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Egzemplarz bezpłatny

–

"Pan prawdziwie Zmartwychwstal
Weselmy sie‚ Alleluja"

Wielkanoc to czas nadziei, czas odnawiania się wiary w Miłosierdzie Boże
i dobro drugiego człowieka.
Na ten czas paschalnej radości pragniemy życzyć zarówno Mieszkańcom,
Gościom odwiedzającym naszą Gminę jak i sympatykom Bełżyc, aby Zmartwychwstały
Chrystus oświecał drogi codziennego życia, obdarował błogosławieństwem i pomagał
życie czynić szczęśliwszym, oraz by sprawił byśmy potrafili obdarzyć szczęściem
i dobrocią innych.
By te święta były nie tylko czasem wytchnienia i odpoczynku, ale przede wszystkim duchowej odnowy.
Życzymy Państwu, aby wielkanocny stół był obficie zastawiony, a w tym
świątecznym i wiosennym czasie nie zabrakło życzliwości, miłości i odpoczynku
w gronie najbliższych oraz zebrania sił na wyzwania jakie niesie codzienne życie.
Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Chemperek
Radni Rady Miejskiej
Redakcja Gazety Bełżyckiej

V - lecie Zespołu Śpiewaczego "Jarzębinki"

Zespół Śpiewaczy "Jarzębinki" działający przy Miejskim Domu Kultury w Bełżycach obchodził jubileusz V - lecia swojej działalności. By uczcić rocznicę
założenia zespołu do domu kultury przybyły władze miejskie, które reprezentował Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra i Zastępca Burmistrza Marcin Olszak. Na
uroczystości nie zabrakło zespołów współpracujących na co dzień z MDK, czyli Zespołu Śpiewaczego z Wierzchowisk oraz Zespołu Śpiewaczego z Wojcieszyna. Były zatem i wspólne śpiewy i wspomnienia i oczywiście tort z pięcioma świeczkami. Przy tej okazji życzymy zespołowi wielu udanych występów i sukcesów
w rozsławianiu Gminy Bełżyce, o której między innymi śpiewają w utworach własnego autorstwa. Zespół prowadzi Ewelina Oroń. Dodajmy, że "Jarzębinki"
występują na wielu uroczystościach organizowanych w naszej gminie oraz poza nią, a także biorą udział w przeglądach zespołów śpiewaczych.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Jest czas nauki…i czas zabawy!

Wszystko ma swój czas…W ZS im. M. Kopernika staramy się wszechstronnie rozwijać. Obok
procesu dydaktycznego organizujemy także imprezy, które mają charakter bardziej rozrywkowy.
Takie było wydarzenie pt: „Niech żyje bal!”, które
odbyło się 25 stycznia w sali gimnastycznej ZS.
Uroczystość skierowana była do gimnazjalistów, aby przekonać ich o walorach kształcenia zawodowego. Gościliśmy również Panią Naczelnik
Wydziału Edukacji, Pomocy Społecznej i Kultury
Starostwa Powiatowego: Beatę Brudzisz-Janiszewską.
Rozpoczęliśmy od pokazu fryzur przygotowa-

nego przez p. Beatę Drążek i p. Magdalenę Próchnicką. Uczniowie ZSZ zaprezentowali kilkanaście
fryzur okazjonalnych, które mogą być inspiracją
na tegoroczny karnawał. Następnie obejrzeliśmy
pokaz mody, zorganizowany przez uczniów klasy
1a. Stylizacje studniówkowe zachwycały różnorodnością: zarówno formy jak i koloru.
Wysłuchaliśmy popisów szkolnego koła wokalnego oraz obejrzeliśmy prezentację dotyczącą
zasad dobrego zachowania na balu. Porad w zakresie makijażu udzieliła właścicielka drogerii oraz
wizażystka- Katarzyna Ptasznik. Pani Katarzyna
pokazała też modny make up na modelce – uczen-

nicy naszej szkoły.
Najwięcej emocji wzbudziła nauka tańca towarzyskiego, poprowadzona przez ucznia III klasy –
Patryka Rumińskiego. Patryk oczarował wszystkich
wdziękiem i profesjonalizmem. Porwał do tańca
Panią Naczelnik oraz zachęcił do nauki naszą Dyrekcję.
Dziękujemy wszystkim gościom za udział w imprezie i zapraszamy na Dzień Otwarty – 27 kwietnia, kiedy postaramy się pokazać nasze wszystkie
atuty!
Tekst: Joanna Wójtowicz-Mróz,
foto: arch. ZS im.M.Kopernika
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Rada Miejska uchwaliła
Z TARNOWA DZIEDZICÓW W GRANICACH WIOSEK CZYLI DÓBR SWOICH
MIASTO ZAŁOŻYĆ ŁASKAWIE PRZEZ
SZCZODROBLIWOŚĆ NASZĄ POZWALAMY. Medal wykonany z metalu w barwie
złotej. Średnica 69,5 mm.
Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od
chwili ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Podczas XIX sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę
o ustanowieniu herbu i innych symboli Gminy Bełżyce
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli Gminy Bełżyce.
Ustanawia się symbole i insygnia Gminy
Bełżyce: herb, flagę, flagę stolikową, baner,
pieczęcie, łańcuchy Przewodniczącego Rady
Miejskiej i Burmistrza Bełżyc, sztandar oraz
medal pamiątkowy z okazji 600 - lecia.
Herbem Gminy Bełżyce jest: w polu błękitnym tarczy herbowej duża złota litera "B", inicjał nazwy miasta nad złotym półksiężycem.
Po jej bokach i nad nią trzy złote gwiazdy sześcioramienne.
Flaga Gminy - to płat materiału o formie prostokąta o proporcjach wysokości do szerokości 5:8 w formie flagi heraldycznej z godłem
przesuniętym w stronę drzewca, tak że oś
symetrii godła znajduje się w odległości 1/3
długości płata od drzewca. Wysokość godła
w stosunku do wysokości flagi wynosi 4/5.
Flaga stolikowa Gminy to prostokątny płat
materiału o proporcji 1:4 (szerokość do wysokości), będący pionowym odwzorowaniem
flagi. Godło herbu, szerokość 4/5 szerokości płata, jest umieszczone na 2/3 wysokości
płata. Flaga mocowana jest do poprzeczki
umieszczonej na stojaku.
Baner Gminy to prostokątny płat materiału o proporcji 1:4 (szerokość do wysokości),
będący pionowym odwzorowaniem flagi. Godło herbu, szerokość 4/5 szerokości płata, jest
umieszczone na 2/3 wysokości płata.
Pieczęcią Gminy Bełżyce jest pieczęć okrągła
o średnicy 36 mm z napisem w otoku: GMINA BEŁŻYCE, gdzie oba słowa oddzielone są
od siebie sześcioramiennymi gwiazdami. Pośrodku pieczęci w kole stworzonym z kropek,
znajduje się konturowo wpisany herb Gminy
Bełżyce.
Pieczęcią Burmistrza jest pieczęć okrągła
o średnicy 36 mm z napisem w otoku: BURMISTRZ BEŁŻYC, gdzie oba słowa oddzielone są od siebie sześcioramiennymi gwiazdami. Pośrodku pieczęci w kole stworzonym
z kropek, znajduje się konturowo wpisany
herb Gminy Bełżyce.
Pieczęcią Rady Miejskiej jest pieczęć okrągła

o średnicy 36 mm z napisem w otoku: RADA
MIEJSKA W BEŁŻYCACH, gdzie słowa Rada
Miejska są oddzielone od słów w Bełżycach
sześcioramiennymi gwiazdami. Pośrodku pieczęci w kole stworzonym z kropek, znajduje
się konturowo wpisany herb Gminy Bełżyce.
Łańcuch Burmistrza Bełżyc składa się z 11
ogniw w formie wypukłych sześcioramiennych gwiazd wpisanych w obręcze. Klejnot
łańcucha stanowi przywieszony do pierwszego ogniwa herb Gminy w kolorze, w obustronnie obramowanej tarczy, umieszczony
w wypukłej dwunastoramiennej gwieździe
wpisanej w obręcz. Elementy metalowe łańcucha są wykonane z metalu w barwie złotej.
Elementy kolorowe są emaliowane.
Łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej
jest identyczny jak Burmistrza Bełżyc, tylko
elementy metalowe łańcucha są wykonane
z metalu w barwie srebrnej. Elementy kolorowe także są emaliowane.
Sztandar Gminy Bełżyce ma postać dwustronnego płata materiału o wymiarach
100x100 cm, obszytego złotym frędzlem o
długości 5 cm. Przymocowany jest do drzewca zwieńczonego głowicą. Drzewce z drewna
toczonego o średnicy 4 cm i długości 240 cm.
Medal Pamiątkowy 600 -lecia Bełżyc jest
okrągły, po obu stronach podwójnie znaczoną krawędzią oraz majuskułowym napisem na
otoku o BEŁŻYCE o 600-LECIE NADANIA
PRAW MIEJSKICH. Po stronie licowej w polu
medalu po jego prawym górnym rogu wyrównany do lewej majuskułowy napis w dwóch
wierszach WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO, pod
nim z prawej herb Bełżyc, nad którym napis
1417 - 2017, zaś z lewej uproszczona postać
Władysława Jagiełły od pasa w górę, jak na
obrazie Matejki. Po stronie odwrotnej medalu
skrócony tekst przywileju miejskiego Bełżyc,
pisany majuskułą: MY WŁADYSŁAW Z BOŻEJ ŁASKI KRÓL POLSKI CHCĄC MIEJSCA PRÓŻNE NASZEGO KRÓLESTWA
I PUSTYNIE PRZEZ ZAKŁADANIE MIAST
I MIASTECZEK ZALUDNIĆ NA POKORNE
PROŚBY WIELMOŻNYCH JANA WOJEWODY I SPYTKA BRACI RODZONYCH

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

Uchwała Rady Miejskiej w Bełżycach
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz Gminy Bełżyce do gminnego zasobu nieruchomości.
Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy
Bełzyce do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków obrębu geodezyjnego 2 Bełżyce Wzgórze, jako działka nr
1010/2 o pow. 0,0081 ha, z przeznaczeniem
na realizację celu publicznego - budowa drogi
gminnej biegnącej od ul. Przelotowej w Bełżycach równolegle do ulic Kopernika i Wzgórze
wzdłuż rzeki Krężniczanki.
Uchwała Rady Miejskiej w Bełżycach
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej na nieruchomości
będącej własnością Gminy Bełżyce.
Wyraża się zgodę na odpłatne ustanowienie
służebności gruntowej, polegającej na przepędzie i przechodzie zwierząt, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełżyce,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 620/26 o pow. 0,0274 ha, obrębu 1 Bełżyce Rolne, pasem gruntu o szerokości 3 m mierząc
od granicy działki nr 620/24 wzdłuż granicy
działki nr 456 na długości 30 m i dalej w kierunku zachodnim wzdłuż granicy z działką
nr 2414 na odcinku 60 mm, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 454/4
o pow. 1,4350 ha, obrębu 1 Bełżyce - Rolne.

Rodzina 500 PLUS
Od 1 kwietnia 2016 r. wnioski w ramach programu „Rodzina 500 plus” będą przyjmowane
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżycach,
ul. Fabryczna 2b, piętro III, telefon infolinia:
605-115-815 (od 8:00 - 14:00).
Uprzejmie informujemy, iż jednostką odpowiedzialną za realizację programu rządowego
„Rodzina 500 plus” dla mieszkańców gminy
Bełżyce, będzie Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bełżycach.
W miesiącu kwietniu 2016 roku wnioski będzie można składać:
• poniedziałek, środa, piątek w godzinach
7:30-15:30
• wtorek, czwartek w godzinach 7:30-18:00
• sobota w godzinach 9:00-13:00

Gazeta Bełżycka - Miesięcznik Samorządowy

3

2
Gazeta Bełżycka

Gazeta Bełżycka

Burmistrz
inż. Ryszard Góra

Kolejny wykład na

Uniwersytecie Dziecięcym

OGŁOSZENIA
BURMISTRZ BEŁŻYC
Podaje do publicznej wiadomości, że w
dniu 24 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3,
24-200 Bełżyce na tablicy ogłoszeń wywieszony został ciąg dalszy wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na
rok 2016.
Pełna treść ogłoszeń zamieszczona jest w
BIP Urzędu Miejskiego w Bełżycach oraz
stronie internetowej http://www.belzyce.
pl.
BURMISTRZ
inż. Ryszard Góra

Fizyka była tematem kolejnego wykładu na Uniwersytecie Dziecięcym Filii w Bełżycach. Wzięli
w nim udział gimnazjaliści z Zespołu Szkół Nr
1 i Zespołu Szkół Nr 2 w Bełżycach. Uczniowie mogli aktywnie udzielali się w kilkunastu
doświadczeniach naukowych prezentowanych
w czasie wykładu.
Tekst i foto: AWI
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BURMISTRZ BEŁŻYC
Podaje do publicznej wiadomości, że w
dniu 16 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3,
24-200 Bełżyce na tablicy ogłoszeń wywieszony został ciąg dalszy wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na
rok 2016.
Pełna treść ogłoszeń zamieszczona jest w
BIP Urzędu Miejskiego w Bełżycach oraz
stronie internetowej http://www.belzyce.
pl.
Z up. Burmistrza
mgr Marcin Olszak
Z-ca Burmistrza

W dniu 27
stycznia br.
w ZS im.
Mikołaja
Kopernika
w Bełżycach
odbyły się
warsztaty
taneczne.
Organizatorami byli
licealiści
z grupy
projektowej
"Krok w
Bok", biorącej udział w ogólnopolskiej olimpiadzie pod
nazwą " Zwolnieni z Teorii "
„Zwolnieni z Teorii” to ogólnopolska olimpiada kierowana do studentów i uczniów
szkół ponadgimnazjalnych. Jej celem jest
rozwój praktycznych umiejętności uczestników z zakresu zarządzania projektami
oraz inspiracja do aktywności społecznej.
Wyzwaniem uczestników jest zrealizowanie
własnego projektu społecznego. Ułatwia
to interaktywny portal, a pomagają doświadczeni mentorzy. Wszyscy, którym uda
się dokończyć projekt, dostają certyfikaty
z zarządzania o międzynarodowej rozpozna-

"Krok w Bok"

walności. Najlepsi zostają wyróżnieni prestiżowymi tytułami.
Celem naszego projektu jest zorganizowanie
nauki tańca dla ludzi w każdym wieku, chcących udoskonalić swoje umiejętności taneczne i szukających aktywnej formy spędzenia
wolnego czasu.
Pomysł tego projektu zrodził się z obserwacji
w trakcie imprez szkolnych, dyskotek, wesel.
Widzieliśmy tam, że wiele osób nie potrafi lub
też słabo tańczy. Przeprowadziliśmy ankietę,
ankietowani potwierdzili nasze przypuszczenia. Wiele osób szuka pomocy w Internecie,
szkołach tańca, na prywatnych lekcjach. Chcieliśmy pomóc podnieść poziom tych umiejętności poprzez zorganizowanie serii zajęć w
Bełżycach: Gimnazjum nr 1, Miejskim Domu
Kultury, ZS im. Mikołaja Kopernika.
Warsztaty zgromadziły kilkadziesiąt osób,
w tym kilka spoza bełżyckiego ZS. Zajęcia
prowadziła para utytułowanych tancerzy:
Rafał Marciszewski z partnerką Pauliną Piróg,
którzy na swoim koncie mają między innymi ,
mistrzostwo polski w tańcach latynoamerykańskich. Zajęcia trwały półtorej godziny, w trakcie których uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi krokami w tańcach
takich jak walc angielski czy samba. Młodzież
biorąca udział w wydarzeniu wyrażała się o tej
inicjatywie w samych superlatywach.

Wiecej informacji o projekcie znajdziecie na
fanpage’u https://www.facebook.com/KrokWBok
Grupa projektowa w składzie: Anasiewicz
Sylwia, Gnatiuk Wiktoria, Maciejewski Michał
i Taciak Jagoda
Tekst: S.Anasiewicz, foto: Michał Taciak

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ BEŁŻYC
Podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 12 lutego 2016 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3,
24-200 Bełżyce na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały:
1) ogłoszenia o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę:
- część działki Nr 617 o pow. 0,0300 ha,
obręb geodezyjny 1 Bełżyce-Rolne,
- działki Nr 377/4 o pow. 0,0083 ha, obręb geodezyjny 4 Bełżyce-Centrum,
- działki Nr 377/5 o pow. 0,0005 ha, obręb geodezyjny 4 Bełżyce-Centrum,
2) ciąg dalszy wykazu nieruchomości
stanowiących własność Gminy Bełżyce
przeznaczonych do oddania w najem w
2016 r.,
3) wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rok 2016.
Pełna treść ogłoszeń zamieszczona jest
w BIP Urzędu Miejskiego w Bełżycach
oraz stronie internetowej http://www.
belzyce.pl.
Burmistrz
inż. Ryszard Góra

Wydanie internetowe gazety do pobrania na stronie www.belzyce-mdk.pl
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Wieczór chińskiej poezji
Tym razem tematyką wieczoru poezji z cyklu "Odkrywamy nieznane" były Chiny,
a dokładnie poezja chińska. Wiersze na spotkanie jak zawsze przygotowała Jadwiga Kamińska - Syga, a wraz z nią poezje czytała Anna Wójtowicz i Piotr Bednarczyk.
Jednym z prezentowanych utworów był wiersz Wang Dżi - Huana. Ten znany chiński
poeta dał życie kwiatom, trawom i drzewom. Czytając jego utwory nie tylko odczuwamy
barwny język i specyficzne metafory, a także odnajdujemy szlachetność i głęboką miłość
poety do ojczyzny. Na przestrzeni tysiącleci Wang Dżi - Huan stał się poetą niezwykle
ukochanym przez Chińczyków.
W atmosferze kawiarni literackiej widzowie wysłuchali kilkunastu wierszy przetykanych melodiami o tradycyjnym chińskim brzmieniu. Charakterystyczny dla tego brzmienia instrument o nazwie erhu w muzyce chińskiej zajmuje taką samą pozycję, jaką skrzypce w muzyce europejskiej. Nie bez powodu erhu zwane jest chińskimi skrzypcami. Jego
cudowne brzmienie, przypominające ludzki glos sprawia, że muzyka nabiera niepowtarzalnej barwy będącej mieszanką chińskiego ducha .
Na zakończenie spotkania dyrektor MDK Józef Kasprzak podsumował - Miałem wrażenie, że mimo iż Chiny leżą tak daleko od nas, bo tysiące kilometrów dzielą nas od tego
azjatyckiego państwa, to problemy i sprawy ludzi są nam niezwykle bliskie. Bo usłyszeliśmy
i o rybakach, i samotnym żurawiu, i uczuciach jakie mamy do siebie nawzajem, czy o sprawach ojczyzny jakimi i my żyjemy na co dzień... Odkryliśmy zatem, i Państwo i ja, że Chiny
nie są wcale nam takie dalekie a czasem niezwykle bliskie - zakończył.
Kolejny wieczór z poezją już wkrótce. Sympatyków zapraszamy już dziś do kawiarenki
literacko - muzycznej w niedzielę 3 kwietnia, tym razem wysłuchamy "Psalmów Dawidowych", natomiast oprawę muzyczną przygotuje chór Szkoły Muzycznej w Bełżycach.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Poezję czytał Grzegorz Bednarczyk, Jadwiga
Kamińska - Syga i Anna Wójtowicz

Młodzież z Bełżyc zwiedzała POLIN
Uczniowie Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum
Nr 2 w Bełżycach zwiedzali POLIN - Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.
Wyjazd był możliwy dzięki panu Nimrodowi

Ariavowi, który sponsorował cały pobyt i wizytę w muzeum. Wraz z delegacją młodzieży
w wyjeździe do Warszawy wziął udział burmistrz Ryszard Góra oraz jego zastępca Marcin Olszak.
Wyjaśnijmy, że w Muzeum POLIN jest
zgromadzona unikatowa dokumentacja
o polskich judaikach w kraju i za granicą. Mu-

zeum jest też "miejscem spotkań ludzi, którzy
pragną lepiej poznać przeszłość i współczesną
kulturę żydowską, chcą zmierzyć się ze stereotypami i ograniczyć zjawiska zagrażające
współczesnemu światu, takie jak ksenofobia
i nacjonalistyczne uprzedzenia. W tym sensie
jest to miejsce dla wszystkich, promieniujące
ideami otwartości, tolerancji i prawdy."
Tekst: AWI, foto: arch. UM

Nowoczesna edukacja w „Koperniku”
Wychodząc
naprzeciw
wyzwaniom
współczesnej edukacji, ZS im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach w bieżącym roku szkolnym realizuje kilka nowych inicjatyw dydaktycznych.
W naszej szkole odbywają się sesje
i warsztaty naukowe, których odbiorcami są
gimnazjaliści. Celem tej inicjatywy jest oprócz
promocji szkoły, zainspirowanie licealistów
do samodzielnych badań naukowych, czyli
przygotowanie ich do systemu zdobywania
wiedzy preferowanego na studiach.
W pierwszym semestrze odbyły się dwie
sesje: humanistyczna oraz matematycznoprzyrodnicza. Sesja humanistyczna miała tytuł „Od początku…” i traktowała o Biblii i jej
wpływie na kulturę. Po raz pierwszy w historii szkoły wykorzystaliśmy połączenie internetowe i uczestniczyliśmy w prelekcji o. Pawła
Trzopka, który jest dyrektorem biblioteki przy
Ecole Biblique w Jerozolimie. W ten sposób
uczniowie wirtualnie znaleźli się w kraju,
który jest związany z początkiem chrześcijaństwa. Korzystając z uprzejmości Ojca Pawła,
obejrzeliśmy najstarsze odpisy Biblii i dowiedzieliśmy się interesujących szczegółów genezy Pisma św. Po wykładzie miały miejsce jeszcze trzy moduły, przygotowane przez uczniów
ZS pod kierunkiem ich polonistek: mgr Anny
Matysek, mgr Agnieszki Kwiatkowskiej i mgr
Joanny Wójtowicz-Mróz. Każdy moduł zilustrowany był prezentacją multimedialną, co
mamy nadzieję uczyniło te rozważania atrakcyjniejszymi. W tej inicjatywie uczestniczyli

gimnazjaliści z Zespołu Szkół nr 1 wraz z polonistką mgr A. Stawińską.
Drugim wydarzeniem tego typu były
warsztaty:„Świat utkany światłem i barwą”
zorganizowane przez Zespół przedmiotów
ścisłych. Atrakcją tych warsztatów był wykład
na temat światłowodów prowadzony w języku angielskim przez doktorantów z Pracowni
Technologii Światłowodów z UMCS-u w Lublinie. Panowie Gokhan Demirci i Onur Cetinkay przekazali uczestnikom informacje na
temat działania i wytwarzania światłowodów.
Po wykładzie uczniowie brali udział w pięciu
modułach z przedmiotów: fizyka - mgr Małgorzta Mergo, biologia - mgr Anna Plak, chemia - mgr Anna Biernacka, geografia - mgr
Wiesława Kołtuniewicz i informatyka- mgr
Krzysztof Landos i mgr Anna Słotwińska-Jakubowska, przygotowanych przez nauczycieli
i uczniów. Każdy moduł zawierał rozbudowaną część praktyczną: doświadczenia, prezentacje, konkursy, ćwiczenia. Wszyscy gimnazjaliści otrzymali zaświadczenia o udziale
w tym naukowym wydarzeniu.
Chcemy również pochwalić się dynamiczną współpracą z uczelnią patronacką - UMCS.
Nie jest to przedsięwzięcie nowe, ale staramy
się nadać mu atrakcyjny wymiar. Uczniowie
naszej szkoły biorą udział w prelekcjach na
uczelni oraz korzystają z wykładów pracowników naukowych organizowanych w naszej
szkole. Od początku roku odbyły się trzy
wykłady. Tematyka zajęć była bardzo zróżnicowana, między innymi dotyczyła kreacji

PODZIĘKOWANIE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach serdecznie dziękuje w imieniu własnym oraz
rodzin i osób zamieszkujących na terenie gminy Bełżyce, które otrzymały paczki żywnościowe przed świętami Bożego Narodzenia 2015r.
Za okazaną pomoc, za dar serca, dobroć i wsparcie naszego Projektu Socjalnego ,,Lokalna Pomocna Dłoń". Jesteśmy bardzo wdzięczni za każdy odruch serca, za zrozumienie dla
rodzin potrzebujących wsparcia i składamy serdecznie podziękowanie dla:
• Pana Leszka Szewczyka Prezesa Zakładu Produkcyjnego Chłodnia LST-Polska
przy ul.Przemysłowej 50 A w Bełżycach,
• Nałęczowskiego Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji
24-150 Nałęczów, ul.1 Maja 12,
• Koła Łowieckiego nr 69 ,,Bażant"w Bełżycach, z siedzibą 24-220 Niedrzwica Duża
ul.Spółdzielcza 1c,
• Pani Anastazji Kotłowskiej właścicielki Zakładu Cukierniczego w Bełżycach
przy ul.Ks.T.Wilczyńskiego 57
To właśnie dzięki Państwa zaangażowaniu, ofiarności i przekazaniu środków finansowych
i rzeczowych 43 rodziny mogły pełniej dzielić się radością świąt.
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wizerunku w mediach społecznościowych. Co
oprócz wyglądu i prezencji decyduje o tym,
jak postrzegają nas inni?
O tym jak budować obraz siebie, o mowie
ciała, umiejętnościach interpersonalnych i zasadach savoir-vivre nasi uczniowie mogli się
dowiedzieć podczas warsztatów, które odbyły
się w Zespole Szkół dnia 19 listopada 2015 r.
Prowadziła je mgr Olga Smalej z Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Kolejnym wydarzeniem był wykład Pana mgr
Krzysztofa Piskorza o memach internetowych. W ramach współpracy Kopernika z Wydziałem Politologii UMCS, uczniowie mogli
dowiedzieć się skąd wzięły się memy internetowe i jak funkcjonują we współczesnej kulturze. Bogato ilustrowany przykładami wykład,
spotkał się z bardzo pozytywnymi ocenami ze
strony uczniów. W ramach współpracy z Instytutem Historii gościliśmy w Naszej Szkole
pracownika naukowego Wydziału Historii.
Pan dr hab. Roman Wysocki przybliżył trudne
relacje między Polakami a Ukraińcami w latach 1918 -1947.
Oprócz działań naukowych podejmujemy także wysiłek kształtowania artystycznego
młodych ludzi. Efektem zaangażowania dr
Magdaleny Rumińskiej oraz mgr Jacka Górskiego jest powołanie do działania kawiarenki muzyczno-literackiej „Pod Kopernikiem”.
Uzdolniona młodzież przygotowuje artystyczne występy, na które zaproszona jest lokalna
społeczność oraz uczniowie gimnazjów.
Mamy nadzieję, że te wszystkie wysiłki zostaną odpowiednio wykorzystane i uczniowie,
którzy wybrali naszą szkołę docenią ten wybór. Naszym celem jest wszechstronny rozwój
młodych ludzi i zainspirowanie ich do samodzielnych, ciekawych, pożytecznych i nowoczesnych inicjatyw.
Tekst: Joanna Wójtowicz-Mróz, Anna Sierpińska, foto: arch ZS im.M.Kopernika
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Premiera w Teatrze "Nasz"

"Kuracja" to sztuka na podstawie książki Jacka Głębskiego. Akcja rozgrywa się w szpitalu psychiatrycznym.
Bohaterem jest człowiek zdrowy, lekarz - psychiatra, który, aby dowiedzieć się więcej o psychice swoich chorych,
postanawia zająć miejsce obok nich w sali szpitalnej. Na
własne życzenie zamyka się w szpitalu psychiatrycznym.
By eksperyment lepiej się udał wtajemniczony w całe
zdarzenie jest tylko jeden z lekarzy. Cały personel kliniki
oraz pacjenci myślą, że mają do czynienia z chorym i tak
właśnie go traktują. Celem tego, jak się okazuje niebezpiecznego eksperymentu, jest poznanie lepiej świata chorych z ich perspektywy. Bohater-narrator, referujący czytelnikowi swoje spostrzeżenia i doznania, rozpoczyna
obserwację...
Reżyser w spektaklu świetnie przedstawił sytuację panującą na oddziale, a także
stosunki między pacjentami a "opiekunami" oraz wśród samych pacjentów. Niestety,
w wyniku nieszczęśliwego biegu wydarzeń lekarz-pacjent pozostaje w zamkniętym
szpitalu zdany tylko na siebie. Aby zakończyć eksperyment i wyjść ze szpitala musi
udowodnić, że prawdziwym pacjentem nie jest i nigdy nie był.
Zakończenie przedstawienia jest bardzo niepokojące – nie ma kto poświadczyć,
że bohater jest zdrowy i bierze udział we własnym eksperymencie, nawet żona telefonicznie przyczynia się do tego że nasz pacjent został wessany przez bezduszną
szpitalną machinę i nie ma możliwości wyjaśnienia swojej sytuacji. Finał jest dla
niego tragiczny bowiem zostaje ubezwłasnowolniony…
Sztuka skłania do refleksji nad własną kondycją psychiczną i każe nieco inaczej
spojrzeć na problem osób zamkniętych w zakładach psychiatrycznych.
W role lekarzy wcielili się: Edward Dudkowski i Mirosław Włodarczyk, pacjentów szpitala zagrali: Marcin Markowski i Tomasz Minik, agresywnych sanitariuszy
zagrali: Szymon Topyło i Krzysztof Topyło. Głównego bohatera, lekarza psychiatrę,
który postanowił poddać się eksperymentowi zagrał Wojciech Markowski. Reżyserem spektaklu był Józef Kasprzak. Ważną rolę w przedstawieniu odegrał dźwięk
i światło, które wprowadziły widza w nastrój niepokoju.
Na pytanie skąd pomysł na taki spektakl Józef Kasprzak odpowiada - W dzisiejszych czasach bardzo łatwo popaść w tryby machiny niszczącej człowieka, na które
nic nie można poradzić...Wraz z aktorami biorącymi udział w tym przedstawieniu
chcieliśmy dać do przemyślenia widzowi temat z jakim niełatwo, ale często trzeba, się
zmierzyć.
Widzów, którzy nie mieli okazji obejrzeć spektaklu zapraszamy na tegoroczną
Scenę Dramatyczną we wrześniu - wtedy sztuka zostanie po raz kolejny zaprezentowana na deskach bełżyckiego teatru.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
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Rondo w Bełżycach otrzymało imię cichociemnego majora Hieronima Dekutowskiego pseudonim "Zapora"

Foto: Agnieszka Winiarska, Konrad Kliczka, Konrad Gumiński
Rondo na Chmielnik otrzymało imię cichociemnego majora Zapory
nadane uchwałą Rady Miejskiej w Bełżycach. Uroczystości związane z tym
wydarzeniem miały miejsce 6 marca. Data została wybrana nie przypadkowo, bowiem 1 marca obchodzony jest w Polsce Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych” – poświęcony żołnierzom antykomunistycznego
i niepodległościowego podziemia, do których należał m.in. major Hieronim Dekutowski pseudonim Zapora i jego podkomendni.
W Bełżycach od 2013 roku Zapora jest specjalnie upamiętniany, od
kiedy to zorganizowany został pierwszy, pieszy rajd jego imienia. W czasie
dwudniowej imprezy Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław, oraz Lubelska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Front zaprezentowały w bełżyckim Rynku inscenizację zdobycia posterunku MO. Każdy kolejny rok, to
nowe trasy rajdu i kolejne inscenizacje wydarzeń jakie miały miejsce w czasie wojny na naszym terenie.
Inicjatorem tych corocznych spotkań, rajdów i rekonstrukcji historycznych jest Burmistrz Bełżyc wraz z Grupą Historyczną Zgrupowaniem Radosław, która także przyczyniła się do nadania rondu w Bełżycach imienia
Zapory.

G

Nr 80/81 ( 191/192 ) luty - marzec 2016

Wróćmy do uroczystości 6 marca. Całość rozpoczęła się Mszą świętą
sprawowaną w kościele parafialnym p.w. Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach.
Mszę odprawił ks. proboszcz Janusz Zań. Wzięli w niej udział harcerze, delegacje i osiemnaście pocztów sztandarowych szkół, instytucji i organizacji
kombatanckich począwszy od bełżyckiego Stowarzyszenia AK WiN cc. mjra
Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora".
Podczas mszy odczytano list skierowany do zebranych przez Prezydenta
RP Andrzeja Dudę. Wierni obejrzeli również krótką inscenizację przygotowaną przez młodzież i ks. prałata Czesława Przecha o Hieronimie Dekutowskim i jego ostatniej spowiedzi w klasztorze bernardynów w Radecznicy.
W czasie nabożeństwa w specjalnej urnie została poświęcona ziemia
wykopana z tzw. "Łączki", gdzie spoczywały odnalezione szczątki Zapory i
jego podkomendnych, pogrzebane po egzekucji w więzieniu mokotowskim
7 marca 1949 roku. Ziemię w urnie do ołtarza niósł Stanisław Łukasik, syn
legendarnego podkomendnego Zapory - Stanisława Łukasika ps. "Ryś" oraz
Krystyna Frąszczak siostrzenica Hieronima Dekutowskiego. Poświęconą
urnę przeniesiono i posadowiono w kościele przy tablicy upamiętniającej
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Nasze strofy •
"Magia miłości"
Miłować możesz zawsze
nie ważne ile masz lat
czy jesteś bardzo młody
czy masz sześćdziesiąt lat.
Miłość dodaje skrzydeł
miłość ujmuje lat
więc śmiało idź do przodu
i kochaj cały świat.
Pokochać można wszystko
ludzi, zwierzęta, ptaki i kwiaty
wówczas ci jaśniej świeci słońce
i czujesz się bogaty.
Przyjaciół coraz więcej masz
więc promienieje twoja twarz
i wszystko wokół piękniejsze jest
nie ważne czy piękna pogoda
czy rzęsisty pada deszcz.
Ludzie też jakby milsi są
mniej się dąsają na stare zło,
bo każdy człowiek szczęśliwy chce być
i wśród przyjaciół spokojnie żyć.
Aż nagle komuś przypomni się,
że dawniej też nie było tak źle,
choć było biedniej ale spokojniej,
pomocą służył bratu brat
więc ludzie żyli jak przyjaciele
mniej było kłótni oraz zwad.
Aż nagle raz zdarzyło się,
że ktoś niespodzianie zjawił się,
ktoś, kto ogromne serce miał
i miłość swoją ludziom dał.
Z.D.
Luty - 2016 r.

"Wesołe jest życie staruszka"
Wesołe jest życie staruszka
gdy idzie z laseczką do łóżka
on szybko kładzie się
ona nie, ona nie.
ona ma inne zadanie
całonocne przy dziadku czuwanie.
Gdy dziadek już mocno śpi
ona pilnuje drzwi,
gdy dziadek mocniej chrapie
ona już przy kanapie,
gdy dziadek spokojnie śpi
to wtedy marzy i śni.
Ale laska dobrze wie
żeby nie wtrącać się.
Rano po śniadaniu zaraz
zabiera dziadek laskę na taras
i mówi jej do ucha
a ona słucha i słucha.
Dziadek ma różne sny i marzenia
wprost nie do uwierzenia,
że jutro rano pójdzie w las
i z laską czule spędzi czas.
Nazbiera jagód i poziomek
a później wybuduje domek
tam będą z laską długo żyć
i o przyszłości swojej śnić.
Z.D.

G

Gazeta Bełżycka
Cd. artykułu z poprzedniej strony.
majora Zaporę i jego żołnierzy.
Po mszy delegacje udały się na rondo, gdzie oficjalnego odsłonięcia tablicy dokonał Marian Chmielewski ps. "Pomidor" (żołnierz patrolu “Żbika” oddziału Kedywu AK “Zapory”, od 1945 r. w plutonach
“Ducha” i “Jadzinka” oddziałów samoobrony AK i WiN “Zapory”, aresztowany przez UB jesienią 1946
r i skazany na 15 lat więzienia; do roku 1956 więzień Zamku Lubelskiego, Wronek i Rawicza), Wiesław
Jeżewski ps. "Sław" (łącznik oddziałów AK, samoobrony AK i WiN “Zapory”, w 1946 r aresztowany
przez UB i więziony przez 6 miesięcy), Krystyna Frąszczak oraz Ryszard Góra Burmistrz Bełżyc.
W uroczystości na rondzie uczestniczyli i inni żołnierze zgrupowania „Zapory”: Zbigniew Matysiak ps.”Kowboj”, Edward Jeżewski, oraz Jan Busiewicz żołnierz oddziału "Nerwy".
Po odsłonięcu tablicy i modlitwie zaproszeni goście oraz delegacje składali kwiaty. Następnie
członkowie organizacji kombatanckich odśpiewali hymn Zapory i na dalsze uroczystości zebrani przenieśli się do Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach.
Tam, burmistrz Ryszard Góra, powitał oficjalnie zebranych, a wśród nich ministra Jana Józefa Kasprzyka pełniącego obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka. Marszałka Województwa Lubelskiego reprezentował Mateusz Winiarski, obecny był również Andrzej Pruszkowski wiceprzewodniczący Sejmiku województwa
lubelskiego, Dariusz Gajo z zarządu Powiatu Lubelskiego, Waldemar Podsiadły sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, dr Sławomir Poleszak z IPN, ppłk Roman Bednarski reprezentował dowódcę JW Komandosów z Lublińca, Andrzej Chemperek Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bełżycach i radni Rady Miejskiej, Witold Marcewicz Honorowy Obywatel Gminy
Bełżyce, Zbigniew Dyguś dyrektor ZS Nr 1, Elżbieta Kaszlikowska dyrektor ZS im.M.Kopernika, Urszula Sławek dyrektor Gimnazjum Nr 9 im.Zapory w Lublinie, Ewa Pietrzyk Prezes Towarzystwa Regionalnego Bełżyc, Janusz Watras dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Bełżycach, Antoni Kwiatkowski prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Bełżycach, Jerzy Iwanowicz prezes SPOMASZ Bełżyce
S.A., Stanisław Wójtowicz prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK - WiN mjra H.Dekutowskiego ps. Zapora, Eugeniusz Wójtowicz prezes Związku Inwalidów Wojennych Zarząd Oddziału Bełżyce, Zdzisław
Bednarczyk ze Światowego Związku Żołnierzy AK koło w Podolu, Edward Konecki prezes Obszaru
Wschodniego WiN Lublin, oprócz Krystyny Frąszczak z rodziny Zapory na uroczystości przybył także
Antoni Matuszewski oraz działacze i sympatycy organizacji kombatanckich jak wymieniona na początku Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław.
W swoim wystąpieniu burmistrz Góra zaznaczył, że "żołnierze podziemia niepodległościowego
marząc o prawie do samostanowienia polskiego społeczeństwa bardzo wysoko postawili przed nami
ideał człowieczeństwa i patriotyzmu. Teraz to właśnie my jesteśmy spadkobiercami tamtych postaw
i ideałów".
W Miejskim Domu Kultury miało również miejsce wręczenie medali Pro Patria - odznaczeń przyznawanych przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, które otrzymali: Ryszard Góra Burmistrz Bełżyc, ks. kan. Leon Pietroń kapelan WiN-u, Konrad Kliczka, Tadeusz
Krasicki, Jacek Łukasik i Wanda Łukasik.
Z koncertem pieśni patriotycznych wystąpił Chór "Gaudeamus" z ZS Nr 1 w Bełżycach prowadzony przez panią Marzenę Goc. Na holu domu kultury mozna było oglądać wystawę związaną z Hieronimem Dekutowskim przygotowaną przez Konrada Kliczkę.
Tekst: Agnieszka Winiarska

W ostatnich dniach także w Krakowie uczczono pamięć Zapory - odsłonięto tam pomnik
majora Hieronima Dekutowskiego i sierżanta Józefa Franczaka pseudonim Lalek.
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Foto: Konrad Kliczka

Akcja strażaków w Zespole Szkół Specjalnych w Matczynie

Zaplanowana akcja pożarnicza w Zespole Szkół Specjalnych w Matczynie miała miejsce 14 marca. - Gasiliśmy pozorowany pożar na najwyższej kondygnacji szkoły, oprócz tego przeprowadziliśmy ewakuację
uczniów, a trzem poszkodowanym osobom udzieliliśmy pomocy - wymienia Adam Pietrzak dowódca JRG PSP w Bełżycach. W akcji wzięło
udział cztery zastępy strażaków: dwa wozy strażackie Państwowej Straży
Pożarnej w Bełżycach i dwa Ochotniczej Straży Pożarnej: w Matczynie-Wojcieszynie i Babinie. Akcja była bardzo rozwinięta bowiem miała miejsce z dwóch stron obiektu. Warunki także były specyficzne ze
względu na charakter szkoły. - Wszystko przebiegło zgodnie z planem -

podsumowuje Pietrzak.
Po zakończonej akcji Eliza Pielacha dyrektor Domu Pomocy Społecznej, w którym mieści się szkoła, wręczyła strażakom z Bełżyc podziękowania za zbiórkę funduszy na rzecz podopiecznych DPS. - Jest to
kolejny rok kiedy przeprowadzamy podobną akcję. Zwykle udaje się nam
zebrać kilkaset złotych, które przekazujemy DPS-owi - mówi Pietrzak.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
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Stowarzyszenie "Babinianki" działa i rozwija się

Od ponad roku w Babinie działa Stowarzyszenie „Babinianki”. Prezesem została wybrana pani Krystyna Walczak. Skąd pomysł?
- Chodziło nam szczególnie o to, że w ostatnich
latach nie miał kto wić wieńca na dożynki parafialne czy gminne. Stowarzyszenie stwarza
więcej możliwości, jest to organizacja, która
zrzesza grupę ludzi, a w większej grupie łatwiej
się zmobilizować do takich działań – tłumaczy
Krystyna Walczak.
Do organizacji zapisało się 37 pań. Można
powiedzieć, że „Babinianki” łączą pokolenia,
bowiem należą tu kobiety zarówno dwudziestoletnie jak i ponad sześćdziesięcioletnie.
Młode osoby ze Stowarzyszenia bardzo cenią
kulturę ludową, stroje ludowe i to cieszy najbardziej, ponieważ chcą podtrzymywać rodzime tradycje ludowe. – W ten sposób nasza
kultura nie zaniknie, bo mamy godnych następców, młode pokolenie, które przejmuje tradycje,
obyczaje, a często i gwarę. - chwali pani prezes.
Stanowisko zastępcy prezeski „Babinianek” piastuje Anna Poleszak. Osoba bardzo
energiczna, która jak mówią zgodnie panie
- jest motorem wielu działań. – Nasze Stowarzyszenie wywodzi korzenie z dawnego Koła
Gospodyń Wiejskich w Babinie, które prężnie

G

działało w latach 80- tych podobnie jak Zespół
Śpiewaczy "Babinianki". KGW przewodniczyła
wtedy Barbara Fryc. Do Koła należało około
trzydziestu kobiet. Panie miały wypożyczalnię
naczyń weselnych, jeździły na organizowane
przez siebie wycieczki, prowadziły kursy kulinarne: pieczenia i gotowania – wspomina pani
Krystyna.
Inspiracją założenia własnego Stowarzyszenia były również inne grupy działające na
terenie gminy Bełżyce. - Widziałyśmy, że kobiety się organizują, przygotowują warsztaty,
prezentują swoje wyroby kulinarne na festynach, uroczystościach gminnych czy rozmaitych konkursach i żałowałam, że w Babinie to
zanikło, dlatego postanowiłam wraz z innymi
paniami w naszej wsi wznowić taką działalność – wyjaśnia pani Walczak.
W czasie pierwszych spotkań omawiano
cele dla jakich zawiązuje się Stowarzyszenie,
plany na przyszłość i wszystko to, co kobiety
chciałyby robić. Wtedy także powstał pomysł
uwicia wieńca dożynkowego. – Omawiałyśmy
co i kto ma zbierać, suszyć, nie wyznaczałyśmy
jednak konkretnie jakie zioła, zboża ponieważ
każda przyniosła to, co miała na polu i w ogrodzie. Całość wiłyśmy w naszej remizie, a wcze-
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śniej w zimie, część prac wykonywałyśmy na
plebanii w sali katechetycznej, na co zezwolił
nasz proboszcz. Było nam tam po prostu cieplej
niż w remizie. – mówi pani Krystyna.
Jeszcze w ubiegłym roku "Babinianki"
zorganizowały warsztaty przygotowywania
stroików bożonarodzeniowych. – Te ciekawe
warsztaty artystyczne mogły się odbyć dzięki
staraniom pani Poleszak, która znalazła osobę
prowadzącą – chwali pani prezes. W sumie
z desek, tektury falistej, tkaniny, jarzębiny,
świerku i innych drobnych ozdób jak bombki,
powstało ponad dwadzieścia stroików wykonanych przez piętnaście pań. - Na kolejnych
warsztatach pani z Końskowoli uczyła nas dekorować potrawy, a innym razem układałyśmy
bukiety ze sztucznych kwiatów – wymienia.
Jednak to nie jedyne działania podejmowane przez kobiety ze Stowarzyszenia
"Babinianki". Panie wyszukują informacje
o różnych konkursach, w których mogą zaprezentować swoje możliwości kulinarne, jak
choćby rokrocznie odbywający się w Wierzchowiskach Festiwal Wsi Polskiej, który gościł
Stowarzyszenie- Zaprezentowałyśmy tam bocd. str.11

gate stoisko z potrawami regionalnymi, a pani
Zofia Boguta otrzymała nagrodę indywidualną za kaszak w konkursie „Kasza inaczej”
– relacjonuje pani Walczak. Z kolei rewelacją
festiwalu „Kiszeniaki, kwaszeniaki” w Krzczonowie był dżem z dyni przygotowany przez
„Babinianki”. - Z kolei na Festiwal Wieprzowiny w Radawcu przygotowałyśmy do konkursu
kulinarnego ciasta: serniki, makowce, szarlotki
oraz smalec z suszoną śliwką, pieczarkami i do
tego ogórki małosolne. Otrzymałyśmy tam wyróżnienie i nagrodę rzeczową – garnki, które
bardzo nas ucieszyły, bowiem posłużą do przygotowania kolejnych potraw na inne konkursy
– planuje pani Krystyna.
Ponadto panie organizują wspólne wyjazdy jak choćby do Teatru Muzycznego w Lublinie na „Skrzypka na dachu”, czy do warszawskiego Teatru „Roma” na musical „Mamma
Mia” - Wkrótce wybieramy się na spektakl
„Metro” w Lublinie – mówi pani prezes. Bardzo aktywnie prowadzą także stronę na facebooku.
Jakie plany na najbliższe miesiące? Chciałybyśmy napisać projekt na wyposażenie
remizy pod kątem potrzeb kuchennych. Przydałyby się nam stoły, urządzenia kuchenne,
bo naczynia mamy jeszcze po Kole Gospodyń
Wiejskich, oczywiście ładne filiżanki też by
nam się przydały. – śmieje się pani Krystyna. Zbliża się też wiosna i czas prac rolnych. Wtedy
jesteśmy bardziej zajęte w gospodarstwie chociaż planujemy już nowy projekt na wieniec
dożynkowy – wymienia.
Stroje formacyjne „Babinianki” mają po
dawnym zespole śpiewaczym. Jest to tradycyjny strój lubelski: biała bluzka, spódnica
marszczona z naszytymi kolorowymi taśmami u dołu, do tego fartuszek z takiego materiału co spódnica, ale w innym kolorze, na
dole spódnicy aksamitna listwa, na ramiona
czerwona, kwiecista chusta z frędzlami, buty
czarne, wysokie, sznurowane. - W takich strojach jeździmy na konkursy, festiwale – wyjaśnia pani Krystyna.
Na zakończenie przybliżmy krótko sylwetkę prezeski Stowarzyszenia „Babinianki”.
Pani Krystyna Walczak oprócz szefowania
organizacji należy do chóru kościelnego. Od
kiedy wyszła za mąż za Lucjana Walczaka,
czyli od 40 lat – mieszka w Babinie. Do niedawna wspólnie z mężem prowadzili gospodarstwo rolne i hodowlę trzody chlewnej.
Obecnie oboje są na emeryturze, stąd czas,
jaki pani Krystyna może poświęcić na działalność „Babinianek”. Oprócz tego wolne chwile
pani Walczak dzieli pomiędzy pięcioro wnucząt. – Jak mi zdrowie pozwoli chciałabym
jeszcze trochę podziałać w naszym kole. Lubię
także podróżować, a za podróż swojego życia
uważam wyjazd do Chin - mówi.

Finał Bełżyckiej Ligi Tenisa Stołowego
Od 15 stycznia do ostatniej soboty lutego
w sali sportowej Centrum Kultury Fizycznej i Sportu trwały rozgrywki Bełżyckiej
Ligi Tenisa Stołowego 2016.
Była to już trzecia edycja rozgrywek, która
cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych.
W rozgrywkach wzięło udział osiem zespołów z gmin: Bełżyce, Chodel, Poniatowa
i Konopnica.
Po ostatniej kolejce ligowej dwie drużyny
ukończyły rozgrywki bez porażki, a w bezpośrednim pojedynku pomiędzy nimi padł
idealny remis 5 : 5 i stosunek setów 20 : 20.
O zwycięstwie w lidze zadecydował stosunek
pojedynczych gier rozegranych w czasie całej
ligii. Ostatecznie zwycięzcą okazała się drużyna Czarnej Błyskawicy Bełżyce przed zespołem Chemp Team Bełżyce.
Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie:
Wojciech Maliborski, Janusz Stróżak, Piotr
Stróżak, rezerwowi: Grzegorz Maliborski
i Michał Maliborski.
W zespole zdobywców II miejsca grali
następujący zawodnicy: Michał Chemperek,
Jacek Kołodziejczyk i Seweryn Kruk.

Najmłodszym zawodnikiem tegorocznej
edycji BLTS był Miłosz Plewik z Bełżyc, który
należał do czołowych zawodników ligi.
Końcowa tabela zawodów przedstawia się
następująco:
I. Czarna Błyskawica
II. Chemp Team
III. Strażak
IV. Sliver Team
V. WKS Zemborzyce
VI. Boczki
VII. LZS Kuźnicki Krężnica Okrągła
VIII. Blokersi
Wszystkie mecze przebiegały w przyjaznej i sportowej atmosferze. Nad organizacją
i przebiegiem rozgrywek czuwał sędzia główny, instruktor tenisa stołowego pan Tadeusz
Wasilewski.
Po zakończonych zmaganiach wszystkie
zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy ufundowane przez dyrektora CKFiS
pana Andrzeja Paśnika.
Organizatorzy Bełżyckiej Ligi Tenisa Stołowego 2016 tj. CKFiS i KS CKFiS Bełżyce
dziękują wszystkim zawodnikom za sportową
rywalizację.
Tekst: red, foto: arch. KS CKFiS

Tekst: Agnieszka Winiarska, foto: arch.
Stowarzyszenia „Babinianki”
Zwycięzcy BLTS 2016 Czarna Błyskawica
na zdjęciu z Tadeuszem Wasilewskim
i Andrzejem Paśnikiem
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Turniej o Puchar Prezesa Tęczy Bełżyce

Turniej o Puchar Prezesa Tęczy Bełżyce
rozegrany został 28 lutego. Współorganizatorem wydarzenia był dyrektor Centrum
Kultury Fizycznej i Sportu, gdzie miały miejsce rozgrywki. W zmaganiach piłkarskich
wzięło udział sześć zespołów: Unia Wilkołaz,
Orły Kazimierz, Tęcza Kraśnik, Krężnica Jara
i dwa zespoły rodzime: Tęcza Bełżyce I i Tęcza
Bełżyce II. Drużyny z Bełżyc trenuje Michał
Dyguś i Michał Winiarski. Wszystkie spotkania sędziował Bogdan Wojtachnio – Praca na
takich meczach to przyjemność. Są emocje, jest
rywalizacja, ale przede wszystkim gra fair play.

Młodym piłkarzom niezwykle pomaga doping
kibiców, głównie rodziców, którzy gorąco zagrzewają do walki – mówi sędzia.
Turniej stał na bardzo wysokim poziomie.
Padło wiele bramek, ale jak twierdzą młodzi
adepci piłkarstwa - nie łatwo było je zdobyć.
Po zakończeniu rozgrywek wyniki turnieju przedstawiały się następująco:
I miejsce Tęcza Kraśnik
II miejsce Tęcza Bełżyce I
III miejsce Orły Kazimierz
IV miejsce Unia Wilkołaz
V miejsce LZS Krężnica Jara

VI miejsce Tęcza Bełżyce II
Medale wszystkim drużynom i puchary zwycięzcom wręczył w-ce Prezes Tęczy
Bełżyce Krzysztof Wojtachnio. - Turnieje to
ważny element piłkarskiego szkolenia. Zawody
mają za zadanie podnieść sportowe umiejętności młodych zawodników oraz zapoznać ich
z zasadami i zachowaniami obowiązującymi
na boisku. Dla trenerów jest to natomiast dobra okazja do ocenienia postępów, jakie zrobili
w ostatnim czasie ich podopieczni- wyjaśnia
Wojtachnio.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

uzdolnień. Przepiękne kolorowe witraże zachwycały kolorystyką i estetyką wykonania.
Z kolei zajęcia sportowe wywoływały dużo
emocji i wzbudzały zdrową rywalizację między uczestnikami. Niesamowite wrażenia
pozostawiły po sobie żywe mumie, wykony-

wane przez każdego z uczestników warsztatów. Dzieci chętnie przychodziły na zajęcia
i aktywnie uczestniczyły w propozycjach prac
i warsztatów oraz zabaw, co wpłynęło pozytywnie na klimat tegorocznych ferii zimowych.
Tekst: E.Goliszek, foto:AWI

Karczmiska 2016
II i IV miejsce zajęły drużyny Orlika Bełżyce podczas Halowego Turnieju Piłki Nożnej
- Karczmiska 2016. W rozgrywkach wzięło
udział 8 drużyn: CKFiS Bełżyce I i II, Puławiak I i II, Dubler Opole I i II, Końskowowla
i Karczmiska.
Animatorka Orlika Justyna Giza miała do
dyspozycji 13 zawodników podzielonych na
dwie drużyny. Grając systemem "każdy z każdym" piłkarze rozegrali 13 spotkań. Padło
mnóstwo bramek. Walka toczyła się do ostatniego gwizdka. Poniżej prezentujemy wyniki
naszych drużyn:
CKFiS I - Dubler Opole II 4:0
CKFiS I- Puławiak II 0:0
CKFiS I- Końskowola 4:1
CKFiS I- Puławiak I 3:0
CKFiS I - Karczmiska 4:0
CKFiS I- Dubler Opole I 0:0
CKFiS I - CKFiS II 3:0
CKFiS II- Końskowola 0:0
CKFiS II- Puławiak I 1:0
CKFiS II- Karczmiska 1:1
CKFiS II- Dubler Opole I 0:1
CKFiS II- Puławiak II 0:3
CKFiS II- Dubler Opole II 3:0
- Chłopcy spisali się na medal i zasługują
na wielkie brawa za postawę, za walkę i za
wytrwałość. Przed nami kolejne zmagania na
boiskach. Nie zwalniamy tempa, trenujemy i
dumnie reprezentujemy Orlik Bełżyce - podsumowuje Giza.
Tekst: J.Giza, AWI, foto: J.Giza

Siostry Dwojak wystartowały
w Lidze Szuwarek
28 lutego br. w KRASNYSTAWSKIEJ LIDZE SZUWAREK RUNDA II wzięły udział
pływaczki z naszej gminy - siostry Natalia
i Wiktoria Dwojak.
Natalia dystans 50 m. stylem motylkowym pokonała w 35,74 sec. i zajęła II miejsce
bijąc swój kolejny rekord życiowy. Na 100
m. stylem grzbietowym Natalia także zajęła
II miejsce z kolejnym rekordem życiowym
1,17;56 sec.
Natomiast Wiktoria na dystansie 50 m.
stylem motylkowym zajęła VI miejsce z wynikiem 38,19 sec. Z kolei na 100 m. stylem
grzbietowym uplasowała się na V miejscu
z wynikiem 1,22;94 sec.
Po dwóch rundach w klasyfikacji indywidualnej Natalia zajmuje pierwsze miejsce,
a Wiktoria piąte.
Tekst: red.

Ferie zimowe - nauka i zabawa w domu kultury

"Akcja -atrakcja" to hasło tegorocznych spotkań z dziećmi w czasie ferii zimowych. Codziennie do MDK przychodziło ponad 20
dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Miła atmosfera i urozmaicona tematyka zajęć pozwoliła
uczestnikom na twórcze odkrywanie swoich

G
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Odpowiedz na pytanie
Na pytanie z poprzedniego wydania Gazety Bełżyckiej prawidłowo odpowiedzieli: Piotr Brewczak,
Robert Tarczyński, Adam Pruszkowski, Tomasz Kowalczyk, Elżbieta Jęczeń, Andrzej i Barbara
Grygliccy oraz Tomasz Bogusz.
Na fotografii widoczna była szkoła przy ul. Bychawskiej, obecnie jest to Zespół Szkół im. Mikołaja
Kopernika. Fotografię wykonano w latach 60-tych XX wieku. Dodatkowym utrudnieniem był zastosowany efekt lustrzanego odbicia, który nie przeszkodził jednak Czytelnikom w prawidłowym
rozpoznaniu budynku.

Przejdźmy do pytania w tym miesiącu. Czy poznają Państwo, co znajduje się na fotografii
powyżej i gdzie mieścił się prezentowany budynek? Jeśli tak, przez miesiąc czekamy na odpowiedzi w redakcji Gazety Bełżyckiej lub pod nr. tel. 81 517 22 30.

Bełżyczanie
odwiedzili

Czytelniczka, pani Justyna Ślusarska odwiedziła Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
i dworek Milusin, a wyjazd tak relacjonuje:
"Wpisany do rejestru zabytków Dworek „Milusin” został zbudowany w charakterystycznym
dla tego okresu stylu dworkowym w roku 1923,
według projektu wybitnego polskiego architekta
Kazimierza Skórewicza i ofiarowany Marszałkowi przez oficerów legionowych. Józef Piłsudski mieszkał w nim z rodziną w latach 1923 –
1926".

CIEKAWOSTKA
Poniżej prezentujemy Czytelnikom fragmenty Silva Rerum, Austeria w Bełżycach Romana Marcinka.

"Noclegi dla podróżującego dworu królewskiego były poważnym przedsięwzięciem logistycznym. Chętnie adaptowano do takiej misji przydrożne karczmy. Izby zamiatano i myto, wykadzano siarką i ziołami, wykładano kobiercami i wybijano tkaninami. Rozstawiano lichtarze, czasem
wieszano sztychy. (…) Były to z reguły precyzyjne wyznaczone miejsca przy skrzyżowaniu traktów
handlowych, dróg pocztowych i szlaków, którymi przerzucano wojska.
(…)Podlubelskie Bełżyce szczycą się królewskimi wizytami, ale czy słusznie wiążą je z miejscową karczmą? Wieś, leżąca przy ważnym ongiś szlaku handlowym prowadzącym z Krakowa przez
Sandomierz do Lublina i dalej na Ruś i Litwę, przechodziła przez ręce wielu rodów. Założona
została przez Leliwitów, w XVII w. jej właścicielami byli: Orzechowscy, Gałęzowscy, Szaniawscy i
Osuchowscy. Od 1. poł. XVI w. obok ludności katolickiej i prawosławnej w Bełżycach zaczęli osiedlać się Żydzi. Tutejszą obronną rezydencję Tarnowskich źródła określają jako zameczek („castriolum”), ale jednocześnie w dziejach miejscowości zapisał się zjazd szlachty w 1446 r., podczas którego zapadły decyzje w sprawie wyboru Kazimierza Jagiellończyka na króla Polski. Opis z 1672r.
odnotował jeszcze: „zamek, otoczony w wielkim okręgu grubym murem”. Budowla przestała pełnić
funkcje rezydencjonalne na przełomie XVIII i XIX w., ale w końcu XVI w. w obszernych gmachach
tutejszego zamku arianie urządzili szkołę i zbór.
W 1606 r. w Bełżycach zebrał się synod wyznania helweckiego. Czy bigoteryjny Zygmunt III
chciałby przyjąć gościnę innowierców? Pozostawała mu karczma, zwana tradycyjnie austerią.
Najstarszy budynek w miejscowości dziś stoi w północnej pierzei Rynku, w miejscu swej starszej,
drewnianej poprzedniczki. Budowę tamtej miejscowa tradycja wiąże z popasami polskich królów.
Tomasz Święcki twierdzi, że z Bełżycach Sobieski spędził jakiś czas, kiedy zaniemógł w podróży z Warszawy: „Tu pokazywano w starym kościele ganek, z którego Jan Sobieski słuchał Mszy
Świętej”. Stąd datowane są listy do Bethune do Pomponne’a (1674). Historycy potwierdzają także
bytność Zygmunta III Wazy, który 6 czerwca 1609 r. spotkał się w Bełżycach z hetmanem Stanisławem Żółkiewskim i stąd wyruszył przeciwko Rosji. Według miejscowej tradycji przy okazji kazał
obniżyć wysokość tutejszej synagogi, bo dominowała w krajobrazie miasteczka. Dobre relacje z
miasteczkiem miał August II, który nie tylko rozszerzył mu przywilej na jarmarki (1713), ale
też rok później uwolnił mieszczan od obowiązku stacji wojskowych, dając im list żelazny, by „w
podwodach, kwaterach, i innych ciężarach pod karą sądu nie ważył się nikt z wojska mieszczanom
Bełżyc czynić krzywdy”.
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Ponad osiem tysięcy kilometrów przebyła widokówka, którą nasz Czytelnik przesłał do
redakcji Gazety Bełżyckiej wraz z pozdrowieniami z Japonii. Na pocztówce widzimy najsłynniejszy w Tokio most Nijubashi, a w tle
pałac Imperial.

Lublin. Kościół Trójcy Świętej nazywany Kaplicą Zamkową jest jednym z najcenniejszych
i najciekawszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce i w Europie. We wnętrzu tej
gotyckiej świątyni w 1418 roku wykonano bezcenne malowidła bizantyńsko-ruskie.

