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ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI



11 listopada Święto Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w naszej gminie rozpoczęły się w niedzielę 9 listopada w Miejskim Domu Kultury. Mieszkańcy uczcili 96 rocznicę odzyskania 
Niepodległości. Uroczystość otworzył Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra. Program artystyczny przygotowali uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
oraz młodzież Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika. Gimnazjaliści przedstawili montaż słowno - muzyczny ,,Drogi do wolności’’, licealiści zaś program pod tytułem 
,,A to Polska właśnie…’’. Wystepy zakończyły się wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych wraz z widzami.
Główne części obchodów Święta Niepodległości miały miejsce podobnie jak w całym kraju 11 listopada. Wierni po Mszy św. za Ojczyznę wzięli udział w przemarszu pod 
pomniki pamięci. W uroczystościach brały udział w szczególności władze miejskie, poczty sztandarowe kombatantów, harcerzy, organizacji patriotycznych, młodzieży 
ze szkół w naszej gminie, straży pożarnych, organizacji i stowarzyszeń działających na naszym terenie oraz liczne grono patriotów zarówno dorosłych jak i modzieży 
kultywujący pamięć o wydarzeniach historycznych.
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Wybrano radnych nowej kadencji
Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał 
i został wybrany radnym:
TACIAK Maciej Dariusz z listy nr 16 KWW 
Ryszarda Góry „Wspólne Dobro" 114 głosów
Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał 
i został wybrany radnym:
BIERNACKI Ryszard z listy nr 19 KWW 
Ryszarda Biernackiego 90 głosów
Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał 
i został wybrany radnym:
WROŃSKI Jerzy Ryszard z listy nr 15 
KWW „W Służbie Dla Ludzi" – 74 głosy
Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał 
i został wybrany radnym:
KAMIŃSKI Grzegorz z listy nr 3 KW Pra-
wo i Sprawiedliwość -103 głosy
Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał 
i został wybrany radnym:
BREWCZAK Witold Gabriel z listy nr 3 
KW Prawo i Sprawiedliwość – 119 głosów
Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał 

i został wybrany radnym:
MALIBORSKI Józef Bolesław z listy nr 14 
KWW "Ponad Podziałami" – 71 głosów
Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał 
i został wybrany radnym:
WRÓBLEWSKI Krzysztof z listy nr 17 
KWW Moja Gmina Bełżyce - 92 głosy
Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał 
i został wybrany radnym:
KOTŁOWSKI Andrzej z listy nr 16 KWW 
Ryszarda Góry „Wspólne Dobro" – 191 gło-
sów
Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał 
i został wybrany radnym:
BEDNARCZYK Andrzej z listy nr 16 
KWW Ryszarda Góry „Wspólne Dobro" – 
239 głosów
Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 man-
dat: Najwięcej ważnie oddanych głosów 
otrzymał i został wybrany radnym:
CHEMPEREK Andrzej z listy nr 16 KWW 
Ryszarda Góry „Wspólne Dobro" – 115 gło-
sów
Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał 
i został wybrany radnym:
BRODZIAK Rafał z listy nr 16 KWW Ry-
szarda Góry „Wspólne Dobro" – 120 głosów
Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 man-
dat: Najwięcej ważnie oddanych głosów 
otrzymał i został wybrany radnym:
PRUSZKOWSKI Dariusz z listy nr 15 
KWW „W Służbie Dla Ludzi" – 93 głosy
Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 man-
dat: Miejska Komisja Wyborcza w Bełżycach 
w dniu 17 listopada 2014 roku w okręgu nu-
mer 13 zarządziła losowanie spośród kan-
dydatów, którzy otrzymali najwyższą równą 
liczbę głosów. W wyniku losowania radnym 
został: BASAK Franciszek Walenty z listy 
nr 20 KWW Franciszka Basaka – 86 głosów.
Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 man-
dat: Najwięcej ważnie oddanych głosów 
otrzymał i został wybrany radnym:
STACHYRA Mirosław Zbigniew z listy nr 
17 KWW Moja Gmina Bełżyce – 137 głosów
Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 man-
dat: Najwięcej ważnie oddanych głosów 
otrzymał i został wybrany radnym:
WIŚNIEWSKI Tomasz z listy nr 14 KWW 
"Ponad Podziałami" – 114 głosów
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Zespół Śpiewaczy z Wojcieszyna

Zespół Śpiewaczy z Wierzchowisk

Zespół Śpiewaczy "Jarzębinki"

Boga chwalmy, pozdrawiajmy Maryję Pannę,
Wznośmy głosy pod niebiosy tu nieustanne,
W utrapieniach Ją wzywajmy,
Bowiem przez Nią otrzymamy,
O co tylko do zbawienia
Prosić będziemy. 

Jak co roku w październiku, w  miesiącu Matki 
Bożej Różańcowej w całej Polsce rozbrzmiewają prze-
piękne pieśni Maryjne. Śpiewy niosą się „po górach, 
dolinach", bo tym śpiewaniem katolicki lud polski, 
a   także „strumyki wdzięcznym szerzeniem, ptaszęta 
słodkim kwileniem i co czuje, i co żyje razem sławi 
Maryję". 

Tradycyjnie w tym czasie w kościele w Matczynie 
ma miejsce Koncert Pieśni Różańcowych.  Tak i 25 paź-
dziernika tego roku rozbrzmiewały hymny pochwalne 
i pieśni sławiące Matkę Bożą. Występ zorganizował jak 
zawsze Zespół  Śpiewaczy z Wojcieszyna. Zaproszenie 
przyjęły zespoły z Niedrzwicy, Wierzchowisk, "Jarzę-
binki" z Bełżyc, oraz zespół ze Strzeszkowic. 

Koncert poprzedziła Msza św., którą odprawił pro-
boszcz parafii w Matczynie ks. Leszek Niedźwiedź. Na 
wstępie powitał wszystkich przybyłych muzyków, za-
proszonych gości i wiernych zgromadzonych na mo-
dlitwie w intencji zespołów śpiewaczych. Po nabożeń-
stwie koncert otworzyła i poprowadziła pani Barbara 
Wieczorkiewicz, która kieruje i  opiekuje się Zespołem 
Śpiewaczym z Wojcieszyna. - Nasze koncerty to pięk-
na tradycja, wspaniały czas wspomnień i okazja, aby tę 
tradycję przekazywać naszym dzieciom, bo jest to, rów-
nież wyraz wielkiej wiary Polaków, którzy dzięki niej 
właśnie przetrwali burze dziejów, nawiedzające często 
naszą Ojczyznę - mówiła Wieczorkiewicz. 

Zespoły jak zawsze na takie koncerty wyszukują 
stare pieśni, śpiewane nawet od kilku pokoleń. Dzię-
ki temu ocalają je od zapomnienia i przywracają na 
nowo do kościołów. Na zakończenie występów wspól-
nie wszyscy zaśpiewali "Barkę" - ukochaną pieśń św. 
Jana Pawła II.

Należy przyznać, że poziom wykonywanych pie-
śni, co roku jest wyższy, co słuchających wprowadza 
w nastrój zadumy i cichej modlitwy.

Tekst: Agnieszka Winiarska, 
foto: Agnieszka Winiarska, 
Józef Kasprzak

Z oficjalnym otwarciem sortowni odpadów 
w Bełżycach zbiegło się uhonorowanie in-
westycji Złotą Kielnią. 

   Przypomnijmy, że Celowy Związek Gmin 
"Proekob", który zrzesza 15 gmin: Bełżyce, 
Bychawę, Chodel, Jabłonną, Jastków, Józefów 
nad Wisłą, Konopnicę, Krzczonów, Łazi-
ska, Nałęczów, Opole Lubelskie, Poniatową, 
Wojciechów, Wysokie i Zakrzew wybudował 
w pobliżu zrekultywowanego wysypiska śmie-
ci w Bełżycach sortownię odpadów. Wybudo-
wanie zakładu kosztowało 46 mln zł, z czego 
ok. 33 mln pokryła dotacja unijna. - Zakład 
Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach 
został nagrodzony Złotą Kielnią jako najlep-
sza inwestycja z zakresu ochrony środowiska 
w   województwie lubelskim - mówi Ryszard 
Góra przewodniczący Zarządu Celowego 
Związku Gmin Proekob.
W tej chwili co miesiąc do zakładu trafia oko-
ło 1,5 tysiąca ton odpadów z kilkunastu gmin. 
– Odbieramy śmieci z terenu 13 gmin. Wkrótce 

do tej listy dołączy też Nałęczów, od przyszłego 
roku także gmina Wysokie – wymienia Irene-
usz Ofczarski, prezes Zakładu Zagospodaro-
wania Odpadów Komunalnych w Bełżycach.
ZZO działa od kilku miesięcy, ale uroczyście 
przecięto wstęgę w listopadzie br. – Niedawno 
ukończyliśmy drogę dojazdową do zakładu – 
wyjaśnia Ryszard Góra.
   Proces przerobu śmieci trafiających do za-
kładu rozpoczyna się od podzielenia ich na 
suchą i mokrą frakcję. Worki z mokrą frakcją 
są rozrywane, a następnie wę-
drują na taśmę. Później prze-
chodzą przez różnego rodzaju 
segregację. Następnie pracow-
nicy ręcznie oddzielają plasti-
kowe butelki czy szkło. To, co 
nie nadaje się do segregacji jest 
składowane w pojemnikach na 
zewnątrz obiektu. Wypełnione 
pojemniki umieszcza się w za-
mkniętej komorze, zwilża i zo-
stawia na cztery tygodnie, potem 

Na poszczególnych kandydatów na Burmi-
strza Bełżyc w I turze oddano następujące 
liczby głosów:
Figura Ryszard Marian zgłoszony przez 
KWW „Ponad Podziałami” - 876 głosy
Góra Ryszard zgłoszony przez KWW  Ry-
szarda Góry „Wspólne Dobro" - 2386 głosy
Kwiatkowska Beata Ewa zgłoszona przez 
KWW Prawo i Sprawiedliwość  - 893 głosy
Łucka Ireneusz Paweł zgłoszony przez 
KWW Moja Gmina Bełżyce - 978 głosy
Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 
liczby głosów; do wyborów w ponownym 

Wyniki II tury wyborów 
na Burmistrza Bełżyc:

Góra Ryszard 2217 głosów
Łucka Ireneusz Paweł 1951 głosów

tyle samo czasu leżą na zewnątrz, by w końcu 
tak zminimalizowaną masę wywieźć na skła-
dowisko odpadów w  Kraśniku. W zakładzie 
produkuje też paliwo alternatywne.
   Docelowo zakład może przyjąć 48 tysięcy 
ton śmieci rocznie. 
   Obecnie zatrudnionych jest ponad 40 osób, 
głównie mieszkańców naszej gminy. 

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Rada Miejska ukonstytuowała się 1 grudnia 
2014 roku.
Przewodniczącym Rady Miejskiej wybrany 
został Andrzej Chemperek.
Zastępca Przewodniczącego: Andrzej Bed-
narczyk.
Zastępca Przewodniczącego: Jerzy Wroński.

Otwarcie Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Wyniki wyborów 
Burmistrza Bełżyc

Wybrali 
przewodniczących 

Rady Miejskiej

Skład poszczególnych komisji Rady Miej-
skiej zostanie wybrany na kolejnej sesji 
w grudniu br.

głosowaniu dopuszczeni zostali dwaj kandy-
daci, którzy uzyskali największą liczbę gło-
sów:
Góra Ryszard 
Łucka Ireneusz Paweł.

"Samorząd jest silny poparciem obywateli, 
a nie próbą panowania nad nimi”

prof. Michał Kulesza
Szanowni Państwo!
   Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Bełżyce za udział  w wyborach samorządowych. 
   W sposób szczególny dziękuję tym z Państwa, którzy okazali mi zaufanie i po raz kolejny powierzyli funkcję Burmistrza 
Bełżyc.
   To dzięki Wam drodzy Wyborcy i w Waszym imieniu będę mógł realizować program wyborczy i kreować pozytywny wizeru-
nek Miasta i Gminy Bełżyce.
   Państwa głosy są dla mnie zobowiązaniem na rzecz rzetelnej i uczciwej służby społecznej w naszej gminie. Dlatego chcę za-
pewnić, że dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść Państwa zaufania.
   Zamierzone cele chcę osiągać poprzez zgodne współdziałanie i dialog oraz ciężką, sumienną pracę, która w dłuższej perspek-
tywie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Daleki jestem od posługiwania się argumentem siły. Przeciwnie, uważam, że to siła 
merytorycznych argumentów buduje zgodę i zrozumienie dając tym samym  gwarancję harmonijnego rozwoju gminy. 
   Przed nami cztery lata wytężonej pracy i realizacja programu wyborczego. Jestem przekonany, że przy Państwa udziale 
i wsparciu osiągniemy wiele, tak aby w Mieście i Gminie Bełżyce żyło się lepiej.

Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra
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W 2015 roku minie 90 lat od śmierci 
doktora Szymona Marcelego Klarnera, jed-
nego z najbardziej znanych i zasłużonych 
mieszkańców Bełżyc.

Urodził się w 1862 roku jako jeden 
z ośmiorga dzieci Emiliana Klarnera i Kon-
stancji z Osmólskich. 

Studiował medycynę w Warszawie 
i wkrótce po zakończeniu studiów w 1885 
roku, na zaproszenie Konstantego Brzeziń-
skiego, przyjechał do Bełżyc wraz z  mał-
żonką Marią z Chełmońskich, siostrą zna-
nego malarza okresu Młodej Polski, Józefa 
Chełmońskiego. Oboje małżonków – beł-
życzanie z wyboru – mieszkali w tym mie-
ście do końca życia i zostali pochowani na 
miejscowym cmentarzu.

Szymon Klarner był nie tylko lekarzem  
o szerokiej wiedzy i praktyce, ale także spo-
łecznikiem zaangażowanym w  szereg ini-
cjatyw o dużym znaczeniu dla miejscowej 
społeczności. Przede wszystkim działał na 
rzecz rozwoju oświaty zdrowotnej i pod-
niesienia poziomu higieny (na ten temat 
ogłosił kilka artykułów w czasopismach 
lekarskich) był też inicjatorem lub współ-
inicjatorem wielu cennych przedsięwzięć 

w innych dziedzinach.
Jego staraniem w 1903 roku wybruko-

wano wiele bełżyckich ulic wcześniej trudno 
przejezdnych, błotnistych i wyboistych.

Szymon Klarner był głównym inicja-
torem założenia Bełżyckiego Towarzystwa 
Oszczędnościowo-Pożyczkowego, które po-
wołano w  1906 roku i któremu przez kilka 
lat udostępniał nieodpłatnie swoje prywatne 
pomieszczenia.

Był także współzałożycielem Straży 
Ogniowej w Bełżycach, która powstała w 1913 
roku po tragicznym pożarze, który strawił 
znaczną część drewnianej zabudowy miasta.

Współorganizował manifestacje i obcho-
dy patriotyczne i religijne.

Jako wyraz uznania dla jego pracy można 
uznać powołanie doktora Szymona Klarne-
ra na członka honorowego powstałej w 1917 
roku Rady Lekarskiej Państwa Polskiego  

Zmarł w marcu 1925 roku.  Swojego leka-
rza i społecznika żegnało parę tysięcy miesz-
kańców Bełżyc i okolicznych wsi.

Do dzisiaj jedna z ulic Bełżyc w pobliżu 
domu, w którym mieszkał, jako swojego pa-
trona ma dr. Szymona Klarnera.
Tekst: Magdalena Klarner, 
foto arch. domowe M.Klarner

Dr Szymon Klarner

96 lat temu Polska po po-
nad 120 latach niewoli odzyskała 
niepodległość. 11 listopada 1918 r. 
Rada Regencyjna przekazała Jó-
zefowi Piłsudskiemu władzę woj-
skową i naczelne dowództwo pod-
ległych jej wojsk polskich. Tego 
samego dnia Niemcy podpisały za-
wieszenie broni kończące I wojnę 
światową.

Zrywy niepodległościowe pochło-
nęły wiele ofiar, ale też przyczyniły się 
do kształtowania postaw narodu pol-
skiego. Trzeba też podkreślić, że nasza 
Ojczyzna przetrwała, pomimo wielu 
lat niewoli i wybiła się na niepod-
ległość dzięki przywiązaniu narodu 
do wiary katolickiej i zawierzeniu go 
opiece Matki Bożej.

Dzień 11 listopada uznany został świętem 
państwowym dopiero w 1937 roku. Następ-
nie przez długie lata w czasie wojny, okupa-
cji i czasów komunizmu organizacja obcho-
dów Dnia Niepodległości była z oczywistych 
względów zakazana. Dopiero ustawa sejmowa 
z 1989 roku przywróciła na nowo Święto Nie-
podległości. 

W nawiązaniu do wydarzeń niepodległo-
ściowych przypomnijmy, co w tamtym czasie 
działo się na naszym terenie.

Chcąc wskrzesić ducha narodowego 
w  1905 roku naprzeciw cmentarza, przy 
skrzyżowaniu Traktu Królewskiego do Krako-
wa i Opola Lubelskiego usypano w Bełżycach 
Kopiec Kościuszki. W Kopcu złożono urnę 
z ziemią  przywiezioną z pola bitwy pod Ma-
ciejowicami.

Cel został osiągnięty - Kopiec Kościuszki 
stał się miejscem patriotycznych manifesta-
cji mieszkańców Bełżyc. Dr Szymon Marceli 

W ostatni dzień października br. po przeszło 30 latach powraca podstawa kapliczki na swoje pierwotne miejsce. Natomiast sama kapliczka z figur-
ką Matki Boskiej Fatimskiej zostanie posadowiona w terminie późniejszym. Obecnie trwają prace nad jej rewitalizacją zgodnie z  historycznym 
wyglądem.

Za pośrednictwem Gazety Bełżyckiej chcę 
podziękować wspaniałym wykonawcom.
Pień dębowy zakupiony w tartaku w Woj-
ciechowie służący jako podstawa Kaplicz-
ki został obrobiony i wykonany w zakła-
dzie stolarskim w Podolu u Pana Macieja 
Niedźwiedzia.
Napisy wzdłuż pnia wyrzeźbił artysta 
spod Lublina Pan Jan Sieńko.
Konstrukcja stalowa do zabetonowania 
i   zamontowania pnia wykonana zosta-
ła w zakładzie ślusarskim Pana Marka 
Sieńki w Bełżycach. 

Konrad Kliczka

Klarner był inicjatorem takiej demonstracji  
narodowej, pierwszego przejawu, że "Jeszcze 
Polska nie zginęła" od czasów Powstania stycz-
niowego możliwego do zrealizowania w okre-
sie rewolucji 1905 roku. 22 lipca 1915 roku 
wojska austriackie weszły do Bełżyc. Entu-
zjazmu wśród społeczeństwa nie było, lecz po 
102 - letniej niewoli rosyjskiej, nowy okupant 
starając się pozyskać życzliwość mieszkańców 
zezwalał stopniowo na kontrolowane odro-
dzenie się życia obywatelskiego i narodowego, 
w tym lokalnego samorządu.

W 1917 roku po objawieniach Fatimskich 
posadowiono na Kopcu Kościuszki kapliczkę 
z figurką Matki Boskiej Fatimskiej. Wielkim 
wiecem patriotycznym stały się w tymże roku 
obchody 500-rocznicy uzyskania przez Beł-
życe praw miejskich połączone z obchodami 
100-lecia śmierci Tadeusza Kościuszki, z tej 
okazji m.in. wmurowano tablicę pamiątkową 

Szymon Klarner przemawia na świeżo usypanym Kopcu 
Kościuszki do zgromadzonych uczestników manifestacji 

patriotycznej w 1905 roku.

na kościele parafialnym. Obcho-
dy zorganizował komitet w skład 
którego weszli: dr Szymon Marceli 
Klarner - ziemianin, Antoni Napiór-
kowski, proboszcz ks. Władysław 
Wiśniowiecki oraz obywatele Beł-
życ: Władysław Winiarski, Tomasz 
Szubartowski, Adam Tomaszewski 
i  Andrzej Maj. Pomocą w organiza-
cji i przygotowaniach służyli również  
bełżyccy strażacy. Wraz z obchodami 
500 - lecia poświęcony i odsłonięty 
został Zdrój króla Władysława Ja-
giełły wraz z jego pomnikiem.

W procesie umacniania odro-
dzonej państwowości dużą rolę ode-
grała szkoła powszechna. Ogromny 
napływ dzieci do szkoły na przeło-
mie lat 20 i 30-stych spowodował, 

że klasy ulokowano w trzech budynkach: 
pozostałości zamkowych, w domu Jana Do-
browolskiego przy ul. Lubelskiej i Józefa Ka-
mińskiego przy ul. Jagiellońskiej, obecnej Par-
tyzantów.

Jednym z pierwszych kroków na drodze 
likwidacji zacofania po latach niewoli było 
utworzenie w 1922 roku w Bełżycach Kasy 
Chorych i szpitala, którego pierwszym dyrek-
torem był dr. Klarner. Dzięki nowym społecz-
nym inwestycjom: budowie remizy strażackiej 
w 1913 roku i domu parafialnego oraz organi-
stówki w 1919 roku z dużą salą i sceną mogło 
odbudowywać się życie społeczne i kulturalne 
miasta. Wystawiano sztuki teatralne, organi-
zowano rozmaite koncerty z okazji rocznic 
religijnych i państwowych.
Tekst: oprac. Konrad Kliczka opierając się na 
źródłach historycznych, 
foto: arch. Konrada Kliczki

Filantrop, człowiek czynu - doktor Szymon KlarnerHistoria w ziemi zapisana
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26 par małżeńskich 50 lat temu stanęło 
na ślubnym kobiercu. 16 października ob-
chodzili uroczystość Złotych Godów, Razem 
z   50- latkami jedno z małżeństw obchodzi-
ło jubileusz 60 - lecia i jedno 65-lecia poży-
cia małżeńskiego czyli diamentową i żelazną 
rocznicę zawarcia związku.

Te wspólne lata to symbol wierności i mi-
łości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozu-
mienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór 
i piękny przykład dla młodych pokoleń wstę-
pujących w związki małżeńskie. Za zgodność 
pożycia małżeńskiego, za trud pracy i  wy-
rzeczeń dla dobra swych rodzin założonych 
przed pół wiekiem, za wychowanie dzieci oraz 
za radość płynącą z życia rodzinnego Jubilaci 
zostali odznaczeni przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej medalami. Aktu dekoracji 
dokonał Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra oraz 
Zastępca Burmi-
strza Marcin Olszak.
Wymieńmy jubila-
tów:
Tadeusz i Maria 
Asyngier
Marianna i Jan 
Bednarczyk
Barbara i Jan 
Brewczak
Zofia i Jan Goli-
szek
Krystyna i Karol 
Kamiński
Janina i Edward 
Kołtun
Stanisława i Zdzi-

sław Nalewajko
Zofia i Józef Niedziela
Stanisława i Zbigniew Obel - Żuchnik
Leokadia i Stanisław Plewik
Barbara i Stefan Pietras
Bogusława i Józef Pruszkowski
Stanisława i Stanisław Pruszkowski
Lucyna i Jan Pyda
Dorota i Bogusław Rumiński
Maria i Eugeniusz Ruta
Jolanta i Stanisław Solis
Stanisława i Stanisław Więckowski
Marta i Zenon Winiarski
Marianna i Władysław Winiarski
Cecylia i Edward Wiśniewski
Weronika i Roman Woźniak
Barbara i Witold Wójtowicz
Barbara i Jerzy Wójtowicz

Genowefa i Józef Zagajewski
Maria i Marian Zięba
Anastazja i Jan Zioło
Krystyna i Józef Ziółkowski

Wręczając dyplomy i medale burmistrz 
Góra składał gratulacje za tak pięknie do-
trzymane zobowiązanie życząc długich i po-
godnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu 
oraz doczekania  kolejnych rocznic. - Przez te 
wszystkie lata wspólnej wędrówki przez życie 
daliście z siebie wiele swojej rodzinie i społe-
czeństwu. Zarówno wychowując swe dzieci 
na dobrych obywateli, jak i pracując na rzecz 
całej społeczności Gminy Bełżyce. Dziś mam 
zaszczyt podziękować Wam za to.

Uroczystość uświetnił niezwykle wzru-
szający występ młodzieży z Gimnazjum Nr 
1 w Bełżycach, którą przygotowywała Anna 
Wójtowicz i Ewelina Gajowiak oraz coraz 

liczniejszy w swoim skła-
dzie chór Gaudeamus z ZS 
Nr1 pod dyrekcją Marzeny 
Goc.

Tekst i foto: 
Agnieszka Winiarska

O g ł o s z e n i e
Burmistrz Bełżyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki rolnej sta-
nowiącej własność Gminy Bełżyce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 171/37 o po-
wierzchni 0,6280 ha, (grunt orny kl. III a – 0,2283 ha, kl. III b -0,3997 ha ), położona w obrębie 
geodezyjnym Krężnica Okrągła z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiona na okres do 3 
lat. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi  185,00 zł w stosunku rocznym.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyj-
nej Urzędu Miejskiego w  Bełżycach, ul. Lubelska 3.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  200,00 zł  najpóźniej 
do godz. 8.30 w dniu 29 grudnia 2014 r. w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: 13 8685 0001 
0020 1902 2000 0040 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce ,, Przetarg ustny nie-
ograniczony na dzierżawę działki nr 171/37 ”.
W  przypadku wpłat na konto pieniądze należy wpłacić odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 29 
grudnia 2014 r. znajdowały się one już na koncie Urzędu Miejskiego w Bełżycach.
Dowód wniesienia wadium oferent musi przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem prze-
targu.
Wadium zostaje zwrócone w terminie trzech dni po odwołaniu, zamknięciu przetargu lub zakoń-
czeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, 
zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę  
od  zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego.
Dzierżawca nie będzie mógł poddzierżawiać nieruchomości osobom trzecim bez pisemnej zgody 
Wydzierżawiającego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje na temat przetargu udzielane są w pok. 11 Urzędu Miejskiego w Bełżycach 
lub pod nr telefonu 81 517-28-91

Bełżyce, 25 listopada  2014 r.

11 listopada 1918 roku jest jed-
ną z najważniejszych dat w historii 
naszej ojczyzny. Po 123 latach nie-
woli narodowej Polska uzyskała 
upragnioną niepodległość. Obcho-
dy z udziałem najwyższych władz 
państwowych odbyły  się na placu 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 
gdzie znajduje się Grób Nieznane-
go Żołnierza. Jest to symboliczny 
Grób wszystkich bohaterów, którzy 
oddali swoje życie za wolność Oj-
czyzny. W tym dniu wszyscy Polacy 
oddają hołd przodkom, bez których 
poświęcenia nie byłoby Rzeczypo-
spolitej. Wspomnijmy wydarzenia 
związane z walką o granice Polski, 
w której brały udział dzieci i mło-
dzież - Orlęta Lwowskie, te Orląt-
ka, o których żaden Polak nie umie myśleć 
bez wzruszenia. Sam Cmentarz Łyczakowski 
jest wyjątkowym miejscem, gdzie czuć wiel-
ką moc polskości, która promieniuje z tego 
miejsca do nas i każdy Polak czuje wzruszenie 
oraz dumę z odniesionego tam zwycięstwa 
młodych ludzi .

Po całym świecie rozsiane są święte gro-
by polskich bohaterów, gdzie panuje wielka, 
przejmująca cisza, która objawia czyny, ma-
rzenia, tęsknoty, bóle i cierpienia naszych 
przodków, znoszone w imię świętych słów 

brzmiących przez pokolenia : BÓG, HONOR,  
OJCZYZNA. Nasi ojcowie i dziadkowie wie-
dzieli, że ojczyzna zaczyna się w polskich, 
niewinnych i dumnych sercach. Pamiętali 
też o tym, że musi tam żyć po kres ludzkich 
dni. Wiedzieli, że naród przetrwa, jeżeli ro-
dzice nauczą swoje dzieci, jak być Polakami. 
Nasi przodkowie przeżywali niewolę i wi-
dzieli śmierć swoich braci. Nasza wolność 
oznaczona wieloma mogiłami i bezimienny-
mi krzyżami narodowych bohaterów wydała 
wielki owoc niepodległości, który zakwitł 

po 123 latach niewoli. Wiele białych, 
brzozowych krzyży i mrocznych mogił 
przytuliła nasza polska ziemia. Ziemia 
– Matka utuliła wszystkich, którzy od-
dali życie dla Polski. 

My Polacy XXI wieku oddajemy 
hołd bohaterom, którzy byli prześlado-
wani i skazani na tułaczkę, ale nigdy nie 
stracili wiary w istnienie wolnej Polski. 
Dziś ojczyzny uczyć  trzeba w pochy-
leniu nad kołyską dziecka, należy też 
uwrażliwiać młode polskie serca na to, 
co ojczyste i tłumaczyć, że zwycięża 
tylko ten, kto wierzy. Dzisiejsza Polska 
od nas zależy. My ją tworzymy i budu-
jemy. Musimy dbać o zachowanie tych 
wartości, które pozwolą nam prze-
trwać współczesne burze dziejowe. 
Miłość do Polski i do każdego Brata- 
Polaka musi stanowić dzisiaj naszą 

siłę – to wszystko składa się na nowy patrio-
tyzm. 11 listopada jest symbolem zwycięstwa, 
po latach niewoli, jest też symbolem przyszłej 
Polski, która żyje w każdym polskim sercu. 

W naszym miejscowym kościele parafial-
nym odbyła się uroczysta msza za Ojczyznę. 
Zgromadzeni na niej przedstawiciele władz 
samorządowych, kombatanci, mieszkańcy 
Bełżyc, harcerze, młodzież oraz dzieci wraz 
z nauczycielami uczestniczyli w miejscowych 
obchodach Narodowego Święta Niepodległo-

ści. Jest to szczególny dzień, dla każde-
go Polaka. Jest to także okazja do za-
trzymania się w codziennej gonitwie, 
by pomyśleć o naszej historii, która 
uświadamia nam jaką ofiarę ponieśli 
Polacy, którzy wierzyli wbrew wszyst-
kiemu, że Polska może być miejscem 
na mapie. Uroczystości pokazały, że 
świętowanie wydarzeń historycznych 
ma sens nie tylko dla teraźniejszości, 
ale także na rzecz przyszłych poko-
leń. Reprezentacja wszystkich grup 
wiekowych na uroczystości kolejny 
raz wykazała, że świadomość tego 
faktu niewątpliwie jest obecna wśród 
mieszkańców Ziemi Bełżyckiej. Nie-
podległość była i jest najwyższym do-
brem dla naszego narodu. Są w życiu 
chwile, które na zawsze zostają w pa-
mięci - piękne, niezwykłe, wyjątkowe. 
Są miejsca, gdzie chce się wracać i są 
ludzie, ku którym śle się ciepłe myśli 
i kieruje miłe wspomnienia. 11 listo-
pada wszystkie myśli skierowane są 
zawsze na narodowych bohaterów 
i  miejsca, w których oddali życie dla 
Polski, dla mnie i dla Ciebie.

Tekst: Ewa Pietrzyk,
 foto: Agnieszka Winiarska

Aby uczcić Narodowe Święto Niepodległości 
uczniowie Gimnazjum ZS Nr 1 im. Jana Pawła II 

i ZS im. Mikołaja Kopernika przygotowali program artystyczny 

Niepodległa Świętowali jubileusze małżeństwa
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Dzięki projektowi realizowanemu przez Fundację 
„Szczęśliwe dzieciństwo” przy wsparciu Polsko – Nie-
mieckiej Współpracy Młodzieży doszło do międzynaro-
dowego spotkania chórów z Polski, Niemiec i Słowacji. 
Reprezentantem naszego kraju w tym projekcie był chór 
„Gaudeamus” z Bełżyc, a konkretnie z Zespołu Szkół Nr 
1 w Bełżycach, którym kieruje pani Marzena Goc. Stronę 
słowacką reprezentowała młodzież z chóru „Septemthil-
lis”, natomiast z Niemiec przyjechał chór „Madchenchor 
Wiesbaden”. Po raz kolejny współpraca muzyków dopro-
wadziła do przygotowania uroczystego koncertu, jaki 
miał miejsce w tutejszym Miejskim Domu Kultury 24 
października br. Tego dnia słuchacze wypełnili po brze-
gi salę widowiskową by wysłuchać przygotowanego na tę 
okazję repertuaru. A było czego słuchać, bowiem trady-

cyjne utwory polskie, czeskie i niemieckie zostały dodatko-
wo wzbogacone o repertuar światowy. Gromkie oklaski na 
zakończenie koncertu wywołały wszystkie zespoły do bisów, 
które publiczność nagrodziła gromkimi brawami.– Cieszę się, 
że po raz kolejny mogliśmy wziąć udział w projekcie – mówi 
w imieniu członków chóru "Gaudeamus" Marzena Goc. – 
Udział w projekcie niezwykle sprzyja integracji młodzieży, 
poznawaniu kultur krajów, w którym żyją – mówił burmistrz 
Marcin Olszak. Na zakończenie występu pogratulował wspa-
niałego koncertu zarówno młodzieży jak i  dyrygentom, wy-
raził tez nadzieję na dalszy rozwój tej jakże owocnej współ-
pracy.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

W niezwykle ciepłej i miłej atmosferze odbył się  
wieczór literacki w Poczekalni Muzyczno - Literac-
kiej MDK. Tym razem spotkanie było o tyle wyjąt-
kowe, że gościł na nim sam autor czytanych wierszy, 
bełżyczanin z urodzenia, ks. Ryszard Winiarski. 

- Od dawna nosiłam się z zamiarem przygotowa-
nia spotkania z poezją ks. Winiarskiego. Ostatecznie 
podjęłam decyzję w czasie wieczoru zatytułowane-
go "Moje ulubione wiersze", na którym jedna z pań 
przeczytała utwór księdza Ryszarda. On sam przyjął 
zaproszenie i zgodził się byśmy zaprezentowali jego 
poezję - wyjaśnia pani Jadwiga Kamińska-Syga au-
torka scenariusza "Wieczorów z poezją". Sam ksiądz 
Winiarski zapewnia, że bardzo cieszy się, iż doszło 
do tego spotkania. Pozwoliło mu to po raz kolejny 
wrócić w rodzinne strony, do swojej małej Ojczyzny. 
- Głoszę często rekolekcje, również w Bełżycach, ale 
ten wieczór ma zgoła inny charakter. Artykuły i wier-
sze nie stanowią alternatywy dla kaznodziejstwa i ka-
techezy. Są niewymuszonym dopełnieniem tego, czego 
nie da się powiedzieć z ambony lub w konfesjonale. To 
mniej oficjalna, ale nie mniej ważna forma komuni-
kowania ludzi z Bogiem - mówi o swoim pisarstwie. 

Wiersze czytali jak zawsze świetnie przygoto-
wani: Anna Wójtowicz, Grzegorz Bednarczyk oraz 
Jadwiga Kamińska - Syga. Wieczór z poezją ks. Ry-
szarda Winiarskiego był także udanym debiutem 

w zespole recytatorskim Marcina Kamiń-
skiego, który dołączył na miejsce ks. Piotra 
Ochala. Na zakończenie sam autor prze-
czytał jeden ze swoich utworów. Sądząc po 
reakcji licznie przybyłych widzów był to 
nadzwyczajnie udany wieczór, którego do-

Poezja to także modlitwa

Muzyka zbliża narody 

pełniła muzyka Zbigniewa Preisnera.
Tych z Państwa którzy byli i tych, którzy 

jeszcze nie mieli okazji przybyć, zapraszamy 
na kolejne wieczory z poezją.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
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Jerzy Stuhr od dziesięcioleci przekonuje 
nas, że śpiewać każdy może. Jednak czy 
rzeczywiście każdy powinien, przekona-
liśmy się 30 października podczas I Mię-
dzyszkolnego Konkursu Piosenki Angiel-
skiej w Szkole Podstawowej w Chmielniku. 

Na zaproszenie organizatorki, anglistki 
Anny Buczek, odpowiedziały niemal wszyst-
kie okoliczne szkoły. Gościliśmy talenty wo-
kalne z Babina, Matczyna, Wierzchowisk, 
Wojciechowa oraz przedstawicielki Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Bełżycach. Młodzi pio-
senkarze rozpieszczali nas utworami Adele, 

The Beatles, Jamesa Arthura, Taylor Swift czy 
Eleny. Popisy artystów spotkały się z niekła-
manym entuzjazmem publiczności, lecz jed-
nocześnie przysporzyły kłopotu jury, które 
długo obradowało za zamkniętymi drzwiami. 

Wreszcie usłyszeliśmy nazwiska zwycięz-
ców, którzy od dziś mogą znacznie śmielej 
marzyć o karierze wokalnej. Przyszłym gwiaz-
dom estrady gratulował fundator nagród Bur-
mistrz Bełżyc pan Ryszard Góra. 

Oto osoby, które dostarczyły nam najmil-
szych wrażeń:

Rozśpiewali szkołę w Chmielniku

W dzisiejszych czasach istnieje wiele sposobów spędzania 
czasu wolnego: jedni organizują sobie czas w sposób bierny- 
przed komputerem czy telewizorem, inni zaś wolą przebywać 
na łonie natury.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzu wraz ze swoimi 
nauczycielami wybrali drugą opcję spędzenia czasu wolnego, a 
mianowicie 2 października wyruszyli na wycieczkę do niezwy-
kle urokliwego miasteczka- Fajsławic. Punktem docelowym 
wyjazdu stał się "JANKES KIDS"- centrum edukacji i rozrywki 
dla dzieci. Przemiłe panie wprowadziły uczniów w świat roz-
rywki, proponując dostosowane do wieku dzieci zabawy: jazdę 
po miasteczku ruchu drogowego, po którym mali wielbiciele 
motoryzacji mogli poruszać się zgodnie z  kodeksem drogo-
wym różnego rodzaju pojazdami napędzanymi elektrycz-
nie. Na odważnych uczniów czekała nie lada gratka, czyli tor 
pontonowy, który zapewnił ochotnikom mnóstwo adrenaliny 
i  bezpiecznej rozrywki. Najmłodsi uczestnicy wyprawy mogli 
pobawić się w ,,małpim gaju”, w basenie z kulkami czy poska-
kać na trampolinie. Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji.

Na zakończenie zmęczeni, aczkolwiek uśmiechnięci po ca-
łym dniu wojaży, wróciliśmy do naszych domów.

Tekst i foto: Magdalena Nowak, Ewa Pruszkowska

W Fajsławicach spełniły się dziecięce marzenia

W niedzielne popołudnie, 19 październi-
ka 2014 r. w murach Zespołu Szkół im. Mi-
kołaja Kopernika spotkali się uczniowie, ich 
rodzice i nauczyciele, by uczestniczyć w IV 
Festynie Rodzinnym. Otwarcia imprezy do-
konała pani dyrektor Elżbieta Kaszlikowska 
i oddała głos prowadzącym uczniom, którzy 
zapoznali zgromadzonych z atrakcjami cze-
kającymi na uczestników spotkania. Celem  
Festynu jest jak co roku integracja szkolnej 
społeczności i możliwość spojrzenia na siebie 
z  innej, mniej formalnej strony. Inaczej za-
aranżowana przestrzeń szkoły była mu rów-
nież podporządkowana. Klasy zamieniły się 
na kawiarenki, szkolny hol na salę wystawową. 
Można było obejrzeć modele fryzur wykona-
ne przez uczennice ZSZ przygotowujące się 
do zawodu fryzjera, wziąć udział w konkursie 
języka angielskiego „Co z niego za idiom?”. Na 
korytarzu rozlokowały się też stoisko z loterią 
i fotobudka, przy której 
do samego końca impre-
zy gromadziła się kolejka 
chętnych do uwiecznie-
nia się w niecodziennych 
pozach i przebraniach. 
Najmłodsi uczestnicy 
Festynu chętnie korzy-
stali z możliwości po-
malowania sobie twarzy. 
Uczniowie wykonywali 
też doświadczenia fi-
zyczne i mierzyli ciśnie-
nie.

Organizatorzy po-
stawili i tym razem na 
wspólną zabawę. Fa-
miliadę przygotowały 

nauczycielki przedmiotów ścisłych, a prowa-
dził niezwykle profesjonalnie, z dużą dawką 
humoru nauczyciel historii. Drużyny złożone 
z   rodziców, uczniów i nauczycieli rywalizo-
wały ze sobą, odpowiadając na pytania i gra-
jąc w kalambury. Nauczyciele przedmiotów 
zawodowych przeprowadzili konkurs spraw-
nościowy, angażując do rywalizacji przed-
stawicieli społeczności szkolnej. Zmagania 
uczestników wywołały wiele emocji i gorący 
aplauz widzów. Zwycięzcy konkursów otrzy-
mali losy loterii fantowej.

Uczestnicy Festynu mieli możliwość spró-
bowania ciast konkursowych, wykonanych 
przez mamy uczniów naszej szkoły. Nauczy-
cielskie jury przyznało nagrody dla osób, 
których ciasta były najsmaczniejsze. Wszy-
scy mogli również posilić się gorącym żur-
kiem i  kiełbaskami z grilla, które serwowali 
uczniowie, wypić herbatę lub kawę i po prostu 

spokojnie porozmawiać. Każdy mógł także 
wypróbować swoich sił w konkursie karaoke. 

W tym roku na naszym Festynie nie za-
brakło też absolwentów. Mecz piłki siatkowej 
rozgrywany pomiędzy nauczycielami, rodzi-
cami a uczniami, sędziował Tomasz Wójto-
wicz, absolwent naszego Liceum, a obecnie 
nauczyciel wychowania fizycznego. O swojej 
książce „Srebrni chłopcy Zagórskiego” opo-
wiedział zebranym pan Marek Cegliński, 
który jest dziennikarzem sportowym, a także 
naszym absolwentem. 

Ze swoimi rodzinami na Festyn przyszli 
nauczyciele i absolwenci, którzy chcieli po-
kazać dzieciom swoją szkołę i porozmawiać 
z dawnymi wychowawcami.

Cele Festynu zostały osiągnięte: uczniowie 
i nauczyciele wywiązali się z powierzonych im 
zadań, zacieśniono więzi, wszyscy dobrze się 
bawili, a niektórzy z gości byli zdziwieni, że 

w szkole można tak miło spędzić 
czas. To była naprawdę udana im-
preza szkolna. Piąty, jubileuszowy 
Festyn już za rok! Niektórzy już 
zapowiedzieli swoje przybycie. 

Szczególne podziękowania 
składamy sponsorom, bez któ-
rych nasz Festyn nie byłby tak 
atrakcyjny. Dziękujemy w pierw-
szej kolejności panu Grzegorzo-
wi Kamińskiemu, właścicielowi 
firmy Top-az, który wspiera nas 
bardzo hojnie. Tegoroczną edycję 
sponsorował także supermarket 
Intermarche.

Tekst: Anna Matysek, foto: Emilia 
Rybacka.

Rodzinnie w Koperniku

23 X 2014 r. w Punkcie Przedszkolnym 
w Zespole Szkół nr 2 w Bełżycach miała miej-
sce najważniejsza uroczystość dla najmłod-
szych dzieci -,,Pasowanie Przedszkolaka”.
W obecności rodziców, dyrekcji, nauczycie-
li przystąpiono do pasowania. Uroczystość 
rozpoczęła się od części artystycznej. Dzieci 

zaprezentowały to, czego nauczyły 
się do tej pory w przedszkolu. Śpie-
wały, tańczyły, recytowały wiersze. 
Maluchy przekonały wszystkich ze-
branych gości, że zasługują na miano 
,,Przedszkolaka”. Pięknie też wygłosi-
ły słowa przyrzeczenia: ,,My maluchy 
przyrzekamy być od dziś przedszko-
lakami,
Nie płakać i nie szlochać,
Swoje panie mocno kochać,
Grzecznie bawić się i fikać,
W mig zajadać z talerzyka,
Nauczymy się dziękować,
Zabawki szanować i dooko-

ła porządkować”. 
Po części artystycznej przyszedł 

czas na uroczyste dotknięcie dzieci 
„magicznym ołówkiem”. Aktu paso-
wania dokonała Pani Dyrektor Ce-
cylia Król. Na pamiątkę wyjątkowej 
chwili przedszkolaki otrzymały dy-

plomy oraz słodkie niespodzianki. 
Uroczystość wzbudziła ogromne emocje, 

zarówno dzieci jak i wszystkich zaproszonych 
gości.
Tekst i foto: Izabela Nagnajewicz i Dorota 
Gajowiak wychowawczynie  młodszych grup 
przedszkolnych

Uroczyste ślubowanie

I miejsce – Emilia Drobek, kl. 6 (Adele – 
Someone like you) SP Wierzchowiska

II miejsce – Oliwia Abramowicz, kl. 5 
(Birdy – Skinny Love) SP nr 1 w Bełżycach

III miejsce – Kacper Sępkowski, kl. 4 (Ma-
gic – Rude) SP Wierzchowiska

Wyróżnienie – Alicja Mazowiecka, kl. 6 
(Fool’s Garden - Lemon Tree) SP Chmielnik

Laureatom dziękujemy i gratulujemy!

Tekst Anna Zielińska,
 foto. Małgorzata  Rosińska Adamiec
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Bełżyczanie 
odwiedzili

Panorama Budapesztu stolicy i największego 
miasta Węgier, położonego w północnej czę-
ści kraju, nad Dunajem. Rzeka ta dzieli go 
na dwie części prawobrzeżną, pagórkowatą 
Budę i lewobrzeżny, nizinny Peszt.

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie ma w swojej ofercie propozycje skierowane do 
środowiska seniorów. Większość z tych imprez ma charakter cykliczny i swoim zasięgiem obej-
muje obszar całego województwa lubelskiego. 16 października w Domu Kultury LSM odbyły 
się eliminacje do XV Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów 2014. Corocznie 
w tej imprezie bierze udział ok. 1000 seniorów z całego województwa. Organizatorami przed-
sięwzięcia jest Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - Oddział Okręgowy w Lublinie 
oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. 

Zespół Śpiewaczy Jarzębinki z MDK w Bełżycach w dużej części składa się z członków PZE-
RiI, dlatego panie z Jarzębinek otrzymały zaproszenie do wzięcia udziału w tej uroczystości. 
W  programie były cztery kategorie: sceny kabaretowe i teatralne, występy chórów, zespołów 
wokalnych oraz recytatorzy. Jarzębinki wystąpiły w kategorii zespół wokalno-instrumentalny 
powyżej 11 osób. W tej samej kategorii wystąpiło jeszcze 12 zespołów między innymi: często 
goszczony w MDK w Bełżycach zespół Podzamcze z Mełgwii czy Pieśni Czar z Lublina. Jarzę-
binki zaprezentowały zabawną pieśń z Mazowsza „Wyszłabym za dziada” oraz piosnkę własnego 
autorstwa „Jarzębinki z Bełżyc”. Repertuar wybrała i opracowała - Ewelina Oroń, a na akorde-
onie akompaniował Piotr Dąbrowski. 

W kategorii - własna recytacja tekstu zaprezentowała się Pani Anna Kryńska (Prezes PZERiI 
oddział Bełżyce, członkini zespołu śpiewaczego Jarzębinki) z własnym wierszem pt.: Jesień.

Czekamy na werdykt Jury.
Tekst: Ewelina Oroń, foto: Józef Kasprzak

Wzięli udział w Przeglądzie
 Twórczości Artystycznej Seniorów

W Galerii MDK miał miejsce wernisaż 
wystawy prac dyplomowych absolwentów 
Lubelskiej Szkoły Fotografii, a konkretnie 
pięciorga fotografików, m.in. Przemysława 
Dobrowolskiego z Bełżyc.

Całość otworzył dyrektor MDK Józef Ka-
sprzak, a każdy z autorów przedstawił kolejno 
swoje prace. I tak zacznijmy od bełżyczanina 
Przemysława Dobrowolskiego. Cykl jego prac 
zatytułowany „Szeptem” – To cykl fotografii 
(opowieść) o kontakcie człowieka z  naturą. 
W  tworzeniu mojej pracy inspirowały mnie 
zdjęcia Tadeusza Budzińskiego z cyklu ,,Ocal-
my Ziemię”. Cytując redaktora prowadzącego 
miesięcznik „Foto”:,, Budziński swoimi fotogra-
fiami wyprzedził epokę” - przybliża Dobrowol-
ski. Pan Przemysław na fotografiach ukazał 
znaczenie natury w życiu człowieka, który 

jest z nią nierozłącznie związany. - Właśnie ta 
nierozerwalność człowieka z naturą zainspiro-
wała mnie do stworzenia swojej pracy. Jednak, 
w przeciwieństwie do Budzińskiego, postano-
wiłem pokazać owe współistnienie w sposób ła-
godny, nie tak drastyczny, ani niezbyt dosłow-
ny. Po prostu szeptem – opowiadał.

Z kolei Ola Kostrubiec wykonała zdjęcia, 
o których mówi: Wszyscy ludzie śnią. Sny mó-
wią o stanie naszej duszy. Wskazują na tłumio-
ne emocje i pragnienia, na lęki i wszelkie obawy. 
Mówią o tym jacy jesteśmy, co myślimy oraz co 
czujemy. Jak w krzywym zwierciadle odbija się 
nasza codzienna obecność w świecie realnym. 
Sny wreszcie oczyszczają nasze dusze. Są nie-
jako wypowiedzią śpiącego. Dla mnie równe są 
dziełu sztuki. Sztukę, podobnie jak surrealiści 
traktuję jako rodzaj metody poznania obra-
zów duszy. Sięgam w głąb swojej wyobraźni, 
aby stworzyć obraz jednocześnie oderwany od 
rzeczywistości i na tyle z nią związany, że przy-
pomina sen. Moja fotografia to wyobraźnia in-
spirowana z wnętrza. – wyjaśnia. 

Autorką prac była również Agnieszka Hu-
nicz, która dzieli się swoimi przemyśleniami: 
- W moich fotografiach często powtarzającym 
się motywem jest starość, ma to na celu pokaza-

nie momentu 
przemijania, 
rozumianego 
jako pewne 
dośw iadcze-
nia człowieka. 
Prezentowane 
przeze mnie 
fotografie mają 
charakter do-
kumentu, są 
swoistego ro-
dzaju próbą 
opowiedzenia 
historii o lu-
dziach za po-
mocą obrazu, 
o ludziach, 

którzy swoje życie 
spędzili na wsi. By 
nie skupiać uwagi 
odbiorcy na ko-
lorze wybrałam 
czerń i biel. Le-
piej wydobywa się 
z niej kształt i de-
tal, którym może 
być postawa foto-
grafowanej osoby, 
jej niewielki gest, 
lub mimika twa-
rzy.

 Cykl zdjęć za-
tytułowany „Nie-
obecni” wykonał 
Zbigniew Wójcik 

- Zdjęcia, miały na celu pokazać obraz czło-
wieka jaki możemy zaobserwować na co dzień 
– człowieka skupionego na sobie i  na swoich 
sprawach w przestrzeni publicznej, miejskiej 
- przybliża Wójcik. Jednym z założeń, a jed-
nocześnie warunkiem powstania zdjęć był 
całkowity brak wpływu na fotografowane 

Listopadowy, Jesienny konkurs recytatorski przyciągnął do Miejskiego Domu Kultury uczniów 
trzech szkół: Zespołu Szkół Nr 2 w Bełżycach, Szkoły Podstawowej we Wronowie i Szkoły Pod-
stawowej w Matczynie. Repertuar był niezwykle wymagający, bowiem do recytacji przewidzia-
no teksty, których autorzy debiutowali po 1989 roku. Do etapu powiatowego zakwalifikowali się: 
Dawid Goliszek z gimnazjum w ZS Nr 2, Dawid Pałka i Aleksandra Pietrzak z SP w Matczynie, 
oraz Andżelika Czyżewka ze szkoły we Wronowie. Gratulujemy nie tylko laureatom, ale wszyst-
kim uczestnikom, jak również nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do tak trudnego 
konkursu.                                                                                                                     Tekst i foto: AWI

JESIENNY KONKURS RECYTATORSKI

sceny, jak również brak świadomości fotogra-
fowanych osób o zaistniałym fakcie zrobienia 
fotografii. - Starałem się by powstała scena, 
przy wykorzystaniu zastałego w tym momen-
cie układu światła, cienia oraz fotografowanej 
osoby oddawała zarówno moje założenie jak i 
ukazywała stan w jakim wydawała się ta oso-
ba się znajdować. Oczywiście moje widzenie 
danego zdjęcia nacechowane jest chwilą przed 
zrobieniem zdjęcia, momentem w którym dana 
osoba zwróciła na siebie moją uwagę swoim za-
chowaniem, momentem w którym zdecydowa-
łem się na naciśniecie spustu migawki - mówi. 
Fotografia uliczna jest formą dokumentalną, 
ale zdecydowanie nie jest reportażem i rzadko 
kiedy opowiada jakieś historie. Ale najczęściej 
fotografia uliczna jest niezwykła bo stwarza, 
że coś zwyczajnego wydaję się nadzwyczajne – 
dodaje.

Wernisaż odwiedziło kilkadziesiąt osób 
Obejrzane fotografie wzbudzały niemałe 
emocje i inspirowały zarówno widzów jak 
i  autorów do wykonania kolejnych prac.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Litwa - malowniczy zamek w Trokach po-
łożony na wyspie."Warowne zabudowania 
wykonane z czerwonej cegły, przyozdobione 
zielenią drzew, odbijają się w krystalicznej, 
niezmąconej toni jeziora, a nad nim góruje 
błękitne niebo".

Niesamowite i piękne zabytki kryje lubelska 
Wieża Trynitarska. Jej historia związana jest 
z działalnością jezuitów sprowadzonych do 
Lublina w 1582 roku. Na przestrzeni lat prze-
budowywana, częściowo spłonęła podczas II 
wojny światowej. Dzisiaj znajduje się tu Mu-
zeum Archidiecezjalne z kolekcją krucyfiksów 
i dzwonem z kościoła św. Michała i wieloma 
ciekawymi i bardzo wiekowymi zabytkami. 
Z tarasu widokowego znajdującego się na 
szczycie wieży możemy podziwiać piękną pa-
noramę Lublina.

O G Ł O S Z E N I E 
Burmistrz Bełżyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki rolnej stanowiącej własność Gminy Beł-
życe oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 171/36 o powierzchni 0,2135 ha, (grunt orny kl. III a – 0,0164 
ha, kl. III b - 0,1854 ha, Ls III-0,0117 ha ), położona w obrębie geodezyjnym Krężnica Okrągła z przeznaczeniem na 
cele rolnicze. Nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiona na okres do 3 lat.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 60,00 zł w stosunku rocznym.
Przetarg odbędzie się w dniu 2 grudnia 2014 roku (wtorek) o godz. 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bełży-
cach, ul. Lubelska 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł najpóźniej do 
godz. 815 w dniu 2 grudnia 2014 r. w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: 47 8685 0001 0020 1902 2000 0010 Rejonowy 
Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce ,, Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 171/36 ”. W przypadku 
wpłat na konto pieniądze należy wpłacić odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 2 grudnia 2014 r. znajdowały się one 
już na koncie Urzędu Miejskiego w Bełżycach. Dowód wniesienia wadium oferent musi przedłożyć komisji przetargowej 
przed otwarciem przetargu. Wadium zostaje zwrócone w terminie trzech dni po odwołaniu, zamknięciu przetargu lub 
zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku 
uchylenia się przez tę osobę  od  zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego.
Dzierżawca nie będzie mógł poddzierżawiać nieruchomości osobom trzecim bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje na temat przetargu udzielane są w pok. 11 Urzędu Miejskiego w Bełżycach lub pod nr telefonu 81 
517-28-91. 

Burmistrz Bełżyc inż. Ryszard Góra 
Bełżyce, 23 październik 2014 r.

Lubelska Szkoła Fotografii w bełżyckiej galerii
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Burmistrz Bełżyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Bełżyce z przeznaczeniem pod garaż ( blaszany). Przedmiotem dzier-
żawy jest część działki nr 1042/17, obręb geodezyjny Bełżyce- Centrum o pow. – 16,94 m2  przy ul. Bychawskiej (piąty od strony murowanych) . Obecnie na działce usytuowany jest 
nietrwały garaż, stanowiący własność osoby fizycznej.
-Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat.
- Stawka wyjściowa do przetargu miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,60 zł/m2 netto i nie obejmuje podatku od nieruchomości
- Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 roku (poniedziałek) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu  
 Miejskiego w  Bełżycach, ul. Lubelska 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  50,00 zł  najpóźniej do godz. 12.00 w dniu 29 grudnia 2014 r. 
w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: 13 8685 0001 0020 1902 2000 0040 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce ,, Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu nr 
5 przy ul. Bychawskiej”
W przypadku wpłat na konto pieniądze należy wpłacić odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 29 grudnia 2014 r. znajdowały się one już na koncie Urzędu Miejskiego w Bełżycach. 
Dowód wniesienia wadium oferent musi przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium zostaje zwrócone w terminie trzech dni po odwołaniu, zamknięciu 
przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego,   a w przy-
padku uchylenia się przez tę osobę  od  zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego.
Dzierżawca nie będzie mógł poddzierżawiać nieruchomości osobom trzecim bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje na temat przetargu udzielane są w pok. 11 Urzędu Miejskiego w Bełżycach lub pod nr telefonu 81 517-28-91
 

Burmistrz Bełżyc inż. Ryszard Góra 
Bełżyce, 27 listopad 2014 r.

O G Ł O S Z E N I E 

W październiku tego roku zmarła Maria 
Gruner, Honorowy Prezes Towarzystwa Regio-
nalnego Bełżyc.

Pani Maria urodziła się 18 września 1940 
r. w Bełżycach jako córka Walczaków: Józefa 
i Heleny z Tarczyńskich i z Bełżycami do sa-
mego końca była związana miejscem zamiesz-
kania jak również  jej sentymentem do małej 
Ojczyzny. Karierę zawodową, swoją energię, 
zdrowie poświęciła krzewieniu kultury i re-
gionalizmu. Na tym polu czuła się najlepiej do 
końca swego życia, za co została odznaczona 
licznymi nagrodami, medalami i odznacze-
niami w tym m.in. Zasłużony dla Kultury 
Polskiej.

Od momentu reaktywowania przez nią, 
w 2003 roku Towarzystwa Regionalnego 
Bełżyc była Prezesem, a następnie jego Pre-
zesem Honorowym. Jednocześnie wraz z mę-
żem Zbigniewem – uczestnikiem Powstania 
Warszawskiego 1944 roku – była czynnym, 
zaangażowanym w bieżącą pracę członkiem  

Stowarzyszenia Żołnierzy 
AK oraz WiN cc. mjra Hie-
ronima Dekutowskiego ps. 
„Zapora”. Aktywnie uczest-
niczyła w pracach Komitetu 
Budowy Pomnika Czynu 
Niepodległościowego. Była 
inicjatorką i brała czynny 
udział w redagowaniu wy-
dawnictwa „Studia z dziejów 
Bełżyc”, w którym szero-
ko opisane zostały tradycje 
walk żołnierzy, partyzantów 
i ludzi cywilnych, o wol-
ność w latach 1939-1956. 
Maria Gruner organizowa-
ła cykliczne spotkania pod 
nazwą Salony Literacko-
-Muzyczne z ważnymi w 
Polsce i za granicą ludźmi 
naszego społeczeństwa po-
pularyzując w  ten sposób 
wiedzę o  historii i bohater-
stwie naszego narodu, jak 

również o  bogactwie dziejów miasta i okoli-
cy. Była człowiekiem wielkiego serca i wyso-
kiej kultury. Swoją wiedzą i doświadczeniem 
wspomagała bieżącą pracę Towarzystwa. To 
ona była mecenasem pobytu i występów w 
naszym mieście polskich dzieci z Grodna na 
Białorusi – zespołu „Grodzieńskie Słowiki” z 
dyrektorem Panią Alicją Binert. Była współ-
organizatorem stałej opieki poszczególnych 
szkół naszej gminy nad grobami żołnierzy, 
partyzantów i   ludzi zasłużonych spoczywa-
jących na cmentarzu w Bełżycach. Wspierała 
ideę renowacji mogił poległych żołnierzy z 
okresu I wojny światowej mieszczących się we 
Wronowie. Całym sercem wspomagała kom-
batantów zrzeszonych w Stowarzyszeniu im. 
„Zapory”. Swoją działalnością dowiodła przy-
wiązania do wyższych wartości, a mianowicie 
służby dla mieszkańców swojego miasta i za-
angażowania na rzecz wspólnego dobra. Za tę 
szlachetną pracę z rąk ministra Jana Ciecha-
nowskiego otrzymała medal Pro Patria. 

Maria Gruner -wspomnienie
Dzieci darzyła wielkim uczuciem, szcze-

gólnie młodzież naszych szkół, za co m.in. 
Pan Zbigniew Dyguś dyrektor Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Bełżycach przyznał jej 
w 2007 roku tytuł Przyjaciela Szkoły. 

Cały jej życiorys daje świadectwo głębo-
ko smutnej prawdy, że najtrudniej rozstać się 
z tymi, którzy pozostawili po sobie ślad i owo-
ce przyjaźni, koleżeństwa, dobra i wspólnie 
zrealizowanych celów. Śladów dobra w życiu 
takiej osoby, jaką była Maria Gruner nietrud-
no się doszukać. Pani Maria bez wątpienia 
przeżyła życie w najpiękniejszy z możliwych 
sposobów – charakterem, postawą życiową, 
poświęceniem dla najbliższych, pogodą du-
cha, otwartością i życzliwością wobec drugie-
go człowieka oraz nie poddawaniem się i nie 
rezygnowaniem w najtrudniejszych ludzkich 
chwilach, dając innym radość i szczęście – 
otrzymywała te same piękne uczucia i warto-
ści od uprzednio obdarowanych.

Ból, cierpienie nie ominęły jej w ostatnich 
dniach życia. Mimo to odeszła w spokoju, po 
półtorarocznej walce z chorobą nowotwo-
rową, we własnym domu otoczona miłością 
i opieką zawsze jej oddanych bliskich: męża 
Zbigniewa, bratanka Andrzeja, bratanicy Elż-
biety i Agnieszki. 

Ktoś kiedyś na pewnej bramie cmentar-
nej napisał słowa: „Tutaj umarli uczą żywych”. 
I rzeczywiście jest to może jedyne takie miej-
sce na świecie, gdzie umarli mają przywilej nas 
czegoś nauczyć. Uczmy się umierania z wiarą, 
odchodzenia w przekonaniu, że pozostawili-
śmy po sobie wiele dobra, nic nikomu nie bę-
dąc dłużnym. Pani Maria zostanie na zawsze 
z nami w pamięci naszej i naszych potomnych 
z przesłaniem: „Nie czekajcie na mnie, ja już 
nie wrócę, nie spieszcie się ja poczekam”.

Pani Mario! Chowamy Cię do kamienne-
go grobu, ale „Prawdziwym grobem zmarłych 
jest serce tych którzy żyją”. 
Tekst jest fragmentem mowy pogrzebowej wy-
głoszonej przez 
Pana Bogdana Czuryszkiewicza, 
foto: arch. Agnieszka Winiarska

Maria Gruner 

   Sygnał trąbki, uroczysta zbiórka myśliwych  oraz  wprowadzenie sztandaru. Tak wyglądał początek dnia myśli-
wych, którzy tej jesieni zgromadzili się przy kapliczce św. Huberta w Skrzyńcu, by rozpocząć polowanie. Oprócz 
Koła „Bażant”, przyjechało w te strony kilkudziesięciu myśliwych z okolicznych kół. Po zbiórce rozdano poszczegól-
nym grupom mapy z zaznaczonym terenem polowania, które trwało kilka godzin. 
   Pokot – żniwo myśliwych, stanowiły głownie kaczki, bażanty oraz lisy, których coraz więcej w naszych lasach moż-
na spotkać. Jak powiadają sami myśliwi, pokot, choć obfity to mniejszy niż drzewiej bywało. Stąd przed leśnikami 
dużo pracy, by niektóre gatunki przywrócić, niektóre bardziej a niektóre mniej chronić. Wpływ na to ma z jednej 
strony jakby zachwiana równowaga gatunkowa a z drugiej  zmiana kultury naszych lasów i pól, gdzie zanikają drob-
ne pola z różnorodnością upraw stanowiące ostoję chociażby dla kuropatw.                                     Tekst i foto: J.Kasprzak

Myśliwi ruszyli na polowanie
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Pełna nazwa turnieju to: I Ogólnopolski Turniej Osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną w Taekwondo Olimpijskim. Rozegrano go 16 listopada 
w Bełżyckiej hali CKFiS. W zmaganiach wzięło udział 35 zawodników, któ-
rzy zaprezentowali wyjątkową determinację, zaangażowanie i wysoki po-
ziom sportowy oceniony przez wielu znawców i sympatyków tej dyscypliny. 
Zawody rozgrywane jako pilotażowe mają szansę w następnym roku uzy-
skać rangę turnieju mistrzowskiego, co w znacznym stopniu może wpłynąć 
na poprawę poziomu wyszkolenia sportowego osób niepełnosprawnych. 
Dzięki staraniom organizatorów i grona bełżyckich działaczy sportowych 
turniej został objęty honorowym patronatem Pana Sławomira Sosnowskiego 
Marszałka Województwa Lubelskiego.
Tekst i foto: Wojciech Kowalski

Turniej Taekwondo dla niepełnosprawnych
22 listopada w Bełżycach został rozegrany 8 finałowy Turniej Wojewódzki z cyklu 
Grand Prix LZS 2014 w tenisie stołowym. Gospodarzem i głównym organizato-
rem zawodów był CKFiS Bełżyce. 

Przypomnijmy, że sekcję tenisa stołowego KS CKFiS Bełżyce od lat trenuje Tadeusz 
Wasilewski. O tym jak wypadli tenisiści z naszego klubu piszemy poniżej. W kategorii 
wiekowej Żaczki odniosła sukces i zajęła I miejsce Jagoda Czubak z drużyny KS CKFiS, 
Agata Zgórka miejsce 5-6 i Kamila Ostrowska miejsce 7. W kategorii młodziczki Pau-
lina Krzysztoń zajęła miejsce 3, Jowita Buczyńska miejsce 5-6, miejsce 9-12 Jagoda Czu-
bak i Natalia Nowicka, miejsce 13-15 Kamila Ostrowska i Agata Zgórka. W kategorii 
seniorki Jowita Buczyńska zajęła miejsce 4, Julia Bieniek miejsce 5-6, Karolina Bieleń 
miejsce 7-8. W kategorii żacy  miejsce 4 zajął Paweł Walczak, miejsce 5-6 Antoni Zając 
i Kacper Górza. Kategoria młodzicy; Cezary Górza i Piotr Bartoszcze miejsca 17-24, 
Mateusz Iwaniak, Damian Sieńko, Mateusz Bartoszcze, Kacper Górza, Antoni Zając 
i Paweł Walczak miejsca 25-32. Kategoria Juniorzy; Patryk Baliński i Emil Koziński 
miejsca 9-12, Przemysaw Orzeł, Paweł Maliborski, Przemysław Wójcik i Karol Błasz-
czyk miejsca 13-16 oraz Michał Maliborski miejsca 17-22. Kategoria seniorzy I miejsce 
Jacek Kołodziejczyk, miejsca 5-6 Arkadiusz Nowicki, miejsca 7-8 Michał Chemperek 
i Grzegorz Maliborski, miejsca 9-11 Seweryn Kruk i Krzysztof Niezbecki. Medale, dy-
plomy i nagrody za 8 Turniej i cały cykl turniejów 2014 wręczali: Sekretarz Rady Wo-
jewódzkiej LZS w Lublinie Elżbieta Orzechowska oraz Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra. 
Gorący posiłek ufundował samorząd gminy Bełżyce. Nad sprawnym przebiegiem tur-
nieju czuwali: Leon Filipek- sędzia główny i Mariusz Baranowski – sędzia pomocniczy. 

Następny cykl turniejów zostanie rozegrany w 2015 roku.
                                                                                                 Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

BEŁŻYCKA LIGA 
TENISA STOŁOWEGO 2015

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych. Zgłoszenia przyj-
mowane są do 31 grudnia 2014 w biurze CKFiS przy ul Zamkowej 47, tel.81 
5172350 lub 510 472 313 - Tadeusz Wasilewski. Startować mogą drużyny złożo-
ne co najmniej z 3 zawodników (bez podziału na płeć). W drużynie może wystę-
pować tylko jeden zawodnik biorący udział w państwowych ligach organizowa-
nych przez OZTS i PZTS. 
Koszty startu pokrywa Organizator.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej www.ckfis-belzy-
ce.pl lub biurze CKFiS.
Miejsce rozrywek: pawilon sportowy CKFiS Bełżyce ul. Zamkowa 47.
Planowany strat ligi 9 stycznia 2015r.

Grali w warcaby na mistrzowskim poziomie

Dnia 20.XI.2014 r. w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Bełżycach odbył się IV Międzyszkol-
ny Turniej Warcabowy dla uczniów klas III. 
Celem Turnieju Warcabowego była integracja 
uczniów klas III z gminy Bełżyce, kształtowa-
nie postawy sportowej rywalizacji oraz kultu-
ralnego zachowania się wobec przeciwnika, 
rozwijanie umiejętności logicznego myślenia 
i radzenie sobie w sytuacjach problemowych .

W Turnieju wzięło udział 8 uczniów klas 
trzecich, którzy zostali wyłonieni w drodze eli-
minacji klasowych.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bełżycach:
-Mistrzowie klasy III A: Wójtowicz Justyna, 
Zagajewski Daniel,
-Mistrzowie klasy III B: Chudzik Dawid, Sowa 
Karina,
Szkoła Podstawowa w Babinie:
-Mistrzowie klasy III: Iwaniak Oliwier, Tara-
mas Jakub,

Szkoła Podstawowa 
w Chmielniku:
-Mistrzowie klasy III: 
Żywicka Natalia, Sadlak 
Kacper.
Nad prawidłowym prze-
biegiem turnieju czuwa-
ła komisja w  składzie: 
Andrzej Paśnik, Elżbieta 
Góra i wychowawcy klas 
III
WYNIKI IV MIĘ-
DZYSZKOLNEGO 
TURNIEJU WARCABO-
WEGO:
I miejsce: Zagajewski 
Daniel, Sz. P. w Bełży-
cach
II miejsce: Chudzik Da-
wid, Sz. P. w Bełżycach
II miejsce: Iwaniak Oli-
wier, Sz. P. w Babinie

Gratulujemy wyników i zachęcamy do 
uczestnictwa w przyszłym roku szkolnym. 
Bardzo dziękujemy paniom: Annie Am-
brożkiewicz, Annie Chojnackiej, Katarzy-
nie Czerskiej i Ewie Dębińskiej za przygo-
towanie dzieci do udziału w turnieju. 

Szczególne podziękowania kierujemy 
na ręce pana Ireneusza Ofczarskiego pre-
zesa PROEKOB, który był Sponsorem IV 
Międzyszkolnego Turnieju Warcabowego.
Organizator Turnieju warcabowego: 
Elżbieta Góra

Finałowy turniej tenisa stołowego

W tym roku mija dokładnie 100 lat od wybuchu I Wojny Świa-
towej. Rocznica stała się okazją do zorganizowania przez Zarząd 
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Cuple, Płowizny, Wronów 
oraz Dyrekcję Szkoły Podstawowej we Wronowie uroczystych ob-
chodów 100-lecia wybuchu I Wojny Światowej. Wydarzenie miało 
miejsce 12 października 2014 roku i rozpoczęło się uroczystą Mszą 
Świętą na cmentarzu wojennym we Wronowie. Mszę odprawił ks. 
Kanonik Ryszard Sowa z parafii Chodel oraz ks. Prałat Czesław 
Przech z parafii Bełżyce. Po mszy nastąpiło złożenie wieńców na 
cmentarzu wojennym oraz przejście na teren szkoły, gdzie oficjalnie 
rozpoczęła się uroczystość.

Na wstępie wszystkich gości powitała Prezes Stowarzyszenia 
Promocji i Rozwoju Wsi Cuple, Płowizny, Wronów - Pani Małgo-
rzata Wyrostek i wygłosiła krótkie przemówienie. Głos zabrał także 
Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra. W imieniu Wojewody Lubelskie-
go Wojciecha Wilka wystąpił Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu  
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Waldemar Podsiadło, który 
odczytał list od Wojewody Lubelskiego. 

W części artystycznej m.in. gościnnie wystąpił chór ze Społecz-
nej Szkoły Muzycznej w Bełżycach oraz Trzecia Niedrzwicka Dru-
żyna Harcerzy ,, TROP” im. Zgrupowania Oddziałów Zapory.

Tekst: Katarzyna Świątek, foto, arch. UM

Uroczyste obchody 100 -lecia wybuchu I wojny światowej



18 19

Nr 67 ( 178 ) listopad 2014

Gazeta Bełżycka Gazeta Bełżycka

Wydanie internetowe gazety do pobrania na stronie www.belzyce-mdk.pl                                   Gazeta Bełżycka - Miesięcznik Samorządowy

W dniu 19 
października 
2014 roku 
na zbiorni-
ku wodnym 
w  Bełżycach 
odbyły się spła-
wikowe zawo-
dy wędkarskie 
kończące 
sezon 2014. 
W  zawodach 
tych wystarto-
wało dziesięciu 
zawodników. 
Szczęśliwym 
zwycięzcą 
zawodów został Zdzisław Majkowski z wagą ryb 1530gr, 
który także złowił największą rybę zawodów, wycią-
gnięty karp ważył  900 gramów. Kolejne miejsca zdobyli 
II Wasilewski Mieczysław 740 g. i III Jędruch Mateusz 
690 g.
Zarząd Koła składa podziękowania fundatorom nagród 
i upominków:

-Sklep Karpik 
-Jaxon

Burmistrz Bełżyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu stanowiącego wła-
sność Gminy Bełżyce z przeznaczeniem pod garaż ( blaszany). Przedmiotem dzierżawy jest część 
działki nr 1042/17, obręb geodezyjny Bełżyce- Centrum  o pow. – 15,00 m2  przy ul. Bychaw-
skiej (siódmy od strony murowanych) . Obecnie na działce usytuowany jest nietrwały garaż, sta-
nowiący własność osoby fizycznej.
-Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat.
- Stawka wyjściowa do przetargu miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,60 zł/m2 netto i 
nie obejmuje podatku od nieruchomości
- Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 roku (poniedziałek) o godz. 11.30 w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miejskiego w  Bełżycach, ul. Lubelska 3.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  50,00 zł  najpóźniej 
do godz. 11.00 w dniu 29 grudnia 2014 r. w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: 13 8685 0001 
0020 1902 2000 0040 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce ,,Przetarg ustny nie-
ograniczony na najem garażu nr 7 przy ul. Bychawskiej. W  przypadku wpłat na konto pieniądze 
należy wpłacić odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 29 grudnia 2014 r. znajdowały się one już 
na koncie Urzędu Miejskiego w Bełżycach. Dowód wniesienia wadium oferent musi przedłożyć 
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium zostaje zwrócone w terminie trzech dni po odwołaniu, zamknięciu przetargu lub zakoń-
czeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, 
zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę  
od  zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego.
Dzierżawca nie będzie mógł poddzierżawiać nieruchomości osobom trzecim bez pisemnej zgody 
Wydzierżawiającego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje na temat przetargu udzielane są w pok. 11 Urzędu Miejskiego w Bełżycach 
lub pod nr telefonu 81 517-28-91.

Burmistrz Bełżyc inż. Ryszard Góra 
Bełżyce, 27 listopad 2014 r.

Burmistrz Bełżyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu stanowiącego 
własność Gminy Bełżyce z przeznaczeniem pod garaż ( blaszany). Przedmiotem dzierżawy jest 
część działki nr 1042/17, obręb geodezyjny Bełżyce- Centrum  o pow. – 15,00 m2  przy ul. By-
chawskiej (ósmy od strony garaży murowanych). Obecnie na działce usytuowany jest nietrwały 
garaż, stanowiący własność osoby fizycznej.
-Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat.
- Stawka wyjściowa do przetargu miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,60 zł/m2 netto i 
nie obejmuje podatku od nieruchomości
- Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 roku (poniedziałek) o godz. 9.30 w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miejskiego w  Bełżycach, ul. Lubelska 3.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  50,00 zł  najpóź-
niej do godz. 9.00 w dniu 29 grudnia 2014 r. w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: 13 8685 
0001 0020 1902 2000 0040 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce ,, Przetarg ustny 
nieograniczony na najem garażu nr 8 przy ul. Bychawskiej”
W przypadku wpłat na konto pieniądze należy wpłacić odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 29 
grudnia 2014 r. znajdowały się one już na koncie Urzędu Miejskiego w Bełżycach.
Dowód wniesienia wadium oferent musi przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem 
przetargu. Wadium zostaje zwrócone w terminie trzech dni po odwołaniu, zamknięciu przetargu 
lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra 
przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez 
tę osobę  od  zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego. Dzierżawca nie 
będzie mógł poddzierżawiać nieruchomości osobom trzecim bez pisemnej zgody Wydzierżawia-
jącego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje na temat przetargu udzielane są w pok. 11 Urzędu Miejskiego w Bełży-
cach lub pod nr telefonu 81 517-28-91

Burmistrz Bełżyc inż. Ryszard Góra 
Bełżyce, 27 listopad 2014 r.

Burmistrz Bełżyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu stanowiącego 
własność Gminy Bełżyce z przeznaczeniem pod garaż ( blaszany). Przedmiotem dzierżawy jest 
część działki nr 1042/17, obręb geodezyjny Bełżyce- Centrum  o pow. – 17,16 m2  przy ul. 
Bychawskiej (szósty od strony murowanych). Obecnie na działce usytuowany jest nietrwały 
garaż, stanowiący własność osoby fizycznej.
-Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat.
- Stawka wyjściowa do przetargu miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,60 zł/m2 netto i 
nie obejmuje podatku od nieruchomości
- Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 roku (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali konfe-
rencyjnej Urzędu  Miejskiego w  Bełżycach, ul. Lubelska 3.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  50,00 zł najpóźniej 
do godz. 10.30 w dniu 29 grudnia 2014 r. w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: 13 8685 0001 
0020 1902 2000 0040 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce ,,Przetarg ustny nie-
ograniczony na najem garażu nr 6 przy ul. Bychawskiej. W przypadku wpłat na konto pieniądze 
należy wpłacić odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 29 grudnia 2014 r. znajdowały się one już 
na koncie Urzędu Miejskiego w Bełżycach. Dowód wniesienia wadium oferent musi przedłożyć 
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium zostaje zwrócone w terminie trzech 
dni po odwołaniu, zamknięciu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu 
dzierżawnego,   a w przypadku uchylenia się przez tę osobę  od  zawarcia umowy, wadium 
przepada na rzecz Urzędu Miejskiego.
Dzierżawca nie będzie mógł poddzierżawiać nieruchomości osobom trzecim bez pisemnej 
zgody Wydzierżawiającego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje na temat przetargu udzielane są w pok. 11 Urzędu Miejskiego w Bełży-
cach lub pod nr telefonu 81 517-28-91.

Burmistrz Bełżyc inż. Ryszard Góra 
Bełżyce, 27 listopad 2014 r.

Burmistrz Bełżyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu stanowiącego 
własność Gminy Bełżyce z przeznaczeniem pod garaż ( blaszany). Przedmiotem dzierżawy jest 
część działki nr 1042/17, obręb geodezyjny Bełżyce- Centrum  o pow. – 30,13 m2  przy ul. 
Bychawskiej (czwarty od strony murowanych) . Obecnie na działce usytuowany jest nietrwały 
garaż, stanowiący własność osoby fizycznej.
-Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat.
- Stawka wyjściowa do przetargu miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,60 zł/m2 netto i 
nie obejmuje podatku od nieruchomości
- Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miejskiego w  Bełżycach, ul. Lubelska 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wpłacenie wadium w wysokości  50,00 zł  najpóźniej do godz. 11.30 w dniu 29 grudnia 2014 
r. w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: 13 8685 0001 0020 1902 2000 0040 Rejonowy Bank 
Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce ,, Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu nr 4 przy ul. 
Bychawskiej”
W przypadku wpłat na konto pieniądze należy wpłacić odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 
29 grudnia 2014 r. znajdowały się one już na koncie Urzędu Miejskiego w Bełżycach. Dowód 
wniesienia wadium oferent musi przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Wadium zostaje zwrócone w terminie trzech dni po odwołaniu, zamknięciu przetargu lub zakoń-
czeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu 
dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada 
na rzecz Urzędu Miejskiego.
Dzierżawca nie będzie mógł poddzierżawiać nieruchomości osobom trzecim bez pisemnej zgody 
Wydzierżawiającego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. Dodat-
kowe informacje na temat przetargu udzielane są w pok. 11 Urzędu Miejskiego w Bełżycach lub 
pod nr telefonu 81 517-28-91..

Burmistrz Bełżyc inż. Ryszard Góra 
Bełżyce, 27 listopad 2014 r.

Burmistrz Bełżyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu stanowiącego wła-
sność Gminy Bełżyce z przeznaczeniem pod garaż ( blaszany). Przedmiotem dzierżawy jest część 
działki nr 1042/17, obręb geodezyjny Bełżyce- Centrum o pow. – 13,23 m2  przy ul. Bychawskiej 
( pierwszy od strony garaży murowanych). Obecnie na działce usytuowany jest nietrwały garaż, 
stanowiący własność osoby fizycznej.
-Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat.
- Stawka wyjściowa do przetargu miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,60 zł/m2 netto i nie 
obejmuje podatku od nieruchomości
- Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 roku (poniedziałek) o godz. 8.30 w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miejskiego w  Bełżycach, ul. Lubelska 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wpłacenie wadium w wysokości  50,00 zł  najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 29 grudnia 2014 
r. w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: 13 8685 0001 0020 1902 2000 0040 Rejonowy Bank 
Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce ,, Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu nr 1 przy ul. 
Bychawskiej”W przypadku wpłat na konto pieniądze należy wpłacić odpowiednio wcześniej tak, 
aby w dniu 29 grudnia 2014 r. znajdowały się one już na koncie Urzędu Miejskiego w Bełżycach. 
Dowód wniesienia wadium oferent musi przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem prze-
targu. Wadium zostaje zwrócone w terminie trzech dni po odwołaniu, zamknięciu przetargu lub 
zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzier-
żawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę  od  zawarcia umowy, wadium przepada na 
rzecz Urzędu Miejskiego.
Dzierżawca nie będzie mógł poddzierżawiać nieruchomości osobom trzecim bez pisemnej zgody 
Wydzierżawiającego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje na temat przetargu udzielane są w pok. 11 Urzędu Miejskiego w Bełżycach 
lub pod nr telefonu 81 517-28-91. 
                                                                                                               Burmistrz Bełżyc inż. Ryszard Góra 

 Bełżyce, 27 listopad 2014 r.

Burmistrz Bełżyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu stanowiącego 
własność Gminy Bełżyce z przeznaczeniem pod garaż (blaszany). Przedmiotem dzierżawy jest 
część działki nr 1042/17, obręb geodezyjny Bełżyce- Centrum  o pow. – 15,00 m2  przy ul. By-
chawskiej (drugi od strony garaży murowanych). Obecnie na działce usytuowany jest nietrwały 
garaż, stanowiący własność osoby fizycznej.
-Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat.
- Stawka wyjściowa do przetargu miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,60 zł/m2 netto i 
nie obejmuje podatku od nieruchomości
- Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miejskiego w  Bełżycach, ul. Lubelska 3.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  50,00 zł najpóźniej 
do godz. 9.30 w dniu 29 grudnia 2014 r. w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: 13 8685 0001 
0020 1902 2000 0040
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce ,, Przetarg ustny nieograniczony na najem 
garażu nr 2, nr dz. 1042/17 przy ul. Bychawskiej”
W przypadku wpłat na konto pieniądze należy wpłacić odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 29 
grudnia 2014 r. znajdowały się one już na koncie Urzędu Miejskiego w Bełżycach.
Dowód wniesienia wadium oferent musi przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem 
przetargu. Wadium zostaje zwrócone w terminie trzech dni po odwołaniu, zamknięciu przetargu 
lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra 
przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez 
tę osobę  od  zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego.
Dzierżawca nie będzie mógł poddzierżawiać nieruchomości osobom trzecim bez pisemnej 
zgody Wydzierżawiającego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez 
podania przyczyny.
Dodatkowe informacje na temat przetargu udzielane są w pok. 11 Urzędu Miejskiego w Bełżycach 
lub pod nr telefonu 81 517-28-91. 
                                                                                                               Burmistrz Bełżyc inż. Ryszard Góra 

Bełżyce, 27 listopad 2014 r.

O G Ł O S Z E N I A
Beata Markiewicz - Fryc z Babina została mi-
strzynią siłowania na rękę. Pomyślnie prze-
szła eliminacje w swoim lubelskim klubie, 
gdzie pokonała prawie dwadzieścia pań. Na-
stępnie weszła do finału, który miał miejsce 
w Kazimierzu Dolnym 18 października br. 
i  tam zmierzyła się z dwoma zawodniczkami 
z Warszawy i Zamościa. Obydwie położyła na 
rękę i zdobyła mistrzostwo, puchar oraz kar-
net na dwa tygodnie pobytu w kazimierskim 
spa. Wręczenia nagrody głównej i pucharu 
zwycięzcy dokonał Mariusz Pudzianowski - 
ośmiokrotny Mistrz Polski Strongman, sze-
ściokrotny Mistrz Europy Strongman, Pięcio-
krotny Mistrz Świata Strongman, trzykrotny 
drużynowy Mistrz Świata Par Strongman oraz 
zwycięzca i finalista wielu zawodów siłaczy.
Pani Beata przygodę z siłowaniem na rękę 
rozpoczęła zupełnie przypadkiem. Razem 
z mężem Grzegorzem znaleźli 
sposób na zdrowe życie. - Nie 
ukrywam, że mieliśmy z mężem 
kłopot z nadwagą. Złe odżywia-
nie i siedzący, bierny tryb życia 
przyprawił nas o kilkadziesiąt 
dodatkowych kilogramów - opo-
wiada pani Beata. - Wreszcie 
postanowiliśmy coś z tym zrobić. 
Tak zaczął się nowy etap w ich 
małżeńskim życiu. Przeszli na 
dietę i zaczęli trenować na si-
łowni. Oczywiście trening był 
stopniowy, dostosowany do ich 
ówczesnych możliwości oraz 

wydolności organizmu. 
Spadek wagi nastąpił dość szybko - Musieli-
śmy jedynie trzymać się zaleceń dietetyka i nie 
przerabiać przepisów "na własny użytek", bo-
wiem każda zmiana powoduje to, że nie osią-

gamy zamierzonych rezultatów – informuje 
pani Fryc.
Z pewnością powodzenie odchudzania leży 
w sile własnego charakteru, ale również we 
wzajemnym wsparciu jakiego obojgu państwu 
Frycom nie zabrakło. Zachęcili także wiele 
osób z rodziny i znajomych by zaczęli lepiej 
się odżywiać i zadbali nie tylko o swoją syl-
wetkę, ale także, a może przede wszystkim, 
o własne zdrowie. - Oboje mamy świetne wy-
niki, które potwierdził lekarz - cieszy się pani 
Beata - Zrobiliśmy z odchudzania sposób na 
życie - zapewnia.
Na pytanie jak są odbierani w swojej miej-
scowości przez sąsiadów i znajomych mówią, 
że różnie. - Jedni nas podziwiają i gratulują, 
inni współczują i złośliwie komentują. Najważ-
niejsze, że my jesteśmy zadowoleni z tego co 
robimy. Znaleźliśmy nowych znajomych, z któ-

rymi razem trenujemy. Nie wy-
obrażam sobie by nie pojechać 
na siłownię minimum trzy razy 
w  tygodniu. Nawet jak jestem 
w domu, to staram się w wolnym 
czasie biegać. Mam wtedy więcej 
energii i lepsze samopoczucie - 
wymienia.
Jak to wygląda w liczbach? Pani 
Beata w ciągu pół roku zgubiła 
20,3 kilogramów, natomiast jej 
mąż Grzegorz aż 35!
Cieszymy się z ich sukcesów 
i  gratulujemy wytrwałości.
Tekst: Agnieszka Winiarska, 
foto: arch. B. Markiewicz-Fryc

Mistrzyni siłowania na rękę

-Dragon
Specjalne podziękowania piekarniom : "Mielnik", "Żabia Wola"  za ufundowanie 
słodyczy na zakończenie wakacji. 
                                                                                          Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Spławikowe zawody w Bełżycach
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Odpowiedz na pytanie

Na pytanie z poprzedniego wydania Gazety Bełżyckiej odpowiedzieli prawidłowo: Józef Łako-
ta, Tomasz Bogusz, Andrzej i Barbara Grygliccy oraz Stanisław Bartoszcze.

Na zdjęciu widoczny był Urząd Pocztowy w Bełżycach, który mieścił się przy ulicy Lubelskiej, 
tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Ewangelicką, obok figury Matki Boskiej. Jako ciekawostkę podamy, 
że naczelnikiem tegoż urzędu w latach 50-tych był pan Krzemiński.
Zdjęcie do aktualnego wydania Gazety Bełżyckiej przesłał nam pan Przemysław Rola. "Jestem 
prawnukiem policjanta - Józefa Janickiego, (na zdjęciu pradziadek - w pierwszym rzędzie, pierw-
szy z prawej) który pracował w Komisariacie Policji Państwowej w Bełżycach prawdopodobnie 
w   okresie do 1938 r". Prosimy Czytelników o odgadnięcie usytuowania budynku komisariatu 
w Bełżycach widocznego na fotografii oraz ewentualną identyfikację pozostałych funkcjonariuszy.

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.

Okiem mieszkańca

Humoreska - Fałszywa koleżanka

Zakończono remont mogiły zbiorowej na 
cmentarzu parafialnym w Matczynie. 
W kwaterze pochowani są żołnierze austro-
węgierscy i rosyjscy polegli w I wojnie świato-
wej. Projekt i pomnik wykonany został przez 
Pracownię Artystyczno-Kamieniarską Pana 
Witolda Marcewicza.
Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środ-
ków własnych gminy Bełżyce oraz dotacji 
pozyskanej z budżetu Wojewody Lubelskiego 
i  Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
w Warszawie.

Fałszywa koleżanka
Przyjemna jest w rozmowie 
Pilnie słucha co kto powie
Różne ma pomysły w głowie
Co brakuje to dopowie
Potem biegnie z nowinkami
No na przykład do tej Pani
I tak rzecze moja miła
Co o tobie Ta mówiła
Żeś Ty taka i owaka
Opowiada różne treści
Tak że w pale się nie mieści
Potem bardzo dumna z tego
Że doniosła na bliźniego
Że się tamta dowiedziała
Co ta druga powiedziała
Tylko o tym zapomniała

To co sama nagadała
Brata z siostra poróżniła
Koleżanki też skłóciła
Bo nikomu tym nie wadzi
Że swój nosek wszędzie wsadzi
No bo ona wszystko wie
Co u kogo jest i gdzie
Co kto robi i gdzie chodzi
Każdy szczegół ją obchodzi
A w niedzielę jak należy 
Do komunii pierwsza bieży
bo nikomu zła nie czyni
Wszyscy inni to są winni
Tylko ona nie
Za uczynki takie Boże
Żeby w dobrym zdrowiu trwała
Dalej innych oczerniała

Anastazja Zioło

Poprawiona została nawierzchnia asfaltowa 
przed remizą OSP w Jaroszewicach.

Na Kopcu Kościuszki zamontowano tablicę 
informacyjną, z której dowiadujemy się o hi-
storii jego powstania.
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