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Hej, bracia, czy śpicie

Hej, bracia, czy śpicie,
czy wszyscy baczycie?
Dziwy niesłychane!
Trwoga!Dlaboga, co sie dzieje?
Jasność w nocy, choć nie dnieje!

Hej pasterze mili, 
dzisiaj o tej chwili
Chrystus się narodził!
Trwoga, dlaboga, niechaj minie,
gdy nowina taka słynie!

Do Betlejem bieżcie,
tam Dziecię znajdziecie
w żłobie położone.
Pójdźież już spieszno, nie mieszkajcie,
a Dzieciątko oglądajcie.

Stajnia nie zamkniona,
wszystka napełniona
światłością niebieską,
a aniołowie usługują,
wielką radość pokazują. 

Pójdźcież, oglądajcie,
a pokłon oddajcie
w ciele Maluchnemu.
Cuda i dziwy niesłychane!
Bóstwo na ziemi widziane.

Pastorałki i kolędy z 1843 roku

Szczesliwego 
Nowego Roku!
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Czytaj str.9, foto: arch. Magdaleny Nowak

Przyszedł oczekiwany  Święty  Mikołaj

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Bełżyce!
Szanowni Goście odwiedzający naszą Gminę!

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niech będą dla wszystkich czasem spokoju, 
pojednania i wybaczenia.
Wyciszmy emocje i napięcia, jakich wiele w nas na co dzień. 
Życzymy Państwu, aby ten Dar Betlejemskiej Nocy napełnił Wasze serca 
radością, pokojem, ciepłem i życzliwością. 
Niech te szczególne dni, będą okazją do wspólnego przeżywania 
Świąt Bożego Narodzenia, w gronie rodziny i przyjaciół.
Przy wigilijnym stole złóżmy sobie życzenia wszelkiej pomyślności i radości, 
i obdarzmy bliskich dobrym słowem i pozytywnymi myślami.
Niech Nowy Rok przyniesie Państwu wiele szczęśliwych i pogodnych dni, dużo zdrowia, 
a także niech spełnia się wszystkie marzenia.

Burmistrz Bełżyc
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej

Redakcja Gazety Bełżyckiej

Na stałe do sportowego ka-
lendarza wpisały się imprezy 
organizowane przez LZS „Tę-
cza” Bełżyce”. 12 i 13 grudnia 
odbyły się turnieje piłki halowej: 
„Gwiazdkowy” i „Żak”. 

W rywalizacji wystartowa-
ły zaproszone zespoły, a w hali 
sportowej  CKFiS w Bełżycach 
pojawiło się wielu kibiców. Na-
sze zespoły spisały się bardzo 
dzielnie, zajmując miejsce na 
podium.  Przyjemnie jest wi-
dzieć, jak duże postępy robią 
dzieci. Rodzicom dziękujemy za 
sportowe zachowanie i doping 
podczas rozgrywek. Zwycięskie 
drużyny otrzymały puchary, 
drużyny dyplomy, a wszyscy 
uczestnicy pamiątkowe medale.

Turnieje realizowane były 
w  ramach projektu: „Przeciw-
działanie alkoholizmowi – za-
jęcia sportowe jako element 
oddziaływań profilaktyczny-
ch”współfinansowanego ze 
środków Gminy Bełżyce.               
    

 Zarząd LZS „Tęcza” Bełżyce

ŚWIĄTECZNE TURNIEJE 
"TĘCZY" BEŁŻYCE

Foto: arch. Tęczy Bełżyce

W grudniowe dni skauci z całego świata przygotowują się do 
przyjęcia symbolu pokoju i pojednania – Betlejemskiego Światła 
Pokoju. Po raz dwudziesty piąty płomień rozpalony w Grocie Naro-
dzenia Pańskiego w Betlejem, niesiony rękoma skautów, przybył do 
Polski . W betlejemskim zlocie w Zakopanem wzięło udział ponad 
1600 harcerzy z całej Polski. Wśród nich znaleźli się również harce-
rze z 43 Drużyny Harcerskiej Parasol z Bełżyc. 

Hasło tegorocznej sztafety brzmi „Zauważ człowieka”  - to 
wezwanie do działania. Wszystko w naszych rękach. My, harcerki 
i  harcerze Związku Harcerstwa Polskiego, przekazując Betlejemskie 
Światło Pokoju pragniemy uwrażliwić innych na wszystkie potrze-
by współczesnego człowieka, byśmy proszącym radośnie spieszyli 
z pomocą, milczących w cierpieniu dostrzegli, a ukrywających się 
odnajdywali i okazywali im pomoc.

Przywieźliśmy Betlejemskie Światło Pokoju do Bełżyc i pragnie-
my je przekazać wszystkim mieszkańcom wraz z najlepszymi życze-
niami z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

 Z harcerskim pozdrowieniem czuwaj! 43 DH Parasol
Tekst i foto:  E.Rząd

Harcerze przywieźli 
Betlejemskie 

Światło Pokoju
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Informacja o ilości pozyskanych środków 
zewnętrznych i stopień ich wykorzystania dla 
realizacji zadań gminnych w 2015 roku.

W roku bieżącym brak jest środków ze-
wnętrznych w postaci dotacji lub refundacji 
zadań inwestycyjnych wspomaganych z Unii 

Europejskiej. Jest to spowodowane  zakończe-
niem realizacji przez gminę Bełżyce projek-
tów z dofinansowaniem unijnym. 

Nowy okres programowania na lata 2014 
- 2020 i aplikowania o środki zewnętrzne 
zostaje sukcesywnie wdrażany. Konkursy na 

zadania z dofinansowaniem unijnym zostały 
ogłoszone w dopiero II połowie tego roku. 

Poniżej w tabeli prezentujemy główne 
zadania, które otrzymały dofinansowanie lub 
refundację z Wojewódzkiego lub Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Jeśli chodzi o realizację inwestycji gmin-
nych w 2015 roku w ramach budżetu Gmi-
ny Bełżyce zostały zaplanowane i większość 
z nich ukończona i odebrana, pozostałe są 
w fazie realizacji lub przygotowania do 
udzielenia zamówienia. Wysokość nakła-
dów poniesionych na inwestycje wyniosła 
1 161 325,95 zł. 
Wymieńmy niektóre z nich: 
■ wykonanie 13 wiat przystankowych w so-
łectwach gminnych na kwotę 42 672,92 zł; 
■ współfinansowanie przebudowy dro-
gi powiatowej Bełżyce - Borzechów wraz 
z mostem, budowa mostu przez Chodelkę 
w ciągu drogi powiatowej Nr 2247L Chodel 
- Borzechów - Wilkołaz na kwotę 400000 
zł.
■ wykonanie podbudowy tłuczniowej oraz 
nawierzchni asfaltowej na długości 264 mb 
drogi w Płowiznach - kwota 61 671, 57zł.
■ zakupiono 280 ton piasku i wykonano 
warstwę odsączającą drogi w Skrzyńcu na 
kwotę 6 233,64zł.
■ w trakcie budowy znajduje się ul.Wzgórze 
- kwota inwestycji to 24 811 zł.
■ wykonano przebudowę nawierzchni as-
faltowej na długości 195 mb ul. Zamkowej 
i 43 mb ul. Szpitalnej wraz z chodnikiem 
oraz wykonano odwodnienie, wszystko na 
kwotę 212 668,51 zł.
■ wykonano roboty drogowe na drodze 
gminnej w m. Cuple na kwotę 7000 zł.
■ dofinansowano zakup samochodu dla 
KMP w Bełżycach na kwotę 9200 zł.
■ dofinansowanie zakupu samochodu dla 
OSP w Matczynie na kwotę 50 000 zł.
■ termomodernizacja budynku ZS Nr 1 
w Bełżycach - wykonano ocieplenie ściany 
frontowej budynku, instalację odgromową 
budynku i obróbki blacharskie, ponadto 
wykonano zabudowanie klatki schodo-
wej wraz z wstawieniem okien na kwotę 
109453,83 zł.
■ wykonano modernizację ujęcia wody 
w  Matczynie poprzez zakup i montaż no-
wej pompy głębinowej wraz z rurociągiem 
studziennym na kwotę 14 996,16 zł.
■ wykonano oświetlenie drogowe w Babi-
nie na kwotę 5 535 zł.
■ wykonano ocieplenie budynku Domu 
Ludowego w Krężnicy Okrągłej, wybudo-
wano sieć gazową, uziemienie budynku, 
podłączono do wodociągu i kanalizacji 
oraz wykonano ścianki działowe i instala-
cję elektryczną na kwotę 42 542,90 zł.

Środki zewnętrzne i inwestycje gminne w 2015 roku
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Uroczyste obchody Złotych Godów dwudzie-
stu par małżeńskich miały miejsce 4 grudnia 
w domu kultury w Bełżycach. 
Medale od Prezydenta Rzeczpospolitej z tej 
okazji otrzymało dwadzieścia małżeństw, 
z   których siedemnaście osobiście odebrało 
wyróżnienia z rąk Ryszarda Góry Burmistrza 
Bełżyc. Burmistrz zaznaczył, że jest to bardzo 

piękny jubileusz nie tylko dla wyróżnionych 
ale też dla rodzin, najbliższych i całego społe-
czeństwa, bowiem daje świadectwo o solidno-
ści i trwałości zawartego związku. Na uroczy-
stości był obecny także zastępca Burmistrza 
Marcin Olszak.
A Złote Gody obchodzili: 
Państwo Halina i Bogdan Abramowicz

Państwo Irena i Antoni Anasiewicz
Państwo Stefania i Jan Bartoszcze
Państwo Krystyna i Jan Chudzik
Państwo Zofia i Jan Frąk
Państwo Janina i Jan Jęczeń
Państwo Anna i Zbigniew Kalinowscy
Państwo Genowefa i Władysław Kamińscy
Państwo Genowefa i Ryszard Listoś
Państwo Jadwiga i Michał Mokijewscy
Państwo Mieczysława i Tadeusz Pluta
Państwo Jadwiga i Jan Szwajgier
Państwo Stanisława i Ryszard Trepiak
Państwo Krystyna i Józef Wójcik
Państwo Krystyna i Stanisław Wójtowicz
Państwo Wiesława i Jan Wyrostek
Państwo Maria i Kazimierz Zagajewscy
Wraz z medalami małżonkowie otrzymali pa-
miątkowe listy oraz upominki ufundowane 
przez nasz samorząd. Na zakończenie z kon-
certem dla jubilatów wystąpił chór "Gaude-
amus" z ZS Nr 1 w Bełżycach, który prowadzi 
Marzena Goc. 
Przed występem uczniów głos zabrał były Na-
czelnik Gminy Bogdan Abramowicz, który 
w kilku zdaniach pogratulował wszystkim ju-
bilatom i podziękował za pracę na rzecz gmi-
ny przez te kilka dziesięcioleci.
Całą uroczystość przygotował kierownik 
i  urzędnicy Urzędu Stanu Cywilnego w UM 
Bełżyce.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Obchodzili Złote GodyTermomodernizacja 
remizy

 ukończona

Na zdjęciach powyżej możemy zobaczyć re-
mizę OSP w Matczynie przed i w czasie re-
montu. O szczegółach inwestycji piszemy 
w tabeli na stronie pierwszej.

Foto: arch. sołectwa Matczyn - Wojcieszyn

Budują altanę nad zbiornikiem

Mamy w mieście monitoring
Od kilku tygodni mamy zainstalowany 

monitoring w centrum miasta. Zakupiono 
i zamontowano 5 kamer w tym 4 obrotowe 
i 1 pozycyjną.

 Obraz jest nagrywany i przechowywa-
ny na dyskach twardych w Urzędzie Miej-
skim. Kwota inwestycji to 49 919,87 zł. 

Na fotografii w czerwonym kółku moż-
na zobaczyć jedną z kamer zamontowa-
nych w Rynku. 

Tekst:red. , foto: AWI

Nad zbiornikiem wodnym w Bełżycach wkrótce powstanie altana.

W naszej gminie powstają kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Na fotografii roboty przy 
jednym z domów w sołectwie Matczyn - Wojcieszyn. W sumie wykonano 14 sztuk nowych 
oczyszczalni wartych łącznie 153 000 zł.                                                               Tekst i foto: red.

Kolejne przydomowe oczyszczalnie
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cy z IBM Polska zachęcająca dzieci i młodzież 
do poszerzania wiedzy z zakresu nauk ści-
słych, szczególnie z matematyki i informatyki. 
Akcja odbywa się w województwie lubelskim, 
skierowana jest do studentów z Lublina i oko-
lic oraz uczniów z wybranych szkół z woje-
wództwa. 
Celem akcji jest poszerzenie wiedzy z ma-
tematyki poprzez pokazanie, że „Królowa 
Nauk” pomimo, że jest uważana przez więk-
szość uczniów jako nudna i trudna, może być 
fascynująca i łatwa, a jej nauka przyjemna. 
Poza dzieleniem się z uczniami swoją wiedzą 
i pasją, studenci – wolontariusze przekazu-
ją pozytywne wzorce i własnym przykładem 
zachęcają uczniów do nauki przedmiotów 
ścisłych.
Akcja PROJEKTOR do Potęgi, czerpiąc z me-
todologii Projektora, skutecznie łączy środo-
wisko szkolne i akademickie, umożliwiając 
wymianę doświadczeń i wzajemną inspirację. 
Wzbogaca ofertę edukacyjną szkół poprzez 
najnowocześniejsze metody edukacyjne, 
uwzględniające aktywność, energię i pomy-
słowość studentów.

Tekst i foto: Bożena Watras – pedagog szkolny 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Bełżycach

W sobotę, 14 listopada, uczniowie kl. III – VI  
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełżycach oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Matczynie 
brali udział w niezwykłym PIKNIKU EDU-
KACYJNYM! 
To było naprawdę  ważne przedsięwzięcie! 
W tym miejscu należy dodać, że w wojewódz-
twie lubelskim odbyły się tylko trzy takie pik-
niki!
Pomimo sobotniej porannej, deszczowej 
pogody, do szkoły przyszło aż  90 uczniów, 
którzy z wielką radością i zaangażowaniem 
uczestniczyli w pięciu modułach zajęciowych: 

Origami 
Uczniowie doświadczyli, że matematyka jest 
ukryta również w origami i innych zabawach 
plastycznych, a własności matematyczne mają 
zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Na-
uczyli się składać proste wzory z origami, po-
wtarzając przy tym figury geometryczne i ich 
własności, odkryli tajemnicę wstęgi Mobiusa, 
a także poznali czym są spirografy i nauczyli 
się nimi posługiwać.

Logika 
Już od soboty elementy matematyki ukryte 
w zagadkach logicznych nie będą dla uczniów 
stanowiły problemu. W zagadkach zapałcza-
nych, bingo, wyścigu na metrze krawieckim 
czy zagadce Einsteina przećwiczyli tabliczkę 
mnożenia i wykonywanie działań w pamięci, 

a przede wszystkim opierali się 
na logicznym myśleniu, wycią-
ganiu wniosków i dedukcji, co 
pozwoli oswoić uczniom za-
dania tekstowe  i spojrzeć na 
zagadki logiczne z innej per-
spektywy.

Zabawy ruchowe 
matematyczne 

Znane i lubiane z dzieciństwa 
zabawy takie jak m.in.: twi-
ster, gra w Piotrusia, a także 
mniej znane, np. lustro czy 
trójkąt równoboczny, spra-
wiły, że uczniowie spojrzeli 
na „Królową Nauk” nie tylko 
przez pryzmat trudnych obli-
czeń i niezrozumiałych formuł. 
Wplecione w fabułę gier wła-
sności matematyczne pozwo-
liły pokazać inne – ciekawsze 
oblicze matematyki i zachęcić 
uczniów do jej dalszego od-
krywania, a także w przyjemny 
sposób przećwiczyć posiadaną 
wiedzę matematyczną. 

Geometria 
W tym module nasi uczniowie 
dzięki tangramom pobudzili 
wyobraźnię i myślenie prze-
strzenne. Przy pomocy kilku 
figur geometrycznych stworzy-
li różne obrazki, np. zwierzęta 
czy postaci ludzkie i zostali zachęceni do dal-
szego eksperymentowania z nimi. Wcielali się 
również w rolę konstruktorów, którzy z bam-
pów i klocków magnetycznych budowali mo-
dele brył oraz większe wspólne konstrukcje. 
Uczniowie powtórzyli sobie także własności 
figur geometrycznych w zabawach typu każdy 
który… czy kim jestem?

Informatyka 
Podczas tego modułu uczniowie poznali pod-
stawy programowania za pomocą Scratcha, 
zobaczyli jak wygląda pisanie algorytmów 

przy pomocy koloro-
wych bloków, a następ-
nie sami wcielali się 
w  młodych programi-
stów i w  grupach stwo-
rzyli prosty algorytm 
pozwalający na porusza-
nie duszkiem – postacią 
z programu.
A teraz kilka słów o tym 
kto i po co stworzył ten 
projekt.
PROJEKTOR DO PO-
TĘGI to akcja eduka-
cyjna realizowana przez 
Fundację Rozwoju Wo-
lontariatu we współpra-

Konkurs został zorga-
nizowany przez Miejsko-
-Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną w Bełżycach, Filia 
o profilu pedagogicznym. 
Celem konkursu było 
uświadomienie młodzieży 
sytuacji i zachowań za-
grażających ich bezpie-
czeństwu, zdrowiu psy-
chicznemu wynikających z  
niewłaściwego korzystania 
z Internetu oraz promowa-
nie zasad „bezpiecznego 
przebywania w sieci”.

Konkurs adresowany 
był do dzieci szkół pod-
stawowych klas IV – VI 
i  gimnazjów.

Na konkurs wpłynęło 68 prac plastycz-
nych z terenu Gminy Bełżyce.

Podczas oceniania jury brało pod uwagę:
- oryginalność,
- pomysłowość,
- estetykę.
Oceny prac konkursowych dokonała Ko-

misja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący: P. Marcin Olszak – za-

stępca Burmistrza Bełżyc.
Członkowie: P. Magdalena Widelska – 

Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Bełżycach, P. Agnieszka Winiarska 
– redaktor Gazety Bełżyckiej i P. Agnieszka 
Piłat – pracownik M-GBP w Bełżycach Filia 
Biblioteczna w Matczynie.

Po obejrzeniu prac Jury postanowiło 
przyznać nagrody i wyróżnienia dla poszcze-
gólnych kategorii:

I kategoria – klasy IV – VI
1. Alicja Stachyra kl. VI a ZS nr 1 im. Jana 
Pawła II w Bełżycach - I miejsce ex aequo.
2. Monika Anasiewicz kl. VI ZS nr 2 im. Kró-
lowej Jadwigi w Bełżycach – I miejsce ex 
aequo.
3. Piotr Kołtuniewicz kl. IV a ZS nr 1 im. Jana 
Pawła II w Bełżycach – II miejsce.
4. Kinga Zawadzka kl. VI ZS nr 2 im. Królo-

wej Jadwigi w Bełżycach – III miejsce

Wyróżnienia:
1. Eryk Stawiński kl. V b  ZS nr 1 im. Jana 
Pawła II w Bełżycach – wyróżnienie.
2. Iga Kołodziej kl. V c ZS nr 1 im. Jana Paw-
ła II w Bełżycach – wyróżnienie.
3. Michalina Polak kl. VI  ZS Nr 2 im. Królo-
wej Jadwigi w Bełżycach – wyróżnienie.
4. Andżelika Woźniak kl. VI ZS Nr 2 im. Kró-
lowej Jadwigi w Bełżycach – wyróżnienie.
5. Marcelina Kołodziej kl. V Szkoła Podsta-
wowa w Starych Wierzchowiskach – wyróż-
nienie.
6. Karolina Żrodowska kl. IV Szkoła Podsta-
wowa we Wronowie – wyróżnienie.
7. Julia Podlaska kl. V Szkoła Podstawowa w 
Matczynie – wyróżnienie.

II kategoria – Gimnazja
1.Paulina Tokarczyk kl. I b Gimnazjum ZS nr 
1 im. Jana Pawła II w Bełżycach – I miejsce.
2. Joanna Zarzeczna kl. III a Gimnazjum ZS 
nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach – II 
miejsce.
3. Weronika Misztal kl. I c Gimnazjum ZS nr 
1 im. Jana Pawła II w Bełżycach – III miejsce

Nagrodzone prace zostały wyeksponowa-
ne na wystawie w holu MDK. Towarzyszyła im 
ekspozycja książek zbiorów multimedialnych  

poruszających temat cyber-
przemocy, które posiada Filia 
o profilu pedagogicznym.

17 XI odbyło się uro-
czyste podsumowanie kon-
kursu, wręczenie nagród 
oraz konferencja dotycząca 
cyberprzemocy. W konfe-
rencji wzięli udział laureaci 
konkursu oraz zaproszeni 
uczniowie ze szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych na-
szej gminy.

Uczestnicy konferencji 
wysłuchali wykładów, które 
obrazowane były prezenta-
cjami multimedialnymi.

„ Zaplątani w sieć” III edycja konkursu profilaktyczno-plastycznego
Aspekt psychologiczny zjawiska cyber-

przemocy, uzależnienia od Internetu przed-
stawiła psycholog Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Bełżycach pani Aleksandra 
Palczewska – Chrześćjan.

Aspekt prawny odpowiedzialności kar-
nej, działań profilaktycznych policji nakreśliła 
Pani Elżbieta Konowałek z Zespołu do Spraw 
Nieletnich i patologii Wydziału Prewencji Ko-
mendy Miejskiej Policji   w Lublinie.

Gratulujemy zwycięzcom konkursu oraz 
ich opiekunom i życzymy dalszych sukcesów.

Nagrody dla zwycięzców konkursu zosta-
ły zakupione z pozyskanych środków z Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych. 

Dziękujemy władzom Gminy Bełżyce za 
przekazywane środki finansowe i kilkuletnią 
współpracę w realizacji działań profilaktycz-
nych wśród dzieci i młodzieży. 
Tekst: Bibliotekarze M-GBP w Bełżycach  

6 listopada 2015 r. mieliśmy zaszczyt 
gościć w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Za-
burzeniami Psychicznymi zaprzyjaźnionego 
z  nami Pana Rafała Topyłę.

Wszyscy Uczestnicy zajęć z niecierpliwo-
ścią czekali na to spotkanie. Nikt jednak nie 
spodziewał się tak wielkiej niespodzianki, 
jaką z inicjatywy Pana Rafała przygotowali 
nam zawodnicy Muay Thay z Bełżyc. Zebrali 
oni środki finansowe z przeznaczeniem na 
zakup żywności. Otrzymaliśmy jogurty, ryż, 
makaron, cukier, herbatę i różnego rodzaju 
sosy. Wszystkie te produkty zostaną wyko-
rzystane na bieżące cele terapii kulinarnej 
w naszym Ośrodku i codzienne wyżywienie 
uczestniczących w zajęciach osób. 

Wyrażamy głęboką wdzięczność Sekcji 
Muay Thay oraz Trenerowi Panu Tomaszowi 
Iwaniakowi za ten wielki dar serca; otwartość 
i wrażliwość na potrzeby innych ludzi.  

Dziękujemy
Tekst i foto: Uczestnicy  zajęć Ośrodka 

Muay Thay w Matczynie

Piknik edukacyjny
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Społeczność Zespołu Szkół nr 2 w Bełżycach włączyła się w ogólnopolską akcję 
„Szlachetna Paczka” polegającą na przygotowaniu upominków świątecznych dla jed-
nej z ubogich rodzin zgłoszonych do akcji. Darczyńcy wybrali trzyosobową Rodzinę z 
okolic Poniatowej. Są to schorowani dziadkowie opiekujący się osieroconym wnukiem 
w wieku 12 lat, także chorym, w dodatku na rzadką chorobę, która charakteryzuje się 
osłabieniem mięśni, zaburzeniami rytmu serca i wadami rozwojowymi. Cała społecz-
ność szkolna, w tym uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły zaanga-
żowali się w zbiórkę potrzebnych darów zorganizowaną przez Akademię Wolontariatu 
pod kierunkiem pedagog Jolanty Harasim – Król. W czasie trwającej dwa tygodnie 
zbiórki zgromadzono wszystkie potrzebne Rodzinie rzeczy, w tym żywność trwałą, 
środki higieniczne, materiały szkolne, odzież zimową, słodycze, klocki lego w prezen-
cie dla chłopca, a nawet sokowirówkę. Łącznie przygotowano 14 pokaźnych paczek, 
które 12 grudnia zostały dostarczone do magazynu Szlachetnej Paczki. Jeszcze tego 
samego dnia prezenty otrzymała rodzina, dzięki czemu będą to dla niej pierwsze, od 
bardzo dawna dostatnie, spokojne i radosne Święta. 

Tekst i foto: Jolanta Harasim - Król

Przygotowali „Szlachetne Paczki” dla ubogich rodzin

Polskie Wigilie

W listopadzie podpisano umowę użyczenia pomiędzy gminą Bełżyce 
a DPS w Matczynie, niewielkiego terenu wzdłuż drogi przy Szkole Pod-
stawowej w Matczynie, Dzięki temu zaniedbany teren został zagospoda-
rowany: korzenie wykopane, wykarczowane krzaki, wyrównany teren. 
Następnie podłoże wysypano gruzem przekazanym przez mieszkańców 
sołectwa. - Do pomocy burmistrz skierował koparkę, którą wykonano 
część prac. Do pomocy ruszyli także w kilkunastoosobowej grupie miesz-
kańcy sołectwa Matczyn - Wojcieszyn wraz z potrzebnym sprzętem i urzą-
dzeniami - mówi sołtyska Barbara Wieczorkiewicz.
- Dzięki wysiłkowi społecznemu mieszkańców mamy teraz dodatkowe 
miejsce do parkowania przy szkole, które z pewnością ułatwi rodzicom 
dowóz dzieci do placówki ponieważ będą mieli gdzie zostawić auta - wy-
jaśnia radny Rafał Brodziak. 
Zagospodarowanie terenu poprawiło także estetykę terenu przy Szkole 
Podstawowej w Matczynie.

Tekst: AWi, foto: arch. sołectwa Matczyn - Wojcieszyn

Zagospodarowali nieużytkowany teren na parking dla szkoły
Polskie Wigilie są jak polskie dzieje - święte, bo uświęcone słony-

mi  łzami tęsknotą za Bliskimi i rodzinnym domem. Wiele razy Polacy 
dzielili się chlebem - opłatkiem trzymanym w drżących rękach, z moc-
nym biciem serca, którego uderzenia zwiastowały nadzieję na zmiany, 
na powrót do ukochanego ,rodzinnego domu, w Polsce, w Ojczyźnie 
gdzie „ kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów 
nieba...”

Wigilia to czuwanie połączone z oczekiwaniem na radość wchodzą-
cą w każdy polski dom. Wieczór ten skupia ludzi w rodzinnym kręgu, 
skupia, ale nie zamyka. Spotykamy się razem, bo w rodzinie odnajdu-
jemy najgłębszy sens miłości, którą rozjaśnia nam światło narodzin 
Chrystusa. Choinka, stół przykryty białym obrusem, blask palących się 
świec, opłatek z życzeniami przekazywany z rąk do rąk to momenty, 
które tkwią w ludzkiej pamięci do kresu dni. Dzielenie się opłatkiem 
oznacza wzajemne pojednanie się ludzi i uczy, że ostatnim nawet ka-
wałkiem chleba należy podzielić się  z bliskimi. Ten tak bardzo rozpo-
wszechniony i głęboko zakorzeniony w kulturze polskiej obrzęd jest 
otwarciem serca  na innego człowieka. W każdym domu w tę świętą 
noc panuje cisza, wypływająca z miłosierdzia bożej miłości, której po-
trzeba każdemu człowiekowi. Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest 
najbardziej uroczystym i najbardziej wzruszającym wieczorem roku. 
Zagniewani wybaczają nieprzyjaciołom, serca i myśli ludzi napełnione 
są miłością. Atmosfera świąt panująca w domach pozwala człowiekowi 
oderwać się od szarej rzeczywistości i dostrzec inne wymiary istnienia. 
Każdy pragnie miłości, dlatego Bóg rodzi się w każdym sercu, aby ludzie 
zrozumieli sens istnienia, którym jest stojący obok nas drugi człowiek.

W naszej historii bywały wigilie, gdy rodziny, drżąc o swoich  Bli-
skich, z płaczem łamały się opłatkiem, a oni, przymierając głodem 
i  chłodem, ranni może lub umierający na dalekim, nieznanym, obcym 
szlaku wspominali z bolesną czułością rodzinny dom. Były to czasy  
pełne lęku, gdy nie przychodziły z dawna wyczekiwane wieści, zamiast 
szczęściem, napełnione rozpaczą, której nie potrafiła rozproszyć  nawet 
Święta Noc.

Wspomnienia więźnia Zamku Lubelskiego 
23 grudnia 1939 roku w Wigilię Bożego Narodzenia, zgodnie z pra-

wem kanonicznym, jeśli dzień Wigilii przypadał na niedzielę, przesuwano 
go na sobotę. Na dworze było mroźno. Od rana trwała zadymka, wiał 
ostry wiatr. Skuleni i otuleni czym się dało więźniowie szybko schodzili 
z  nakazanego spaceru. W celach od rana trwały przygotowania do wie-
czornej, wigilijnej kolacji. Na dziedzińcu Niemcy ustawili dużą choinkę 
- więc i oni przygotowywali się do świąt. Posępnie patrzyliśmy w okno 
- wspominał po latach więzień lubelskiego Zamku, ks. Michał Słowi-
kowski - W naszej celi brak było zapału i chęci do rozmowy. Wysunęliśmy 
na środek stół, nakryliśmy czymś białym, było sianko i opłatek. Każdy 

zamyślony, nagle komenda "Baczność". Słychać ciężkie kroki. Zgrzyt klu-
cza w celi 35. Ktoś wchodzi. Jesteśmy mocno podnieceni. Wypuszczają 
dalszych na wolność ? powiedział ktoś. Inni westchnęli, może dla niektó-
rych gwiazdka zajaśnieje. Zaczęliśmy całować się i zalewać łzami opłatek. 
O godzinie 17.00 wywołanych z cel dziesięciu więźniów wyprowadzono 
bez rzeczy osobistych i cieplejszego odzienia do ciężarowego auta. Podróż 
w eskorcie nie trwała długo. Do kirkutu było zaledwie kilkaset metrów. 
Podprowadzono ich do wcześniej wykopanych dołów. Egzekucję oświetla-
ły reflektory ciężarowego samochodu. Echa wystrzałów dotarły nie tylko 
do Zamku, ale i gmachów starego miasta. Nazajutrz rano polscy strażnicy 
nie ukrywali prawdy. Wśród przetrzymywanych zakładników powiało 
grozą. Prawie już nikt nie miał nadziei na ocalenie...

1944: najsmutniejsza warszawska Wigilia(Gazeta. Pl  Forum)
60 lat temu Warszawa była cicha, ciemna i opustoszała. Ulice i place 

pełne płytkich powstańczych grobów, a w zgliszczach szczątki tysięcy 
warszawiaków, tak długo oczekujących na godny pochówek. Nic nie 
mąciło ponurej, martwej ciszy nad gigantycznym rumowiskiem, które 
było wszystkim, co pozostało z wielkiej stolicy europejskiej. Tylko roz-
legający się niekiedy odgłos strzału czy serii z karabinu maszynowego 
na wiślanym froncie sporadycznie przerywał ciszę, a wystrzeliwane fla-
ry czasem rozświetlały przepastny mrok...A jednak, w tym wydawałoby 
się zupełnie umarłym mieście, rozlegały się gdzieniegdzie stłumione 
odgłosy świąt. W dwóch językach - w języku agresora i w języku war-
szawiaków, który nigdy swojego miasta nie opuścili. W kilku miejscach 
słychać było kolędy... śpiewane po niemiecku. Śpiewającymi byli ci, któ-
rzy najpierw na to miasto napadli, a potem pastwili się nad nim przez 
kilka lat, aż wreszcie zniszczyli je do reszty... Może z okazji Świąt prosili 
Boga, by stanął po ich stronie i odwrócił losy wojny, mieli przecież na 
klamrach od pasów napis "Gott Mit Uns"... Ale to życzenie nie miało 
zostać spełnione. Ale nie tylko oni śpiewali kolędy. Także ci, którzy ni-
gdy nie opuścili swojego miasta, którzy po upadku Powstania postano-
wili w nim pozostać w ukryciu, w piwnicach, zakamarkach, czasem na 
wyższych piętrach wypalonych domów, ryzykując życiem, narażając się 
na głód, zimno, śmierć z ręki okupanta, nie wiedząc, jak długo potrwa 
ich osamotniona odyseja w ruinach... Dziś wiemy na pewno, że nasze 
miasto tak naprawdę nigdy nie przestało istnieć, nigdy nie przestało żyć 
podczas tych ponurych, ostatnich miesięcy 1944 roku. Także w dniu 
Wigilii.
 Życzę nam wszystkim, by słowa Stanisława Wyspiańskiego 
z Wyzwolenia "stały się ciałem" - Byś zwiódł z wędrówki długiej mój na-
ród do Wszechmocy! Byś dał, co mają inni, gdy przyjdziesz jako Dziecię 
tej nocy Bożego Narodzenia... Daj nam poczucie siły i Polskę daj nam 
żywą, by słowa się spełniły nad ziemią tą szczęśliwą...

Tekst: Ewa Pietrzyk
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Meteoryt Niedźwiada 2013 r.

Uniwersytet 
Dziecięcy 

i astronomia

Kolejną akcję rejestracji dawców szpiku przeprowadziła Fundacja "Dzień dla Życia". Cho-
ciaż zapowiadało się niepozornie był to dzień pełen niespodzianek.

15 listopada w parafii Św. Józefa w Lublinie łącznie zarejestrowało się 61 osób. Chętnych 
było więcej, jednak nie wszyscy ze względu na stan zdrowia mogli się zarejestrować. Mimo to 
dziękujemy każdemu z osobna i wszystkim razem, którzy przyszli by pomóc innym.

 Ku naszemu zaskoczeniu w czasie akcji pojawił się reżyser filmu "Matteo" Michał Konrat, 
który pomógł nam zachęcić wiele osób do rejestracji za co szczerze dziękujemy. Na pamiątkę 
naszego spotkania otrzymaliśmy płytę z filmem "Biała jak mleko czerwona jak krew" z dedy-
kacją od pana Michała dla całej fundacji Dzień dla Życia Bełżyce.

Kolejną akcję organizujemy 20 grudnia podczas Mistrzostw Polski w Pływaniu, które od-
będą się w Lublinie.
Tekst i foto: lider województwa lubelskiego Mirosław Raś
kontakt e-mail: belzyce@dziendlazycia.pl
www.facebook.com/przeciwbialaczce , http://dziendlazycia.pl

Początek grudnia stoi oczywiście pod znakiem mikołajków. Markety zalane tonami zaba-
wek, pośród których buszują dzieci mówiące rodzicom, co ma przynieść im Święty Mikołaj.

Jakież było zdziwienie dzieci, gdy w dniu 7 grudnia, w progach Szkoły Podstawowej w 
Krzu, zawitał prosto z odległej Laponii długo oczekiwany gość - Św. Mikołaj. Zanim jednak 
doszło do spotkania z nim, nastąpił moment dłuższego oczekiwania. 

Sala gimnastyczna wypełniona aż po brzegi społecznością szkoły: gronem pedagogicznym, 
uczniami wraz z opiekunami i rodzicami. W tle słychać melodię do piosenki ,,Przybądź Święty 
Mikołaju”, zaś oczy zebranych skupiły się na pięknej, przedświątecznej dekoracji. Uroczystości 
rozpoczęła powitaniem wszystkich zebranych gości p. Magdalena Nowak, główna inicjatorka 
przedsięwzięcia. O oprawę muzyczną zadbały panie: Beata Igras oraz Renata Popiołek. Ucznio-
wie klas 0-III wraz z przedszkolakami w kolorowych przebraniach przedstawili program arty-
styczny, na który złożyły się wierszyki i piosenki o tematyce mikołajkowej.

Z niecierpliwością czekaliśmy na Świętego Mikołaja z długą, siwą brodą, niosącego wór wy-
pełniony prezentami - aż wreszcie donośnym głosem obwieścił swoje przyjście w towarzystwie 
Śnieżynek i Elfów. Dla najmłodszych było nie lada wyzwaniem - podejść i odebrać atrakcyjny 
upominek od naszego gościa, a nierzadko odpowiedzieć na pytania zadane przez Świętego. 
Nie zabrakło też emocji- od śmiechu, aż po łzy. Kulminacyjnym punktem uroczystości było 
pamiątkowe zdjęcie z gościem z Laponii, które prezentujemy Czytelnikom Gazety Bełżyckiej 
na okładce pisma.

Z pewnością wydarzenie to oraz emocje jemu 
towarzyszące, pozostaną na długo w naszej pamię-
ci.

Tekst: Magdalena Nowak - 
koordynator uroczystości

Składam serdeczne podziękowa-
nia panu Piotrowi Ziółkowi za 

dobre serce oraz okazaną pomoc 
i wsparcie przy organizacji im-

prezy mikołajkowej.

Najbardziej oczekiwany Święty

27 listopada miała 
miejsce akademia HDK 
PCK organizowana przez 
Klub przy Spomasz Bełży-
ce S.A.

Akademię otworzył 
prezes Klubu HDK PCK 
w Bełżycach – Marian 
Piekoś. – Co roku organi-
zujemy akademię by uczcić 
Dni Honorowego Krwio-
dawstwa przypadające na 
22-26 listopada oraz uho-
norować tych którzy oddają 
najwięcej krwi – wyjaśnia.

Całość uroczystości 
poprowadził Paweł Wojt-
czak członek bełżyckiego 
Klubu odznaczony krzy-
żem kawalerskim.

Na spotkaniu władze 
miejskie reprezentował 

zastępca Burmistrza Bełżyc Marcin Olszak. W uroczystości wzięli również udział: Bogdan 
Abramowicz Wiceprezes Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK w Lublinie, Andrzej Jurak 
Prezes Oddziału Rejonowego HDK PCK w Lublinie oraz Andrzej Polusiński Przewodniczący 
Rejonowej Rady HDK PCK w Lublinie.

Na uroczystości przybyli przedstawiciele: Klubu HDK PCK im. Zdzisława Goli przy Lu-
belski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance, Klubu HDK PCK im. ks. Jerzego Popiełuszki przy 
PZL – Świdnik S.A. Augusta Westland, Klubu HDK PCK im. Krzysztofa Skublewskiego w 
Lublinie oraz Klubu HDK PCK przy Zarządzie Rejonowym w Lublinie 

W czasie akademii odznaczono złotą odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi za odda-
nie 18 litrów krwi Adama Doktóra z Klubu HDK PCK przy Spomasz Bełżyce S.A. i Mateusza 
Cieślickiego brązową odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi za oddanie 6 litrów krwi.

Tekst: AWI, foto: arch.M.Piekoś

Kolejny wykład w Uniwersytecie Dzie-
cięcym UMCS miał za zadanie przybliżyć 
młodym studentom tajniki astronomii. Pro-
wadził go Grzegorz Bukowski, m.in.właściciel 
Muzeum Minerałów w Nowym Gaju. Całość 
nosiła tytuł "Meteoryty i czarne dziury. Czy 
wyginiemy jak dinozaury?". Wykład wzbudził 
ogromne zainteresowanie wśród uczniów, 
którzy chętnie brali udział w eksperymentach 
i oglądali prezentowane eksponaty. U niektó-
rych studentów przekazywane informacje wy-
wołały duże zainteresowanie związane ze zja-
wiskami na niebie, a z kolei meteoryty w ręku, 
to rzadko spotykana atrakcja.

Jak usłyszeliśmy po zakończeniu spotka-
nia mali studenci z niecierpliwością czekają 
na kolejny wykład w Uniwersytecie Dziecię-
cym UMCS filia w Bełżycach.

Teksti foto: AWI

Wyróżnieni krwiodawcy

Tlenek węgla potocznie zwany czadem  
jest gazem silnie trującym, bezbarwnym 
i  bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, 
co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w 
nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku nie-
pełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, 
oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, 
ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej 
ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spa-

Strażacy ostrzegają

Rejestrowali dawców szpiku

lania. - Może to wynikać z braku dopływu 
świeżego (zewnętrznego) powietrza do urzą-
dzenia, w którym następuje spalanie albo z 
powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej re-
gulacji palnika gazowego, a także przedwcze-
snego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. 
Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, 
w których okna są szczelnie zamknięte lub 
uszczelnione na zimę. - mówi Adam Pietrzak 
dowódca JRG PSP w Bełżycach

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z 
faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczu-
walnym dla człowieka. Dostaje się do organi-
zmu przez układ oddechowy,  a następnie jest 
wchłaniany do krwioobiegu.

Jak zapobiegać zatruciu? Przede wszyst-
kim należy zapewnić możliwość stałego 
dopływu świeżego powietrza do paleniska 
(pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni 
węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ 
spalin.  Pamiętaj aby:  • nie zasłaniać kra-
tek wentylacyjnych i otworów nawiewnych, 
• przy instalacji urządzeń i systemów grzew-
czych korzystaj z usług wykwalifikowanej 
osoby • dokonywać okresowych przeglądów 
instalacji wentylacyjnej i przewodów komi-
nowych  i • stosować urządzenia posiadające 
stosowne dopuszczenia w zakresie wprowa-
dzenia do obrotu.

                                                    Tekst: red., 
foto: arch. JRG PSP w Bełżycach

Nasze strofy

Wyrazy najszczerszego współczucia 
i głębokiego żalu dla Józefa Kasprzaka 
Dyrektora Miejskiego Domu Kultury 

w Bełżycach z powodu śmierci
 ukochanej Mamy

ŚP Janiny Kasprzak

składa
Burmistrz Bełżyc

i pracownicy Miejskiego Domu Kultury

Modlitwa

Matko Najświętsza Niepokalana
zginam przed Tobą swoje kolana
i cicho proszę o łaski Nieba,
których mi teraz bardzo potrzeba.

Dziękuję również Mateczko Ci
za tyle już przeżytych dni,
za każdy nocny spokojny sen
oraz radośnie spędzony dzień.

O Matko Boża, Ty dobrze wiesz,
że różne problemy nękają mnie też,
są to sprawy małe i poważne
ale są wszystkie bardzo ważne.

Więc Droga Pani wierzę, że
nie pozostawisz samej mnie.
Z radością czekam następnych dni
by pokłon Matko oddać Ci.

Z.D.

•

•
 Wieczór wigilijny

To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.

To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne
po cichu wstępuje otucha.

To właśnie tego wieczoru
zło ze wstydu umiera,
widząc, jak silna i piękna
jest Miłość, gdy pięści rozwiera.

To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.

Z.K.

•

•

•

•
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"Człowiek człowiekowi najbardziej po-
trzebny do szczęścia" myśl wypowiedziana 
przez Holbacha była hasłem przewodnim na 
spotkaniu integracyjnym Międzynarodowym 
Dniu Seniora zorganizowanym przez zarząd 
Oddziału Rejonowego Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Bełży-
cach w dniu 21 listopada 2015 r. 

Na spotkanie przybyła liczna grupa se-
niorów z terenu miasta i gminy Bełżyce. Se-
niorów powitała przewodnicząca Oddziału 
Anna Kryńska, która w wystąpieniu pod-
kreśliła rolę seniora w środowisku lokalnym. 
- Sytuacja ekonomiczna seniorów stwarza wa-
runki do tworzenia barier izolacji społecznej, 
a tym samym do wykluczenia społecznego. 
Mimo to współczesny senior chce być aktywny 
i tworzyć życzliwe więzi między generacjami 
oraz je pielęgnować, by przekazywać wierność 
tradycji, pamięć historyczną i jednocześnie 
czerpać radość z kontaktów z młodym poko-
leniem - mówiła.

Seniorzy wesoło się bawili, a do tańca 
przygrywała im kapela ludowa. Tego dnia 
śpiewali specjalnie ułożoną piosenkę.

/Na melodię "Upływa szybko życie"/
Minęły młode lata, jesieni nastał czas
Niech każdy senior dzisiaj miło tu spędzi czas

Zapomni o kłopotach troski niech idą w dal
Wesoło niech się bawi, póki jesteśmy wraz
Zrobimy wielkie koło za ręce weźmy się
Dopóki każdy może niech z nami bawi się
Nie słuchaj gdzie cię boli nogi niech idą w tan
I niechaj wiary w siebie nigdy nie braknie nam
Pójdziemy wszyscy w tany gdy zagra muzyka
Z radością zatańczymy skocznego walczyka

Niech nigdy nam nie braknie dobrego humoru
Oby też nie zabrakło pieniędzy w portfelu
Władze naszego miasta o seniorów dbają
Na Dzień Seniora zawsze do nas przybywają
W jesieni człowiek może też miło spędzać czas
Za rok na Dzień Seniora dziś zapraszamy Was

Tekst i foto: Anna Kryńska

Weselny orszak - Żałobny śpiew

15 listopada w MDK Bełżyce, miało miejsce niezwykłe wydarze-
nie; swego rodzaju Zaduszki ludowe – „Orszak weselny – żałobny 
śpiew”.

Jak powiedział prowadzący całość uroczystości ks. Andrzej Ko-
ziej  dwa wydarzenia na wsi – wesele i pogrzeb-  były, a niektórych 
regionach kraju jeszcze są, najważniejszymi wydarzeniami, łączącymi 
społeczność.

Wesele uroczystość, w której uczestniczyła niemalże cała wieś; 

przygotowania, by ugościć gości. Przygotowania, by ładnie wyglądać; wyjmo-
wano z kufrów co piękniejsze wstążki czy obleczenia. No i oczywiście śpiewy; 
i te radosne – bo wesele, i te czasami rzewne, bo znać było, że po weselu 
następuje codzienny znój, praca i dzień troski codziennej.

Pogrzeb to też wielka - a  może jeszcze większa, uroczystość, tycząca już 
nie pary młodych ale Osoby stającej w Majestacie Śmierci. W nieubłaganych 
objęciach tej potęgi staje zmarły, któremu towarzyszą domownicy, rodzina, 
sąsiedzi i cała wieś, bo tak jak przy weselu mieszkańcy byli tym poruszeni.

Właśnie o tych przeżyciach, radosnych i smutnych, weselu i płaczu bar-
dzo obrazowo mówił miłośnik dawnych spraw, wspomniany prowadzący ten 
niecodzienny korowód ksiądz Andrzej.

A skoro piosenki, przyśpiewki, śpiewy i oberki albo smutne marsze to 
należy wspomnieć aktorów tego niezwykłego, niecodziennego wieczoru: 
z Podlasia przyjechał wielce utytułowany, znany i ceniony nie tylko w kra-
ju, niejednokrotnie nagradzany najwyższym honorem - BASZTĄ - FKiŚL 
w Kazimierzu, Zespół Śpiewaczy z Dołhobród – mający w swoim repertuarze 
setki wiekowych pieśni. Tego jednak wieczoru  zespół ten przedstawił, chyba 
w  ogóle nieznane / a może zapomniane/ na naszym terenie pieśni pogrze-
bowe. 

Zaś pieśni weselne- jako się rzekło te radosne i skoczne i te rozżalone 
wykonały zespoły z Wierzchowisk i Wojcieszyna. Całość dopełniła orkiestra 
dęta z Wojciechowa, grając polki i oberki, by przejmującymi marszami żałob-
nymi zakończyć i całość w ciszy zostawić.

Wieczór pełen wzruszeń, przemyśleń. Wieczór – swego rodzaju uczta, 
z której każdy wracał -jeden trochę bardziej radosny, drugi bardziej smutny. 
Na pewno jednak każdy wracał inny.

                                     Tekst: Józef Kasprzak, foto: Agnieszka Winiarska

Listopadowe spotkanie andrzejkowe zorganizowali dla swoich podopiecznych Magdalena i Grzegorz Gronowscy, którzy prowadzą zajęcia nauki 
tańca towarzyskiego dla młodszych i starszych w MDK Bełżyce. Przy tej okazji dwudziestu starszych tancerzy zostało przyjętych do Polskiego 
Towarzystwa Tanecznego i otrzymało książeczki startowe uprawniające do brania udziału w turniejach sportowych tańca towarzyskiego. Po 
oficjalnej uroczystości razem z młodszymi tancerzami wszyscy bawili się na balu przebierańców, który od lat jest już tradycją w zespole państwa 
Gronowskich. Słodki poczęstunek pozwalał szybko zregenerować siły, by na nowo rozpocząć harce na parkiecie.

Tekst: AWI, foto: arch. M.Gronowska

Taneczne Andrzejki

Uczcili Dzień Seniora



12 13

Nr 78 ( 189 ) grudzień 2015

Gazeta Bełżycka Gazeta Bełżycka

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

W ostatnim tygodniu października de-
legacja Zespołu Szkół im. Mikołaja Koper-
nika udała się na kolejne międzynarodowe 
spotkanie w ramach projektu Erasmus + Life 
is good. Tym razem miejscem wspólnej in-
tegracji przedstawicieli państw partnerskich 
z Polski, Hiszpanii, Litwy, Włoch i Turcji była 
Łotwa, a dokładnie Daugavpils (Dyneburg).

Gospodarze spotkania zapewnili szereg 
atrakcji wszystkim uczestnikom. Pierwsze-
go dnia odbyło się uroczyste przywitanie 
zagranicznych gości. Tutejsi uczniowie wraz 
z nauczycielami przygotowali wspaniałą uro-
czystość, w której skład wchodziły prezenta-
cje multimedialne dotyczące informacji na 
temat Łotwy, konkursy oraz koncert zespołu 
muzycznego, którego członkami są łotewscy 
uczniowie. W kolejnych dniach zostały zor-
ganizowane m.in. warsztaty dotyczące walki 
ze stresem, artystyczne oraz gra terenowa.

W czasie wycieczek 
mogliśmy zobaczyć naj-
ciekawsze miejsca re-
gionu takie jak Muzeum 
Lalek w Preili, Muzeum 
Chleba w Anlonie, jezio-

ro Aglona a tak-
że stolicę Łotwy 
- Rygę.

R o d z i -
ny goszczące 
uczniów z róż-
nych państw 
Europy chciały 
ugościć mło-
dzież jak naj-
lepiej umiały 
m.in. poprzez 
wspólne wy-
cieczki pokazu-

21 listopada w hali sportowej CKFiS 
w  Bełżycach rozegrany został ósmy i ostatni 
tegoroczny turniej z cyklu Grand Prix LZS 
w  tenisie Stołowym. Była to już 24 edycja tego 
turnieju. 

Głównym organizatorem było Wojewódz-
kie Zrzeszenie LZS w Lublinie, a gospodarza-
mi i współorganizatorami kluby sportowe, 
szkoły, gminy oraz ośrodki sportowe, Gospo-
darzami zawodów w 2015 roku były: Łopien-
nik Górny, Piaski, Niedźwiada, Piotrowice, 
Niemce, Ludwin, Kłoczew i Bełżyce.

Dzięki staraniom pana Tadeusza Wasi-
lewskiego założyciela i zarazem trenera sekcji 
tenisa stołowego CKFiS i KS CKFiS Bełżyce 
(która w tym roku obchodzi 20-lecie istnie-
nia) już od 16 lat rokrocznie są gospodarza-
mi jednego z ośmiu turniejów rozgrywanych 
w danym roku kalendarzowym.

W tegorocznych rozgrywkach w hali 
sportowej CKFiS na 12 stołach wystartowa-
ło 91 zawodniczek i zawodników z następu-
jących klubów: UKS Niemce, MLKS Wola 
Sernicka, Żaczek Fajsławice, Fala Piotrawin, 
Sokół Jawidz, SP 46 Lublin, Lewart Lubartów, 
Opolanka Opole Lubelskie, CKFiS Bełżyce, 
SMS Włodawa, Salos Lublin, UKS Wola Oso-
wińska, UKS Dystans Niedźwiada, Niedrzwi-
ca Kościelna, Kłos Wola Skromowska, Sygnał 
Lublin, Spartakus Dzwola, SP Palikije.

Zwycięzcy wszystkich kategorii wieko-
wych udekorowani zostali okazałymi meda-
lami ufundowanymi przez CKFiS Bełżyce, 
które w imieniu gospodarzy ósmego turnieju 
wręczył dyrektor CKFiS Andrzej Paśnik i tre-
ner tenisa stołowego KS CKFiS Tadeusz Wa-
silewski.

Natomiast zwycięzcami Grand Prix LZS 
zostali zawodnicy, którzy zdobyli najwięcej 
punktów w 7 z 8 rozegranych turniejów.

KS CKFiS w tegorocznym cyklu zawodów 
reprezentowało 21 zawodniczek i zawodników 
startujących jednak nie we wszystkich turnie-
jach i tym samym niżej sklasyfikowanych. 
W Bełżycach z drużyny KS CKFiS wystarto-
wali: młodziczki -Jagoda Czubak, Natalia No-
wicka, seniorki - Izabela Bieniek i Aleksandra 
Muciek, młodzicy - Artur Słomka, juniorzy 
- Emil Koziński, Mateusz Kowalewski, Paweł 
Kowalewski, Rafał Góra, Dominik Bielecki, 
Krzysztof Niezbecki, Rafał Sieńko, seniorzy 
- Krzysztof Kozłowski, Grzegorz Maliborski, 
Seweryn Kruk, Michał Chemperek, Kazi-
mierz Pruszkowski, Michał Maliborski, Jerzy 
Bielecki i Arkadiusz Nowicki. Ponadto w beł-
życkim turnieju zabrakło zwycięzców z lat po-
przednich : Miłosza Plewika i Jacka Kołodziej-
czyka startuąjcych tego dnia z powodzeniem 
w zawodach rangi krajowej w Krakowie. 

W sumie w ośmiu zawodach wystartowa-
ło 276 zawodników z 46 klubów tenisa stoło-
wego z terenu województwa lubelskiego.

Tegoroczne zawody zakończyła dekoracja 
zdobywców czołowych miejsc w klasyfikacji 

końcowej po ośmiu turniejach, którzy otrzymali medale, dyplomy oraz nagrody pieniężne 
wręczone przez sekretarza WZ LZS w Lublinie panią Elżbietę Orzechowską oraz organizatora 
zawodów pana Tadeusza Wasilewskiego.

Kolejna edycja jubileuszowego 25 - turnieju Grand Prix LZS rozpocznie się już w styczniu 
2016 roku. 

Tekst: Agnieszka Winiarska, foto: Agnieszka Winiarska, trener Salosu Lublin Rafał Górski

Klub Sportowy Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach zaprasza na 
bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne w tenisie stołowym dla młodzieży 

szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz dorosłych
 i dorosłych z dziećmi.

Treningi prowadzone będą w sali gimnastycznej CKFiS w Bełżycach (stadion) 
we środę i piątek 18.00 - 19.30. Zapisy podczas treningów.

KS CKFiS Bełżyce serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w rozgrywkach Bełżyckiej 
Ligii Tenisa Stołowego 2016. 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 31.12.2015 roku 
w  biurze CKFiS Bełżyce przy ul. Zamkowej 47, tel. 81 517 23 50 

lub 510 472 313 - Tadeusz Wasilewski.
Regulamin i szczegóły na stronie www.ckfis-belzyce.pl

Grand Prix LZS 2015 w Tenisie StołowymZaduszki Jazzowe

jące najbliższą okolicę, wyjścia na lodowisko 
czy na kręgle oraz niekończące się wieczorne 
rozmowy i opowieści o tradycji i kulturze Ło-
twy, a także o swojej rodzinie.

W składzie delegacji "Kopernika" byli 
uczniowie: Dominika Tarczyńska, Żaneta 
Ceglarz, Andżelika Cyran, Klaudia Oszust 
i  Cezary Gajowiak oraz nauczycielki Karolina 
Sudół i Emilia Rybacka.

Wszyscy zgodnie podkreślają, że takie 
wyjazdy pozwalają nie tylko poznać nowe 
miejsca, kultury i tradycje, ale również nawią-
zać nowe przyjaźnie oraz sprawdzić w prakty-
ce umiejętności językowe, ponieważ wszyscy 
porozumiewają się w języku angielskim.

Tekst i foto: Karolina Sudół
Klaudia Oszust uczennica kl 3a
Dominika Tarczyńska kl. 2a

Kopernik na Łotwie

Gwiazdą tegorocznych Zaduszek Jazzowych w MDK był big - band 
Brassiere, który zaprezentował widowni najbardziej znane standardy 
jazzowe jak choćby My way.

Zespół muzyczny Brassiere został założony przez grupę przyjaciół 

- muzyków w 2013 r. Składa się ze studentów uczelni muzycznych 
z  Warszawy, Wrocławia i Lublina. Mają oni na swoim koncie wiele 
prestiżowych występów, a niektórzy zapewne pamiętają ich koncert na  
tegorocznym Festiwalu Wsi Polskiej w Wierzchowiskach.

                                                                                     Tekst i foto: AWI
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19 listopada 2015 roku  w Zespole Szkół Nr1 
w Bełżycach odbył się V Międzyszkolny Turniej 
Warcabowy dla uczniów klas III Szkół Podsta-
wowych z gminy Bełżyce.

Celem Turnieju Warcabowego była inte-
gracja uczniów klas III , kształtowanie postawy 
sportowej rywalizacji oraz kulturalnego zacho-
wania wobec przeciwnika, rozwijanie umiejęt-
ności logicznego myślenia, radzenia sobie w sy-
tuacjach problemowych i dostosowanie się do 
reguł gry.

W wyniku eliminacji klasowych został wy-
łoniony Mistrz i v-ce Mistrz danej klasy:
Ze Szkoły Podstawowej w Babinie: Daniel 
Chrzanowski i Kacper Kania.
Szkołę Podstawową w Bełżycach reprezento-
wali z kl. III a: Kacper Pietruszka, Bartosz  Maj, 
Igor Wójtowicz, z kl. III b: Wiktoria Słotwińska, 
Maksymilian Majkowski, z kl. III c: Bartłomiej  
Kliczka, Karol Kamiński.
Szkoła Podstawowa w Chmielniku: Radosław 
Misztal, Natalia Besztak
Szkoła Podstawowa w Krzu: Paulina Rudzka, 
Gabriela Ziółek
Szkoła Podstawowa w Matczynie: Julia Dropek,  
Mateusz Jęczeń
Szkoła Podstawowa w Wierzchowiskach: Miko-
łaj Masierak
Szkoła Podstawowa we Wzgórzu: Dorota Ana-
siewicz, Kamila Bogusz.

Podczas rywalizacji zostali wyłonieni 
Mistrzowie Gminy Bełżyce:

I miejsce: Daniel Chrzanowski
II miejsce: Kacper Kania
III miejsce: Igor Wójtowicz
Wszyscy uczestnicy Turnieju Warcabowego 

otrzymali nagrody  rzeczowe. Sponsorami na-
gród byli Urząd Miejski w Bełżycach i   Zakład 
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych 
w Bełżycach. Sędzią głównym i fundatorem 
pucharów był pan Andrzej Paśnik  dyrektor 
CKFiS. 

Serdeczne podziękowania składamy wy-
chowawcom uczniów klas III za przygotowanie 
dzieci do udziału w Turnieju.

Wszyscy uczestnicy Turnieju reprezentowali bardzo wysoki poziom, zwycięzcom gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst i foto organizatorzy Turnieju: Elżbieta Góra, Alina Nizioł

5 grudnia na hali sportowej Centrum 
Kultury Fizycznej i Sportu w Bełży-
cach rozegrano etap powiatowy  tur-
nieju pod nazwą Z Podwórka na Sta-
dion o Puchar Tymbarku XVI Edycja.
Wzięła w niej udział m.in. druży-
na dziewcząt z ZS Nr 2 w Bełżycach 
w kategori U-10. Dziewczęta pokona-
ły 3-0 drużynę z Prawiednik. Z kolei 
w kategorii U-12 dziewczęta wygrały 
walkowerem. 
Zaznaczmy, że obie drużyny prowadzi 
pan Michał Winiarski. Z trenerem na 
zdjęciach obok. 

Tekst: AWI, foto: M.Raś

Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II Mi-
łosz Plewik został wicemistrzem województwa w te-
nisie stołowym. W kończących zmagania zawodach 
finałowych, które odbyły się 24 listopada 2015 roku 
w Kocudzy, gdzie wystąpili najlepsi zawodnicy z całego 
województwa, nasz uczeń zajął drugie miejsce powta-
rzając sukces z poprzedniego roku. W cyklu zawodów 
w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej naszą szkołę re-
prezentowali: wspomniany wyżej Miłosz Plewik, Jagoda 
Czubak, Małgorzata Grelowska, Weronika Więckowska 
i Patryk Kołodziejczyk.
Wyniki: zawody wojewódzkie: Miłosz Plewik – II miej-
sce; zawody rejonowe: M. Plewik – III miejsce, Jagoda 
Czubak – IX miejsce; zawody powiatowe: M. Plewik – I 
miejsce, J. Czubak – II miejsce, Patryk Kołodziejczyk – 
IX miejsce, Małgorzata Grelowska – XIII miejsce; za-
wody gminne: M. Plewik – I miejsce, P. Kołodziejczyk 
– II miejsce, J. Czubak – I miejsce, M. Grelowska – II 
miejsce.  

Tekst: R.Kwiatkowski., foto: arch.SP Nr 1 w Bełżycach

Wicemistrz województwa 
w tenisie stołowym

4 grudnia 2015 na krytej pływalni CKFiS 
w Bełżycach odbyły się Mikołajkowe Za-
wody Pływackie dla uczniów klas I –III 
szkoły podstawowej. Organizatorem za-
wodów był Międzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportowy działający przy Zespole 
Szkól Nr 1 im. Jana Pawła II w Bełży-
cach oraz Centrum Kultury Fizycznej 
i   Sportu. Uroczystego otwarcia zawo-
dów dokonał prezes MUKS p. Jarosław 
Górka. W   trakcie imprezy oglądaliśmy 
zmagania zawodników w stylach: grzbie-
towym, klasycznym oraz dowolnym 
na dystansie 25 m. W zawodach wzięło 
udział 58 dziewcząt i chłopców. Najlepsi 
zawodnicy  zostali udekorowani medala-
mi. Ceremonii tej dokonali: p. Zbigniew 
Dyguś – dyrektor ZS nr 1 oraz p. An-
drzej Paśnik – dyrektor CKFiS. Wszyscy 
uczestnicy zawodów otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i upominki. Zawodni-

kom bardzo serdecznie 
dziękujemy i zapraszamy 
na kolejne zawody.
W Komunikacie z Miko-
łajkowych Zawodów Pły-
wackich – Bełżyce 2015 
czytamy:
25 m stylem grzbietowym 

– dziewczęta:
I miejsce: Winiarska Wik-
toria, II miejsce Maciejka 
Weronika i III miejsce 
Matyjasik Nina.
25 m stylem grzbietowym 

– chłopcy:
I miejsce Musiej Szymon, II miejsce 
Kliczka  Bartłomiej, III miejsce Boryga 
Dominik.

25 m stylem klasycznym– dziewczęta:
I miejsce Wróblewska Dominika, II miej-
sce Zając Aleksandra, III miejsce Misztal 
Gabriela.

25 m stylem klasycznym– chłopcy:
I miejsce Dobrowolski Wojciech, II miej-
sce Woszuk Filip, III miejsce Wójtowicz 
Bartek.

25 m stylem dowolnym – dziewczęta: 
I miejsce Górka Paulina, II miejsce Starek 
Wiktoria, III miejsce Dzięcioł Aleksandra.

25 m stylem dowolnym – chłopcy:
I miejsce Dudkowski Maciej
II miejsce Zielonka Maciej 
III miejsce Anasiewicz Jakub

Tekst i foto: Rafał Kwiatkowski

Zagrali w V Turnieju Warcabowym  

O Puchar Tymbarku

Mikołajkowe Zawody Pływackie
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Bełżyczanie 
odwiedzili

Tegoroczna szopka na Placu Świętego Piotra 
w  Rzymie. Bełżyczanki odwiedziły.

Włochy. Kościół Sanctuario di Volto Santo 
w Manopello, w którym znajduje się Chus-
ta przedstawiająca Volto Santo, co po włosku 
znaczy Święte Oblicze. Relikwia od 1638 roku 
przechowywana i wystawiana jest w obustron-
nie oszklonej monstrancji ponieważ obraz jest 
przezroczysty.

Na pytanie z poprzedniego wydania Gazety Bełżyckiej prawidłowo odpowiedział Piotr Ćwikliński 
i Damian Plewik. Na fotografii widoczny był budynek na skrzyżowaniu ulicy Ogrodowej i Ewan-
gelickiej.
Zanim przejdziemy do zagadki chcemy Czytelnikom zaprezentować ciekawostkę. Na stronie 
http://macaulay.cuny.edu odnaleźliśmy fotografię którą podpisano: " Ten obraz przedstawia rodzi-
nę mieszkającą w Sztetl. Zdjęcie zostało zrobione w Bełżycach w Polsce około roku 1882."

Odpowiedz na pytanie

Przejdźmy do pytania. czy poznają Państwo, co znajduje się na fotografii poniżej? 
Jeśli tak, przez miesiąc czekamy na odpowiedzi w redakcji Gazety Bełżyckiej lub pod nr. 
tel. 81 517 22 30.

Narodowe Śpiewanie

Warszawski koncert Simply Red miał także beł-
życką publiczność. To właśnie od fanów otrzy-
maliśmy fotografię z pozdrowieniami.

W listopadzie miało miejsce w Miejskim Domu Kultury Narodowe Śpiewanie, w którym wzię-
li udział uczniowie szkół i placówek edukacyjnych z terenu naszej gminy. Uroczystość otworzył 
burmistrz Ryszard Góra, który przy tej okazji wręczył podziękowania kilkunastu pedagogom naj-
bardziej angażującym się w działalność patriotyczną, krzewienie wartości i podtrzymywanie toż-
samości narodowej. 
Wieczór ten poświęcony był nie tylko pieśni patriotycznej, ale też upamiętniający Polaków pole-
głych w walkach o niepodległość naszego kraju. Na scenie wystąpili uczniowie ZS im. M.Koperni-
ka, Szkoły Podstawowej w Babinie i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bełżycach. Dodajmy, że 
scenariusz uroczystości powstał dzięki pani Magdalenie Rumińskiej z ZS im. M.Kopernika. 

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Pusan (Busan) w Korei Południowej odwiedził 
nasz mieszkaniec. Jest to największy ośrodek 
portowy w Korei Południowej, leżący na wy-
brzeżu południowym. Pusan to miasto na pra-
wach metropolii liczące, ponad 4 mln miesz-
kańców !


