zdobył Antoni Zając
ze Szkoły Podstawowej w Babinie.
II miejsce i tytuł I Vice Mistrza otrzymał

Paweł Walczak ze Szkoły Podstawowej w Babinie.
III miejsce i tytuł II Vice Mistrza
wywalczył Wojciech Gąska ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach.
IV miejsce i tytuł III Vice Mistrza
osiągnął Jakub Wróblewski ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach.
V miejsce - Damian Plewik Szkoła
Podstawowa nr 1 w Bełżycach.
VI miejsce - Wiktor Franczak Szkoła Podstawowa nr 1 w Bełżycach.
VII miejsce - Marcel Dziatczak
Szkoła Podstawowa w Matczynie.
VIII miejsce - Kacper Zawadzki Szkoła Podstawowa w
Matczynie.
IX miejsce
- Bartosz Rumiński Szkoła
Podstawowa
nr 1 w Bełżycach.
X miejsce
- Kamil Ponieważ Szkoła
Podstawowa
nr 1 w Bełżycach.
Finalistom
turnieju nagrody wręczył
pan
dyrektor Zbigniew

Dyguś oraz pani dyrektor Lucyna Sobczak.
Uczniowie otrzymali puchary, pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody rzeczowe sponsorowane przez Centrum Kultury Fizycznej i Sportu
w Bełżycach oraz Radę Rodziców Zespołu
Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach.
Bardzo dziękujemy wychowawczyniom za
przygotowanie i zgłoszenie uczniów do turnieju. Były to panie: Bożena Rosińska, Krystyna Och, Beata Król, Katarzyna Cieślicka i
Dorota Niewczas. Gratulujemy wyników i zachęcamy do uczestnictwa w przyszłym roku
szkolnym.
Tekst: Elżbieta Gontarczyk, foto: arch. ZS Nr1
w Bełżycach

Wystartowała Bełżycka Liga Piłki Halowej
W niedzielę 1 grudnia br. spotkanie drużyn Galacticos i Kawaliery FC zainaugurowało
rozgrywki Bełżyckiej Ligi Piłki Halowej 2013/2014. Areną
rozgrywek była hala sportowa
CKFiS Bełżyce. Do rywalizacji
w Lidze BLPH przystąpiło 11
drużyn, które rozegrają mecze systemem każdy z każdym.
O kolejności w lidze zadecyduje
ilość zdobytych punktów a drużyna, która zdobędzie I miejsce
w tabeli końcowej otrzyma tytuł
Mistrza Bełżyckiej Ligi Piłki
Halowej. Wymieńmy drużyny
które zgłosiły się do rywalizacji
oprócz Galacticosa i Kawaliery
FC: Pro -Parkiet, WPR, Siwex,
Green Team, Zdzichtex, Alibi
Supermarket, RKD Chuwdu,
Team 15, Nałęczowskie Stowarzyszenie, oraz Tęcza Bełżyce.
Tekst i foto: AWI
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Odpowiedz na pytanie

Okiem mieszkańca

Przy ulicy Lubelskiej trwa remont chodnika.

Tak wyglądał 5 grudnia w parku miejskim pierwszy śnieg w tym sezonie.

Na miejskich słupach, tablicach ogłoszeń
i drzewach pojawił się nietypowy plakat związany prawdopodobnie z akcją społeczną.

Kolęda z przełomu
XIII-XIV wieku.
Czy rozpoznajecie Państwo, gdzie zrobiono te zdjęcia i z jakich lat mogą one pochodzić?
Jak zawsze na prawidłowe odpowiedzi czekamy przez miesiąc w redakcji Gazety
Bełżyckiej. Można do nas także dzwonić pod nr 81 517 22 30.
Nazwiska osób, które prawidłowo odpowiedzą na nasze pytanie opublikujemy
w następnym wydaniu Gazety Bełżyckiej.
W wydaniu listopadowym zagadkę fotograficzną rozwiązał Bogusław Kozłowski,
Andrzej Gryglicki, Alicja Wójtowicz, Tomasz Bogusz, Andrzej Kamiński, Julian Wójtowicz i Konrad Kliczka. Na zdjęciu widoczny był dom pana Boguckiego, który mieścił
się przy Placu Kościelnym w Bełżycach, ciekawostką na fotografii był samochód marki
nyska. Gratulujemy spostrzegawczości.

Nastał nam, jest dzień wesoły,
W niem się nam z czystej Panny
Narodził Syn Boży, A przezeń się
wierzącym zbawienie mnoży.
Jemuż-to słońce i miesiąc,
I gwiazdy niebieskie
Służą na czasy swe, A czyniąc
rozkazanie k jego czci Boskiej.
Chwalmyż jego z tej miłości
W braterskiej jedności(...)
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