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Egzemplarz bezpłatny

VIII

Turniej
'
Tanca
Towarzyskiego

Ponad 400 tancerek i tancerzy ze szkół tańca z terenu całej Lubelszczyzny
wystąpiło na VIII Turnieju Tańca Towarzyskiego organizowanym przez
Magdalenę i Grzegorza Gronowskich trenujących taniec towarzyski w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach. By pomieścić wszystkich chętnych trzeba
było skorzystać z gościnności dyrektora Andrzeja Paśnika i hali sportowej
CKFiS, gdzie miała miejsce gorąca rywalizacja.
W przerwach pomiędzy kolejnymi grupami tancerzy występowała utytułowana już para: Maja Gronowska i Patryk Rumiński oraz grupa Axel. Na
zakończenie turnieju wszyscy startujący otrzymali pamiątkowe dyplomy,
puchary oraz słodkie upominki. Całe wydarzenie sponsorowali:
Chłodnia LST - Polska, ul. Przemysłowa 50 A - Pan Leszek Szewczyk

Firma Transportowa ATEST, ul. Klonowa 3 A - Pan Zbigniew Wójtowicz
PHU WAKAM Głowala i Wspólnicy - Państwo Małgorzata Głowala
i Krzysztof Gładysz
Supermarket ALIBI, ul. Bychawska 17 - Pan Kamil Kwiecień
Sklep Wielobranżowy TOPA-Z, ul. Lubelska 89 - Pan Grzegorz Kamiński
Sklep kosmetyczny, ul. Rynek 1 A - Pani Katarzyna Ptasznik
Studio Fryzur MARIA, ul. Rynek 42 - Pani Maria Wieczerzak
Specjalne podziękowanie Państwo Gronowscy kierują dla Pani Dyrektor Jolanty Barszcz - Skowronek oraz całej społeczności Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach za udostępnienie dekoracji na turniej.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

W kwietniu w Zamościu miały miejsce wojewódzkie rozgrywki o Puchar Tymbarku "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku". Tam w klasyfikacji końcowej Dziewcząt U-10 drużyna z SP Nr 2 w Bełżycach zajęła IV miejsce spośród 8 startujących zespołów. Bełżyckie piłkarki otrzymały także nagrodę Fair Play.
Tekst: red., foto: arch. Mirosława Rasia.
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Rada Miejska uchwaliła
Uchwała Nr XXI/118/2016 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 20 kwietnia 2016
roku. W sprawie pomocy finansowej dla
Powiatu Lubelskiego na sfinansowanie
zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.
Rada Miejska postanawia udzielić pomocy
finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200 000 zł., dla Powiatu Lubelskiego na zadanie pod nazwą "Przebudowa
drogi powiatowej - ul. Jakuba Nachmana
od km 0+000 do km 0+370; przebudowa
drogi powiatowej - ul. Prebendarska od km
0+000 do km 0+440 i przebudowa drogi
powiatowej ul. Tysiąclecia od km 0+000 do
km 0+364,5".
Środki finansowe zostały zabezpieczone
w budżecie gminy na 2016r.
Uchwała Nr XXI/116/2016 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 20 kwietnia 2016
roku. W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz Gminy Bełżyce do
gminnego zasobu nieruchomości.
Rada Miejska wyraziła zgodę na nabycie
nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu geodezyjnego 1 Bełżyce
Rolne, jako działka nr 901/2 o pow. 0,1531
ha, do gminnego zasobu nieruchomości
Gminy Bełżyce z przeznaczeniem na realizację celu publicznego - budowę drogi
gminnej klasy dojazdowej.
Uchwała Nr XXI/114/2016 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 20 kwietnia
2016 roku. W sprawie zmiany uchwały
Nr XVIII/97/2016 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 09 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej na nieruchomości
będącej własnością Gminy Bełżyce.
W uchwale Nr XVIII/97/16 Rady Miejskiej w Bełżycach z dn. 09 lutego 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce,
wprowadza się następującą zmianę:
par.1 otrzymuje brzmienie "Wyraża się
zgodę na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełżyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 620/26
o pow. 0,0274 ha, obrębu 1 Bełżyce Rolne
na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 454/4 o pow. 1,4350 ha obrębu Bełżyce Rolne.
Uchwała Nr XIX/106/2016 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 17 marca 2016
roku. W sprawie przedłużenia czasu obo-

wiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz taryf
zbiorowego odprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych.
Rada Miejska przedłużyła do dnia 30
kwietnia 2017 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryf zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonych uchwałą
Nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Bełżycach
z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia
w wodę oraz taryf zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
Uchwała Nr XIX/107/2016 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 17 marca 2016
roku. W sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy
niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Burmistrz Bełżyc może nabywać nieruchomości za zgodą Rady Miejskiej(...)
Burmistrz Bełżyc może zbywać nieruchomości Gminy za zgodą Rady Miejskiej(...)
Bez zgody Rady Miejskiej Burmistrz Bełżyc może wydzierżawiać i wynajmować
nieruchomości i ich części na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lecz nie dłuższy niż
10 lat.
Za zgodą RM Burmistrz Bełzyc może wydzierżawiać i wynajmować nieruchomości
na okres dłuższy niż 10 lat.
Uchwała Nr XXI/111/2016 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 20 kwietnia 2016
roku. W sprawie ustanowienia Odznaki
Honorowej Gminy Bełżyce oraz zasad jej
nadawania, wręczania i noszenia.
Rada Miejska po pozytywnym zaopiniowaniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i wyrażeniu zgody przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej uchwala co następuje:
1. Ustanawia się Odznakę Honorową Gminy Bełżyce.
2. Odznaka Honorowa Gminy Bełżyce ma
formę prostokątnej plakietki z zaokrąglonymi rogami i z obustronnie zaznaczoną krawędzią. Po stronie licowej odznaki
u góry umieszczony kolorowy (emalia)
herb Bełżyc, zaś od dołu majuskułowy
trzywierszowy napis ZASŁUŻONY DLA
GMINY BEŁŻYCE, wklęsły wypełniony
emalią w barwie pola herbu gminy Bełżyce. Na stronie odwrotnej zapięcie agrafkowe poprzeczne. Odznaka wykonana z metalu w barwie złotej. Wymiary odznaki to
55x36mm.
Wzór oraz regulamin nadawania Odznaki
Honorowej Gminy Bełżyce oraz jej zasady
wręczania i noszenia stanowią załączniki
do niniejszej uchwały.

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

Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości wspiera
rozwój eksportu małych
i średnich przedsiębiorstw
z Polski Wschodniej
Rusza konkurs „Internacjonalizacja MŚP”
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
uruchomiła konkurs na dofinansowanie projektów, których celem jest opracowanie nowego
modelu biznesowego zakładającego internacjonalizację aktywności gospodarczej. Działanie
jest odpowiedzią na najczęstsze problemy firm
reprezentujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw związane z wejściem na zagraniczne
rynki. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu przedsiębiorcy będą mogli stworzyć diagnozę potencjału w zakresie internacjonalizacji, przeanalizować
rynek docelowy, przygotować ofertę pod kątem
eksportu, a także rozpocząć aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych.
O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy
spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski
Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną
wpisem do odpowiedniego rejestru. Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia początkujących
eksporterów, których przychody z działalności
eksportowej nie przekraczają 30% ogólnych przychodów firmy.
Na preferencyjny system oceny mogą liczyć
również takie projekty, które wpisują się w zakres
regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla przynajmniej dwóch województw z Polski Wschodniej oraz przyczyniają się do wzrostu
zatrudnienia i promocji zielonej, zrównoważonej
gospodarki.
Konkurs jest prowadzony w ramach Działania
1.2 POPW „Internacjonalizacja MŚP", które jest
finansowane ze środków Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Kwota przeznaczona na dofinansowanie w konkursie wynosi
10 mln zł, a maksymalne dofinansowanie wynosi
50 000 zł. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane
są od 15 kwietnia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
Drugim etapem wsparcia będzie konkurs,
którego celem będzie przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego
z internacjonalizacją działalności przedsiębiorcy.
Szczegółowe informacje na temat naboru
wniosków, regulamin konkursu i niezbędne wzory dokumentów dostępne są na stronie www.
popw.parp.gov.pl. Dodatkowe informacje można
uzyskać pod adresem: info@parp.gov.pl.

OGŁOSZENIE
Pszczoły padają
Pszczelarze płaczą
Odpowiedzialnie z opryskami!
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Wolno Czytać
„WOLNO CZYTAĆ” to II edycja ogólnopolskiej akcji Nocy Bibliotek
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżycach ogłasza konkurs literacki
dla dzieci do lat 14 związany z ogólnopolską akcją „Noc Bibliotek” . Aby wziąć
udział w konkursie należy poprawnie odpowiedzieć na 5 pytań związanych z
książką „Opowieści z Narnii” C.S. Lewisa. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrodzenie uczestników nastąpi podczas Nocy Bibliotek zorganizowanej 4 czerwca 2016r. (sobota)
w budynku biblioteki w godzinach 18.00-22.00 (podczas akcji liczne gry, zabawy i warsztaty
twórcze). Odpowiedzi prosimy zgłaszać osobiście do M-GBP w Bełżycach, drogą mailową na
adres m-gbp_belzyce@o2.pl lub na facebookowym profilu biblioteki do dnia 31.05.2016r. Serdecznie zachęcamy do udziału zarówno w konkursie jak i samej akcji.
Pytania konkursowe:
1. Jak nazywa się bohater książki który jako pierwszy trafił do krainy Narnii?
2. Podaj nazwę rodu z jakiego wywodziła się czarownica.
3. Podaj imię fauna, który gościł w swoim domu Łucję.
4. Zamek czterech tronów to inaczej …
5. Wskaż miejsce w którym doszło do spotkania głównych bohaterów z królem Aslanem.
Pracownicy biblioteki

Ostatni w tym roku szkolnym wykład na
Uniwersytecie Dziecięcym

Promocja książki
o biskupie
Tomaszu Wilczyńskim

10 kwietnia ks. proboszcz Janusz Zań zaprosił Stanisława Jadczaka - autora niezwykle
interesującej i bogatej w fotografie książki
"Biskup Tomasz Wilczyński Parczew - Beżyce - Lublin - Olsztyn" by przybliżył wiernym
sylwetkę księdza, który pracował m.in. w naszej parafii. Spotkanie miało miejsce po sumie w bełżyckim kościele parafialnym. Dowiedzieliśmy się m.in. jak bogaty życiorys
i wszechstronną osobowość miał ks. Wilczyński - późniejszy biskup olsztyński.
O tym, że nazwisko biskupa jest ciągle
wspominane przez bełżyczan świadczą relacje
Zenona Winiarskiego i Józefa Pruszkowskiego zawarte w wydanej publikacji jak i rozmowy z uczestnikami niedzielnego spotkania.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ BEŁŻYC
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te stały się wzorem dla poezji religijnej i były tłumaczone przez wybitnych
poetów. W kawiarence literackiej Psalmy czytał Marcin Kamiński, Jadwiga
Kamińska - Syga oraz Grzegorz Bednarczyk.
W repertuarze wieczoru z poezją przygotowanym przez Społeczną Szkołę Muzyczną im. H.Wieniawskiego w Bełżycach znalazły się następujące
utwory wykonywane przez chór: G.B. Pergolesiego „Stabat Mater”, Psalm
„Nieście chwałę” skomponowany przez Mikołaja Gomółkę w tłumaczeniu
Jana Kochanowskiego oraz Psalm „Kleszczmy rękoma” tego samego autora
i kompozytora. Na fortepianie partię solową zagrała Agata Tokarczyk prezentując słuchaczom Preludium c – moll J.S. Bacha oraz Juliusz Widelski, który
zagrał Preludium f-moll J.S. Bacha. Solistów przygotowywał do występu jak
i akompaniował chórowi prof. Jerzy Boń, natomiast chórem dyrygowała Monika Tokarczyk dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Stanisław Jadczak ( trzeci od lewej) po spotkaniu autorskim rozmawiał z bełżyczanami o biskupie Wiczyńskim i podpisywał swoją książkę.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Ostatniego w tym roku szkolnym wykładu na Uniwersytecie Dziecięcym filii w Bełżycach
młodzi studenci z ZS Nr 1 i ZS Nr 2 w Bełżycach wysłuchali 20 kwietnia. Tym razem wykładowcy próbowali zainteresować uczniów m.in. tym, co myślał Arystoteles i co robił Diogenes
w beczce, czyli filozofią. Po niezwykle ciekawym wykładzie nastąpiło uroczyste zakończenie
roku akademickiego i wręczenie dyplomów. Wszystko w obecności Zastępcy Burmistrza Marcina Olszaka, Małgorzaty Jarugi kierownika biura ds. Kaształcenia Ustawicznego UMCS i Anny
Bukowskiej Koordynatora Uniwersytetu Dziecięcego UMCS, a na zakończenie młodzi studenci
poprzez głośny aplauz wyrazili chęć kontynuowania w następnym roku szkolnym spotkań na
Uniwersytecie Dziecięcym.
Tekst i foto: AWI

Psalmy Dawidowe w Poczekalni literacko - muzycznej

Podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 08 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul.
Lubelska 3, 24-200 Bełżyce na tablicy
ogłoszeń wywieszone zostały ogłoszenia
o przetargach na dzierżawę części działki
nr 635 o pow. 0,7511 ha położonej w obrębie geodezyjnym 4 Belżyce-Centrum, ul.
Lubelska 191, pod lokalizacje garażu murowanego oznaczonego dla celów dzierżawy nr 98 oraz pod lokalizacje garażu blaszanego oznaczonego dla celów dzierżawy
nr 20.
Pełna treść ogłoszeń zamieszczona jest
w BIP Urzędu Miejskiego w Bełżycach
oraz stronie internetowej http://www.belzyce.pl.

BURMISTRZ
inż. Ryszard Góra

3 kwietnia w Poczekalni literacko – muzycznej MDK miał
miejsce wieczór poświęcony Psalmom Dawidowym. Całość przygotowała Jadwiga Kamińska – Syga, która tym razem zaprosiła do
współpracy uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej im. H.Wieniawskiego w Bełżycach.
Ze 150 Psalmów Dawidowych zapisanych w księdze Starego Testamentu pani Kamińska wybrała kilkanaście. Wśród nich
mogliśmy odnaleźć lamentacje, hymny pochwalne i dziękczynne,
psalmy królewskie, dydaktyczne, mądrościowe, prorockie. Psalmy

Miejski Dom Kultury w Bełżycach
składa serdeczne podziękowania
Renacie i Piotrowi Zaborskim
właścicielom sklepu P.P.H.U. Bratek
na ul. Kościuszki w Bełżycach
za wypożyczenie krzewów ozdobnych na wieczór z poezją.

Mistrz Języka Anielskiego 2016

11 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej w Babinie odbył się
czwarty Międzyszkolny Konkurs z języka angielskiego pt. „English Master 2016”. Inicjatorem i organizatorem tego wydarzenia była pani Marta
Kalamon. Konkurs był przeznaczony dla uczniów z klas IV-VI ze szkół
podstawowych z terenów wiejskich gminy Bełżyce. Do udziału w konkursie przystąpili uczniowie ze szkół w Babinie, Matczynie, Wierzchowiskach i Chmielniku.
Konkurs miał na celu wyłanianie talentów, poszerzanie zainteresowań i kompetencji oraz wspieranie uczniów uzdolnionych językowo
i motywowanie ich do nauki języka angielskiego.
Konkurs „English Master 2016” składał się z dwóch etapów. Oba
z nich polegały na napisaniu testów sprawdzających znajomość słownictwa, gramatyki i umiejętności z zakresu języka angielskiego. Udział
w konkursie wzięło 13 osób, a prace oceniane były prze komisję konkursową. Przedmiotem oceny były wiadomości i umiejętności leksykalno
– gramatyczne oraz praktyczne uczniów w zakresie materiału objętego
podstawą programową z języka angielskiego dla szkół podstawowych.
Mistrzem języka angielskiego w 2016 r. został, jak w roku ubiegłym,
Paweł Misztal ze Szkoły Podstawowej w Chmielniku. Drugie miejsce zajął Patryk Wołowski (SP Wierzchowiska), natomiast na trzecim miejscu
uplasowała się Julia Jaśkowska (SP Matczyn). Na podsumowaniu finałowych zmagań swoją obecnością zaszczycił nas zastępca Burmistrza

Bełżyc Pan Marcin Olszak, który wręczył uczestnikom dyplomy oraz
nagrody sfinansowane z funduszu na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie
gratulujemy i zachęcamy do nauki języka angielskiego oraz udziału
w następnych edycjach konkursu „English Master”.
Tekst: Marta Kalamon, foto: Iwona Kuś Jankowska

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

Dzięki dobrej woli mieszkańców zakończył się remont remizy OSP w Podolu. Stało się to możliwe, ponieważ fundusz sołecki na ten rok został przeznaczony właśnie
na modernizację remizy.
Zakup materiałów sfinansowano właśnie z funduszu sołeckiego, podobnie jak
płytki, które zakupiono jeszcze w ubiegłym roku. Sołtys Cezary Sadurski relacjonuje
jakie prace kolejno wykonano: - Najpierw należało zrobić wylewkę podłogi, następnie
wstawiono kominek, który ogrzewa wszystkie pomieszczenia. Dalsze prace to malowanie i odnowienie poszczególnych pomieszczeń. Wykonano też elewację i termoizolację budynku. – Pozostał nam do remontu garaż i brama garażowa. Do wyremontowanych już pomieszczeń wstawiliśmy nowo zakupiony stół bilardowy – wymienia sołtys.
W prace remontowe zaangażowali się strażacy ochotnicy na czele z prezesem OSP
Podole Arturem Wierzchowskim. Łącznie pomagało około 10 osób. Prace druhowie
wykonywali popołudniami, po zajęciach zawodowych.
- Teraz planujemy organizować w remizie spotkania młodzieży, zebrania wiejskie
i inne w zależności od potrzeb - mówi Sadurski.
Za naszym pośrednictwem sołtys Cezary Sadurski składa podziękowania dla Pana
Aleksandra Rusinka z Podola, który nieodpłatnie wykonał większość prac, oraz
wszystkich Strażaków i Mieszkańców, którzy zaangażowali się w remont.
Tekst: Agnieszka Winiarska, foto: arch. sołectwa Podole
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W sołectwach sprzątają

Mieszkańcy kilku sołectw w naszej gminie ruszyli na
sprzątanie swojej okolicy. Między innymi sołectwa
Wierzchowiska i Skrzyniec zmobilizowały się i zbierały
wyrzucane do lasów śmieci. - Sprzątaliśmy teren w kierunku Łączek i Borzechowa oraz za kościołem w stronę cmentarza wojennego - mówi sołtys Sławomir Gad.
Kilkadziesiąt worków zapełniono śmieciami. - Jest teraz
czyściej i choćby na spacer przyjemniej wyjść - chwali
radny Franciszek Basak. Inne sołectwa już poszły w ich
ślady albo wkrótce zamierzają dołączyć do akcji sprzątania.
Tekst: AWI, foto: S.Topyło

Zostań Geodetą w Bełżycach!

We wrześniu 2013 roku w Zespole Szkół
im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach powstał nowy kierunek kształcenia zawodowego - technik geodeta. W pierwszym naborze
kształcenie rozpoczęło 13 uczniów, którzy
w czerwcu 2015 roku w 100% zdali swój
pierwszy państwowy egzamin zawodowy.
Obecnie w zawodzie kształci się 24 uczniów
w dwóch klasach.
W 2014 roku szkoła zakupiła nowoczesny
sprzęt geodezyjny japońskiej firmy Topcon, na
którym młodzież Zespołu Szkół uczy się zawodu. Ponadto w 2015 roku ze środków Unii

Europejskiej wyposażona została pracownia geodezyjno - informatyczna. W ramach
projektu zakupiono nowoczesne komputery,
ploter do wydruków wielkoformatowych oraz
oprogramowanie geodezyjne.
Olbrzymim atutem kształcenia geodetów
w naszej szkole jest współpraca z firmami
geodezyjnymi z Lublina i okolic. W ramach
tej współpracy organizowane są praktyki zawodowe umożliwiające nawiązanie kontaktu
z przyszłymi pracodawcami. Dużym osiągnięciem szkoły jest też współpraca z zagranicznymi firmami geodezyjnymi. Efektem tego będą
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Artykuł sponsorowany

trzytygodniowe praktyki dla naszych uczniów
we Włoszech i Portugalii w lipcu i październiku tego roku.
Od września 2016 roku planowany jest
udział uczniów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Geodezyjnej, gdzie zajęcie czołowych
miejsc nagradzane jest indeksami wyższych
uczelni.
W związku ze zbliżającym się czasem wyboru przez gimnazjalistów dalszego kierunku
kształcenia serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do klas geodezyjnych
w naszej szkole.
Dyrekcja i Nauczyciele ZS im.M.Kopernika
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Nauczyciele z Izraela wraz z Nimrodem Ariavem odwiedzili Bełżyce

W Bełżycach gościliśmy w kwietniu delegację nauczycieli z Izraela. Grupa pedagogów
przyjechała na zaproszenie Burmistrza Bełżyc
Ryszarda Góry oraz Nimroda Ariava.
Będąc w Polsce goście zwiedzali m.in. Muzeum "Polin" podobnie jak młodzież z Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Bełżycach, która
kilka tygodni temu także odwiedziła w Warszawie "Polin", a wyjazd ufundował nasz wieloletni
darczyńca pan Nimrod Ariav.
Wizyta izraelskich gości rozpoczęła się na
kirkucie przy ul. Przemysłowej. Tam przybyłych powitał Burmistrz Ryszard Góra, Zastępca
Burmistrza Marcin Olszak, dyrektor ZS Nr 1
w Bełżycach Zbigniew Dyguś, dyrektor ZS Nr
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2 w Bełżycach Cecylia Król, dyrektor ZGKiM
Antoni Rumiński, harcerze 43 drużyny Parasol, oraz nauczyciele i opiekunowie.
Na cmentarzu nauczyciele z Izraela poznali historię jego założenia, a następnie wysłuchaliśmy okolicznościowego wiersza oraz
piosenki przygotowanej przez delegatów.
Następnie udaliśmy się pod pomnik ofiar
getta mieszczący się na skwerku przed MDK.
Tam także władze miejskie, goście oraz młodzież złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Ostatnim punktem wizyty była część artystyczna przygotowana przez uczniów obu
szkół w dowód wdzięczności za możliwość
odwiedzenia warszawskiego Muzeum Historii
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W rocznicę Akcji Most I

Żydów Polskich. Usłyszeliśmy zatem podziękowania oraz kilka wierszy i pieśni przygotowanych
specjalnie dla gości z Izraela w języku angielskim
i hebrajskim.
Burmistrz Ryszard Góra wyraził wdzięczność
za spotkanie i nadzieję na poszerzenie kontaktów
w przyszłości.
Na zakończenie pan Nimrod Ariav podzielił się ze zgromadzonymi historią swojego życia
w okresie II wojny światowej, a zakończył słowami Adama Asnyka - Trzeba z żywymi naprzód iść,
Po życie sięgać nowe... A nie w uwiędłych laurów
liść Z uporem stroić głowę(...)"
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
Foto: Agnieszka Winiarska, Konrad Kliczka, czyt. str. 10-11
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IV Rajd Zapory Bełżyce - Wierzchowiska - Wały Kępskie - Ewunin
Po raz czwarty w naszej gminie odbył się Rajd
Zapory. Jak zawsze dwudniowa impreza została
zaplanowana tym razem na 23 i 24 kwietnia.
Organizatorami jak co roku był Burmistrz
Bełżyc oraz Grupa Historyczna Zgrupowanie
„Radosław”. Pierwszy dzień to tradycyjnie rajd
pieszy. Tym razem rozpoczął się w parku miejskim, gdzie po krótkim powitaniu Burmistrz
Bełżyc Ryszard Góra oddał głos komendantowi
rajdu - Rafałowi Dobrowolskiemu, ten z kolei
dał hasło do wymarszu.
- W tym roku pobiliśmy rekord długości marszu,
przeszliśmy 21 km. Ale nie nastawiam się na
bicie kolejnych rekordów, wręcz za rok planujemy krótszy dystans.
Tegoroczna trasa prowadziła z Bełżyc, przez
Wierzchowiska, Wały Kępskie do Ewunina. Dlaczego taki cel marszu? Otóż w Ewuninie 17 maja
1951 roku miało miejsce tragiczne wydarzenie:
w zasadzce zorganizowanej przez komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa zginęło dwóch Zaporczyków: porucznik Mieczysław Pruszkiewicz ps.
"Kędziorek" oraz jego zastępca Walery Tyra ps.
"Walerek" - relacjonuje Rafał Dobrowolski.
- Jakie grupy wzięły udział w tegorocznym
rajdzie i ile osób przeszło trasę?
- Trasę rajdu, w całości lub w jakiejś części przeszło ok. 400 osób. Mieliśmy także rowerzystów,
a nawet biegaczy. Uczestnicy pochodzili z terenu
całej Polski, nie tylko z naszej gminy - z okolic
Szczecina, z Warszawy, Radomia, Tomaszowa
Lubelskiego, Lublińca. Byli to harcerze, Strzelcy,
komandosi, grupy historyczne, ale przede
wszystkim dzieci i młodzież - to oni są w tym
wszystkim najważniejsi.
- Jednym z kilku miejsc postoju był teren przy
Szkole Podstawowej w Wierzchowiskach
i Wały Kępskie.
- Po drodze czekało nas wiele atrakcji. Już
w Wierzchowiskach działało stoisko promocyjne
komandosów z JWK Lubliniec, gdzie można
było obejrzeć współczesny sprzęt oddziałów
specjalnych oraz przejechać się wojskowym
quadem. Także tam czekał na nas poczęstunek
przygotowany przez mieszkańców Wierzchowisk
i sąsiednich wsi. Z kolei na Wałach Kępskich
zatrzymaliśmy się na ognisku zorganizowanym
przez Wójta Gminy Borzechów. U kresu rajdu,
w Ewuninie odprawione zostało nabożeństwo,
a następnie wśród uczestników rajdu zostały
rozlosowane nagrody ufundowane przez IPN
oraz Fundację Niepodległości.
- W niedzielę miała miejsce rekonstrukcja bitwy pod Krężnicą. Dlaczego wybraliście akurat
to wydarzenie? Jakie grupy rekonstrukcyjne
wzięły w nim udział?
- Co roku prezentujemy inne historyczne
wydarzenie związane z majorem. O akcji pod
Krężnicą z maja 1944 myślałem już od dawna,
ponieważ była to największa bitwa, którą
stoczyli Zaporczycy i jedna z największych
bitew partyzanckich na Lubelszczyźnie. Nie
bez znaczenia jest także to, że było to wielkie
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polskie zwycięstwo - zginęło ponad 50 Niemców,
Polacy zdobyli kilkanaście pojazdów oraz duże
ilości broni. Po stronie polskiej śmierć poniosło 4
żołnierzy. Niemcy użyli nawet lotnictwa - dwa
samoloty zwiadowcze ostrzelały i obrzuciły
granatami partyzantów.
W inscenizacji udział wzięło ponad 60 rekonstruktorów pochodzących z taki grup jak: GH
Zgrupowanie Radosław, GRH Gregor z Puław,
GRH im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi
Lubelskiej NSZ, GRH Front z Lublina, RH Reichshof 1944, GRH 8 Pułku Piechoty Legionów
oraz miejscowi rekonstruktorzy i aktorzy.
- W niedzielę także wręczyliście honorowe
odznaki "Zgrupowania Radosław".
- Tak. Pani Ewa Pietrzyk oraz Pan Burmistrz
Ryszard Góra otrzymali honorowe odznaki
Grupy Historycznej "Zgrupowanie Radosław"
za szczególne zasługi w krzewieniu patriotyzmu
i pamięci historycznej. Wcześniej, na jesieni taką
samą odznakę wręczyliśmy księdzu prałatowi
Czesławowi Przechowi. To dzięki ich postawie
i aktywnej pracy możliwe było odrodzenie
tej prawdziwej, żywej pamięci o Hieronimie
Dekutowskim "Zaporze" oraz "reaktywacja"
żywego patriotyzmu opartego na tradycyjnych
wartościach.
- Ostatnim punktem IV Rajdu Zapory był film
o Zaporczykach, który przyszło zobaczyć sporo
osób. Na koniec projekcji na sali rozległy się
duże brawa.
- Jest to najnowszy film Instytutu Pamięci Narodowej o majorze "Zaporze", którego oficjalna
premiera odbyła się 7 marca w Warszawie.
Reżyserem i scenarzystą dokumentu jest Konrad
Starczewski.
Film jest zapisem wspomnień podkomendnych
mjr. „Zapory”, wypowiedzi jego przyjaciół
i członków rodziny. Jak mówi Konrad Starczewski, jego dzieło wpisuje się w początek popularyzacji tematyki Żołnierzy Wyklętych. Historia
majora "Zapory" jest barwna i poruszająca, ale
jest też zaledwie jedną z wielu podobnych, które
dotąd celowo były zepchnięte w niepamięć.
- Jakie emocje, wrażenia towarzyszyły Panu
tym razem w czasie rajdu?
- Co roku niezmiennie czuję satysfakcję i radość
- radość z tego, że po raz kolejny okazuje się, że
dobro i prawda wcześniej czy później zawsze
zwyciężają. Mimo tego, że przez kilkadziesiąt lat
komuniści i ich wyznawcy starali się wmówić Polakom że "Zapora", jego żołnierze oraz
dziesiątki tysięcy innych Żołnierzy Wyklętych to
bandyci, doczekaliśmy czasów, kiedy prawda się
przebiła i ci ludzie zajmują należne im miejsce
bohaterów. Najbardziej mnie cieszy to, że udało
nam się przemówić do najmłodszych, do dzieci
i młodzieży, że okazuje się, że wcale nie jest im
wszystko jedno, że to nieprawda, że nie interesują się historią i patriotyzmem. Jest więc nadzieja, że nasza tożsamość nie będzie wykorzeniona,
a przeszłość zapomniana.
Tekst: Agnieszka Winiarska
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Akcja Most I na tajnym lądowisku "Bąk"
W kraju zagadnieniem
realizowanych w latach
(1942-1944)
zrzutów
broni (z Zachodu do Polski) oraz cichociemnych
zajmował się Wydział
Lotnictwa
Komendy
Głównej AK. W ramach
tego Wydziału powołano
specjalną komórkę pod
kryptonimem "Most", której zadaniem było
wytypowanie i przygotowanie odpowiedniego lądowiska oraz zabezpieczenie całej akcji
przy pomocy lokalnej organizacji AK. Jednym
z proponowanych do tej akcji lądowisk był pas
białej koniczyny na polu w Matczynie, w majątku Ligockich, a wykorzystywany jako pastwisko. Wymiary tego "lądowiska" wynosiły
900 x 200 metrów.
Wtedy także w 1943 r. zaczęły pojawiać się
coraz częściej informacje polskiego wywiadu
o tajnej broni niemieckiej V-1 i V-2.
Kierownictwo podziemia krajowego miało
za zadanie stworzenie nowej formy łączności
z władzami wojskowymi i rządem RP na emigracji, a najtrudniejsze i najbardziej ryzykowne i wymagające największych przygotowań
to właśnie lądowanie alianckiego samolotu w
okupowanym kraju i ponowny start w drogę
powrotną. Przy organizowaniu takich mostów
alianckich stawiano stronie polskiej wysokie
wymagania odnośnie doboru terenu do lądowania i jego oznakowania, ochrony, łączności
itp.
Do wykonania tej konkretnej operacji na terenie Matczyna użyto najpopularniejszego,
amerykańskiego samolotu transportowego II
wojny światowej, zwanego Dakotą.
Dodajmy, że alianci obawiali się organizowania bardzo ryzykownych operacji jak ta
z wysłaniem z Włoch samolotu, który miał
wylądować w okupowanej Polsce. Dopiero
przekazanie przez AK wiadomości o pozyskaniu pod Sarnakami fragmentów niemieckiej
rakiety wywołało zainteresowanie sprawą ich
dostarczenia do Anglii i wpłynęło na uzyskanie zgody na próbną operację o nazwie „Most
I” – „Wildhorn I”.
10 kwietna 1944 roku kpt. Janusz Mościcki
zdecydował się na zgłoszenie gotowości przyjęcia samolotu.
15 kwietnia radiotelegrafista Cichociemny
Piotr Nowak ps. "Oko" wyłowił z radiowego
eteru melodię "Koło mego ogródeczka " - był
to sygnał z Londynu. Wieczorem sygnał powtórzono, co miało oznaczać, że można się
spodziewać samolotu około godziny 1.00
w nocy.
Samolot wykonujący operację wystartował
15 kwietnia po zachodzie słońca z Brindisi
w południowych Włoszech z załogą brytyjską
z udziałem Polaka jako II pilota. W skład załogi wchodzili: I pilot por. pil. (Flying officer)
Ted Harrod- Anglik, II pilot por. pil. (Flying
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lieutenand) Bolesław Korpowski- Polak, nawigator Bill Weiss – Australijczyk, radiotelegrafista Jack Wilcock – Walijczyk. W samolocie
leciała do Polski XLIII ekipa Cichociemnych
w składzie: por. Tomasz Kostuch ps. "Bryła"
i mjr. Narcyz Łopianowski ps. "Sarna". Cichociemni zostali skierowani do obszaru AK
Warszawa na stanowiska instruktorów służby
pancernej. Samolot po starcie miał wiatr od
wschodu i spokojne powietrze znad Adriatyku. Pilot Edward Joseph Harrod obrał kurs na
jezioro Szkodenskie położone na pograniczu
Jugosławi i Albanii lecąc na wysokości 9300
stóp. Następnie skierował samolot na charakterystyczną pętlę Dunaju koło miejscowości
Bogojevo na terenie dzisiejszej Serbii, którą
przekroczyli o godz. 22.05. Czterdzieści minut
później ciężka artyleria przeciwlotnicza oddała dwie salwy w kierunku samolotu, więc Harrod zrobił kilka uników i wzniósł się wyżej na
10 500 stóp, obierając kierunek na następny
punkt orientacyjny - ujście Wisłoki w Polsce.
Tam pilot obniżył lot do 4000 stóp i leciał już
wzdłuż Wisły do ujścia Sanu. Stamtąd obrał
kurs na polowe lotnisko "Bąk" pod Bełżycami.
W tym czasie w Polsce o godz. 22.00 "Jacek"
z "Komarem" przybyli na bełżycką plebanię,
gdzie zastali zebranie delegatów, od miesiąca
oczekujących na przerzut. Tam poinformowali ich, że o godz. 23.00 nastąpi wymarsz na
lądowisko "Bąk" w Matczynie.
O wyznaczonym czasie delegaci udali się pod
osłoną zbrojną w okolice cmentarza w Bełżycach, gdzie czekały już 4 furmanki. Z przodu
wysłano zwiad konny za nimi jechała furmanka z sześcioma, dobrze uzbrojonymi w broń
maszynową żołnierzami, następnie 2 furmanki z delegatami i furmanka z tyłu - osłaniająca.
Rakiety wystrzeliwane z niemieckiego punktu obserwacyjno - meldunkowego, a widoczne dla nadjeżdżających potęgowały niepokój
wśród delegatów.
Całą operacją na lądowisku "Bąk" w Matczynie kierował kpt. Janusz Mościcki ps. "Jacek",
"Bocian". Odnalezieniem miejsca oraz oznakowaniem lądowiska zajmował się Wiktor
Wojcieszek ps. "Sum"- oficer startowy z Warszawy. Sprzętu sygnalizacyjnego na teren lądowiska dostarczyli żołnierze AK z placówek
Bełżyce i Babin, a po operacji usunęli go stamtąd. Lampy do oznaczania obszaru lądowania
i naftę do nich dostarczył prezes Spółdzielni
Rolniczej z Bełżyc Mieczysław Chmielewski.
M.in. ks. Tomasz Wilczyński - proboszcz parafii w Bełżycach - przez kilka tygodni ukrywał osoby, które miały być wydelegowane
z kraju samolotem na Zachód. Ponieważ trudno było przewidzieć kiedy warunki umożliwią
przeprowadzenie operacji, przeszło miesiąc
delegaci oczekiwali w Bełżycach. Ze względu
na bezpieczeństwo zmieniali często miejsce
kwaterowania, co było możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu miejscowej placówki AK.
Rodziny, które przetrzymywały żołnierzy nie
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były informowane o celu ich stacjonowania.
Wówczas na terenie miasta przed wylotem do
Wielkiej Brytanii przebywali: gen. bryg. Stanisław Tatar ps. "Erazm", "Turski", "Tabor" pełniący funkcję zastępcy szefa sztabu Komendy
Głównej AK; ppłk. Marian Dorotycz - Malewicz ps. "Topór", "Strzemię", "Hańcza" - szef
komórki odbioru zrzutów KG AK oraz emisariusz dowódcy AK do Naczelnego Wodza; redaktor Zygmunt Berezowski ps. "Zysio", "Oleśnicki", były poseł na Sejm Ustawodawczy RP,
członek prezydium Stronnictwa Narodowego,
członek konspiracyjnej Rady Jedności Narodowej, wysłannik delegata Rządu na Kraj oraz
Stanisław Ołtarzewski ("Stefan Stanisławski")
przedstawiciel Stronnictwa Narodowego.
W czasie operacji Most 1 teren lądowiska
ochraniany był przez oddziały partyzanckie
p.por. Wojciecha Rokickiego ps. "Nerwa", Stanisława Łukasika ps. "Ryś", p.por. Aleksandra
Sarkisowa ps. "Szaruga".
Oczywiście żołnierze tych oddziałów nie byli
informowani o rzeczywistym charakterze
operacji. Większość przypuszczała, że chodzi
o przyjęcie jakiegoś wyjątkowo ważnego zrzutu, natomiast nie wiedzieli, że będą osłaniać
lądowanie alianckiego samolotu.
Przed lądowiskiem rozpalono trzy ogniska.
Na początku lądowiska umieszczono 3 zielone lampy, wzdłuż pasa co 50 metrów ( 75
kroków) zwykłe białe, a na końcu lądowiska
czerwone.
Lądowisko "Bąk" jak wspominaliśmy mieściło
się we wsi Matczyn 16,5 km na południowy
wschód od stacji kolejowej Lublin Miasto i 4
km na północny wschód od Bełżyc. Nadlatująca Dakota nie podała umownego znaku
świetlnego litery "...K...". "Sum" nie wytrzymał nerwowo i latarką wbrew przepisom
dał pierwszy znak z ziemi. W kilka sekund
samolot zameldował literę "...K...". Na sygnał
natychmiast zapłonęły ogniska kierunkowe za
południowym skrajem lądowiska, równocześnie zdjęto kapturki z palących się lamp, które
wytyczyły swoim światłem pas startowy.
Pilot podchodząc do lądowania wypuścił
podwozie i klapy "O rany nie uda mi się zatrzymać!" - wykrzyknął. Poderwał samolot
i próbował jeszcze raz podchodzić niziutko
od samego ogniska. Zamykając gaz maszyna
usiadła i zatrzymała się na ziemi na samym
końcu grząskiego pola. Dzięki Bogu właśnie
błoto wyhamowało samolot. Następnie zgodnie z ustalonymi procedurami piloci kołowali
na miejsce startu. Lądowanie zakończyło się
pomyślnie, mimo że było wykonane z wiatrem. Załoga wysiadła z maszyny. W pierwszej
chwili nie zauważyli nikogo, a przecież mieli
tu czekać pasażerowie do zabrania z Polski...
cd. artykułu w następnym numerze.
Tekst na podstawie relacji p.płk Janusza Mościckiego
"Jacka"oraz materiałów Instytutu Historycznego im.
Gen. Sikorskiego w Londynie sygn. 12152 - materiały
dostępne w zbiorach K.Kliczki

Śladami Cichociemnych
- szlak Akcji Most I

Czas otworzyć okno historii. Spojrzeć
w przeszłość naszej ojczyzny…
Jak piszemy w artykule na poprzedniej stronie w czasie II wojny światowej w okupowanej ojczyźnie doszło do jednej z ważniejszych akcji - pierwszego lądowania samolotu alianckiego, które przetrwało pod nazwą Akcja
Most I lub Wildhorn. Lądowanie odbyło się w nocy z 15 na 16 kwietnia
1944 r., kiedy to aliancki samolot „Dakota” wystartował z Brindisi z lotniska
Campo Casale we Włoszech by wylądować na matczyńskich polach.
W związku z tymi wydarzeniami 17 kwietnia 2016 r. w Matczynie miały
miejsce uroczystości związane z 72 rocznicą lądowania alianckiego samolotu Dakota. Podobnie jak w latach ubiegłych również i tym razem do Matczyna przyjechała rodzina pierwszego pilota Edwarda Josepha Harrorda.
W uroczystościach wzięły udział władze samorządowe gminy Bełżyce: Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra, Zastępca Burmistrza Marcin Olszak, Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Bełżycach, uczniowie i nauczyciele Szkoły
Podstawowej w Matczynie, przedstawiciele środowisk kombatanckich, jak
również mieszkańcy okolicznych miejscowości.
Obchody rozpoczęły się złożeniem wieńców przy obelisku upamiętniającym wspomniane wydarzenia, następnie uczestnicy wzięli udział w uroczystej Mszy świętej odprawionej w kościele parafialnym w Matczynie.
Ostatnim punktem uroczystości była wizyta w szkole, gdzie gości powitała
dyrektor szkoły Ewa Szwajgier, a uczniowie klasy IV- VI pod kierunkiem
nauczycieli: Anny Pietrzak, Marcina Markowskiego oraz Marty Kalamon
zaprezentowali m.in. w języku angielskim przedstawienie pt. „Niewidzialny
most”. Artystom towarzyszył szkolny chór pod opieką Eweliny Oroń.
W obchody Akcji Most I wpisał się na stałe także konkurs plastyczny
pt.: „Cichociemni w Akcji Most I” organizowany przez Szkołę Podstawową w Matczynie skierowany do uczniów z terenu gminy Bełżyce. Konkurs
udaje się organizować dzięki wsparciu i pod patronatem Burmistrza Bełżyc
Ryszarda Góry, który co roku funduje nagrody dla laureatów. W konkursie brały udział dzieci z przedszkoli, oraz uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Bełżyce. Oto laureaci:
Kategoria przedszkole: I m-ce Oskar Czuryszkiewicz SP Babin, II m-ce
Natalia Stanisławek SP Matczyn, III m-ce Magdalena Zaborska SP Babin.
Kategoria szkoła podstawowa klasy I – III: I m-ce Julia Walczak SP Matczyn, II m-ce ex aequo Bartłomiej Walczak SP Babin, Agata Sadurska ZS
nr 1 w Bełżycach, III m-ce Alicja Nowak SP Chmielnik. Kategoria szkoła
podstawowa klasy IV-VI: I m-ce ex aequo Ilona Wrońska ZS nr 1 w Bełżycach, Mateusz Walczak SP Babin, II m-ce ex aequo Amelia Plewik ZS nr
1 w Bełżycach, Wojciech Pietrzak SP Matczyn, Oliwier Iwaniak SP Babin,
III m-ce ex aequo Weronika Kołodziejczyk SP Chmielnik, Natalia Górniak
SP Kierz. Kategoria Gimnazja: I m-ce Klaudia Sajnóg ZS nr 1 w Bełżycach,
II m-ce Anna Kwiecień ZS nr 1 w Bełżycach, III m-ce Marta Anasiewicz
ZS nr 1 w Bełżycach. Kategoria szkoły średnie: I m-ce Kamil Czapla ZST
w Bełżycach.
Po raz pierwszy w tym roku odbył się konkurs historyczny dla uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Bełżyce. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Matczynie przy współpracy z Burmistrzem Bełżyc Ryszardem Górą, Rafałem
Dobrowolskim Komendantem Rajdu "Zapory" oraz z Grupy Historycznej
Zgrupowanie Radosław. Patronat nad konkursem objął Instytut Pamięci
Narodowej Oddział w Lublinie. Konkurs odbywał się pt. „Do końca wierny- major cc Hieronim Dekutowski ps. Zapora” i odbywał się w dwóch etapach- szkolnym i międzyszkolnym. Uczniowie mieli za zadanie wykazać się
wiedzą na temat życia i działalności Hieronima Dekutowskiego. Laureaci,
którzy poradzili sobie z tym zadaniem najlepiej to: I m-ce Natalia Bednarz
ZS nr w Bełżycach, II m-ce Weronika Maj SP Chmielnik, III m-ce ex aequo
Dominika Chomicka ZS nr 1 w Bełżycach oraz Julia Podlaska SP Matczyn.
NA wyróżnienie zasłużyli: Nikola Wójtowicz SP w Matczynie, Wojciech
Pietrzak SP Matczyn, Wiktoria Dwojak ZS nr 1 w Bełżycach oraz Ewelina
Rak ZS nr 1 w Bełżycach.
Uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich otrzymali zadanie napisać
opowiadanie pt. „Do końca wierny- major cc Hieronim Dekutowski ps.
Zapora”. Z tym zadaniem najlepiej poradził sobie uczeń zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Bełżycach - Kamil Czapla.
Tekst: Anna Pietrzak

Rok 2016 jest ogłoszony Rokiem Cichociemnych. Dlatego pochylamy się nad tymi wydarzeniami i miejscami pamięci z nimi
związanymi.
Dwoje uczniów Gimnazjum nr 7 w Lublinie Tacjan Łuczkowski
z Zosina i Wiktoria Myszka, postanowili poszukać miejsc pamięci historycznej, w okolicach zamieszkania Tacjana – w Matczynie.
Następnie z zebranych materiałów stworzyli projekt, który był
warunkiem koniecznym by starać się o mandat poselski na XXII
sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży rokrocznie zwoływaną 1 czerwca
w Warszawie. Tegoroczne hasło SDiM to "Miejsca pamięci - materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej
tożsamości". Jako swoje miejsce pamięci Tacjan i Wiktoria wybrali
miejsca związane z Akcją Most I.
W efekcie podjętych przez uczniów działań powstał projekt
trasy pieszo – rowerowej "SZLAK ŚLADAMI CICHOCIEMNYCH
- AKCJA MOST I", który przesłali do Sejmu RP oraz warszawskiej
Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK. Z Fundacji nadeszła szybka odpowiedź i zaproszenie do Senatu RP, gdzie wkrótce
będzie miała miejsce konferencja na temat Cichociemnych. Z końcem kwietnia ogłoszono także wyniki zakwalifikowanych 460 posłów i posłanek na XXII sesję SDiM, na której znalazł się Tacjan
i Wiktoria. Ich projekt trasy pieszo - rowerowej został wysoko oceniony. Wyróżnienie motywu Cichociemnych w prezentowanej historii, zasłużyło na potraktowanie, jako szczególny walor projektu.
Skutkowało to przyznaniem dodatkowych punktów i dzięki temu
już 1 czerwca oboje zasiądą w ławach sejmowych.
Proponowana trasa pieszo - rowerowa zaczyna się i kończy
w miejscowości Matczyn, a mijane kolejno miejsca pamięci związane z Akcją Most I, stanowią ciągle żywą historię tej okolicy.
Trasa ma długość około 6 km. Przebiega w pierwszym jej fragmencie (od cmentarza parafialnego w Matczynie w kierunku lasu
Bzieniec, a następnie do obelisku w Wojcieszynie) drogą gminną
– gruntową, a następnie ścieżką rowerową, wzdłuż drogi wojewódzkiej 747.
Punktem początkowym jest cmentarz parafialny w Matczynie,
położony przy drodze wojewódzkiej 747. Kolejno wyruszamy w kierunku lasu „Bzieniec”, drogą gruntową. Droga wznosi się w terenie
i po około 1000 m docieramy do najwyższego punktu trasy, skąd
roztacza się piękny widok na okolicę. Po około 200 metrach, po
prawej stronie, znajduje się kapliczka. Przechodząc kilka metrów
w kierunku lasu, stajemy na rozstaju dróg. Stąd, roztacza się widok
na teren byłego lądowiska „Bąk”. Nadal kierując się w stronę lasu,
przemieszczamy się drogą gruntową, a następnie skręcamy w lewą
stronę, w kierunku drogi wojewódzkiej 747. Ścieżką rowerową położoną wzdłuż drogi wojewódzkiej, przemieszczamy się w stronę
Bełżyc. Po prawej stronie mijamy, kamień – obelisk, a następnie
docieramy do dworu w Matczynie i znajdującego się naprzeciwko
niego kościoła parafialnego, na którego ścianie frontowej znajduje
się tablica pamiątkowa. Jest to końcowy fragment trasy.
Projekt Tacjana i Wiktorii można odnaleźć na stronie głównej
Sejmu RP, zapraszamy do lektury.

Wydanie internetowe gazety do pobrania na stronie www.belzyce-mdk.pl
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Aktywna szkoła w Krzu
„Orzeł Biały w blasku chwały”
W roku 2016 przypada wyjątkowa rocznica w historii państwowości polskiej. Jest
nią symboliczne 1050-lecie Chrztu Polski. Mimo, iż Polska należy do najmłodszych
państw chrześcijańskich naszego kontynentu, na przestrzeni wieków zyskała zaszczytne miano "przedmurza chrześcijaństwa." Wojsko polskie wielokrotnie uchroniło Zachodnią Europę przed inwazją obcych jej cywilizacyjnie Tatarów oraz Turków, a w 1920 roku przed niosącą niewolę, pod hasłami wolności, Armię Czerwoną.
Na chorągwiach zwycięskich wojsk polskich dumnie powiewał biały orzeł, który stał
się symbolem mężnej i wytrwałej walki za wartości takie jak: Bóg, honor i Ojczyzna.
Z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie
ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem "Orzeł Biały w blasku chwały", w którym
nasza szkoła wzięła udział. Koordynatorem konkursu w Szkole Podstawowej w Krzu
była Pani Beata Mirosław - opiekun Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie bardzo
chętnie wzięli udział w konkursie. Z etapu szkolnego wybranych zostało 9 prac
uczniów klas I-VI. Komisja konkursu plastyczno – literackiego Filharmonii Lubelskiej ogłosiła wyniki z posiedzenia 17 marca 2016 roku. W skład komisji konkursowej weszli: Dyrektor Naczelny Jan Sęk oraz Andrzej Gładysz, Anna Jaśko, Ewelina
Kowalska, Dorota Kurzątkowska-Hałasa. Na konkurs wpłynęło 70 prac.

„Dzień Kobiet”
"Szczęścia, uśmiechu, dużo radości, spełnienia najskrytszych marzeń, samych przyjemnych w Twym życiu zdarzeń..." tego i wiele innych ciepłych słów życzyli nasi
mężczyźni 8 marca wszystkim koleżankom i Paniom. Na uroczystości zorganizowanej przez męską stronę Samorządu Uczniowskiego mieliśmy okazję wysłuchać krótkiego przedstawienia pod hasłem "Marcowe święto". Wręczone zostały nagrody za
konkurs na "Najfajniejszą dziewczynę w szkole" oraz wysłuchaliśmy głośnego "100
lat" w wykonaniu chłopców. Nie lada wyzwaniem dla dziewcząt okazał się konkurs
na "Markę samochodu", gdzie trzeba było dopasować model samochodu do marki. Nie zabrakło słodkiej niespodzianki przygotowanej przez chłopców. Wszystko
odbyło się w bardzo miłej atmosferze. - Na koniec jeszcze raz wspaniałym kobietom
życzymy samych dobrych chwil, nie tylko tego dnia - mówili chłopcy.

„Wiosenna przygoda”

Echo z dna serca
W niedzielę 17 kwietnia 2016 r. w Miejskim Domu Kultury odbył się benefis młodych artystów z Zespołu Szkół im. Mikołaja
Kopernika w Bełżycach. Tytuł przedsięwzięcia to cytat zaczerpnięty z wiersza Leopolda
Staffa, który zdaniem organizatorów definiuje
sylwetki bohaterów spotkania - uczniów rocznik’97.
Część pierwszą poświęciliśmy poezji,
a drugą fotografii, malarstwu i rękodziełu.
Tłem była prezentacja, której niebiańska
przestrzeń korelowała ze sztuką. Została
przygotowana w oparciu o bogate archiwum
fotograficzne szkoły oraz archiwa prywatne.
Prace uczniów tworzyły wystawę, którą mogli
podziwiać goście i która po zakończeniu benefisu została udostępniona lokalnej społeczności na holu MDK.
Wiersze nagrodzone w projekcie „Tropimy szkolnych poetów” prezentowali dobrze
znani szkolnej społeczności uczniowie, którzy mają na swoim koncie wiele sukcesów
i niezwykłą aktywność na rzecz szkoły. Byli
to uczniowie klasy 3 a LO: Małgorzata Minik,
Justyna Iwaniak, Patryk Rumiński i Adrian
Orzeł.
Benefis rozpoczął się od prezentacji wiersza absolwenta, rocznik ’74, co było dowodem
na to, że artyści rocznik’97 są kontynuatorami
naprawdę długiej i pięknej tradycji „Kopernika”.
Laudacje na cześć młodych artystów wygłosiły nauczycielki: Anna Matysek, Anna
Sierpińska, Magdalena Rumińska i Marta
Fronczek. Artyści kolejno zajmowali miejsca
na dyrektorskim fotelu użyczonym przez Józefa Kasprzaka, szefa MDK. Uczniowie wysłuchali opinii o sobie, odgadywali zagadki na

swój temat przygotowane przez nauczycieli.
Poeci wysłuchali także swoich wierszy w interpretacji kolegów. Na fotelu zasiadali kolejno: poeci - Paweł Kijewski (3 b LO), Damian
Bednarczyk (3a LO), Krzysztof Kędzierski (3
ast TM) i Justyna Ćwiklińska (3 b LO), Alicja Tarczyńska (3 b LO) - fotograf, Magdalena
Sępkowska (3b LO) – rękodzieło (biżuteria),
Anka Wrocławska (3a LO) – fotograf, Iza Kukuryka (3 b LO) – rysunek.
Było wesoło i spontanicznie, a dzięki
Pawłowi także melodyjnie, bo Paweł Kijewski
wraz z Małgorzatą Minik zaśpiewali piosenki
z repertuaru Starego Dobrego Małżeństwa.
Występ wokalno-muzyczny został przygotowany pod czujnym okiem Jacka Górskiego,
który opiekuje się w szkole młodzieżą uzdolnioną muzycznie. Jacek Górski oraz uczeń
klasy 3 b LO, Sebastian Dudkowski akompaniowali Pawłowi i Małgosi na gitarach.
Spotkanie zakończyło się odciskaniem dłoni
bohaterów wieczoru na kartonach, które pozostaną w szkole na pamiątkę tego wydarzenia i będą śladem ich talentu, który rozwinął
się na dobre w „Koperniku”. Ci młodzi ludzie
potrafili z dna swojego serca wydobyć piękno,
które utrwalają w metaforach i obrazach.
A potem były już zdjęcia, cudowne rozmowy i oglądanie wystawy dzieł artystów
rocznik’97. Benefis skończył się, ale na zawsze
zostanie w naszych sercach widok tych roziskrzonych, młodych oczu i uśmiech, który
jest nagrodą za wszystko…
Tekst: Anna Matysek, Anna Sierpińska, Magdalena Rumińska, Marta Fronczek, foto: Konrad Kliczka

Nasze strofy

•

Samo życie
Co by starsi ludzie
w małym mieście zrobili
gdyby do lekarzy
często nie chodzili,
idą do lekarza
później do apteki
kupują suplementy diety
i niezbędne leki.
Później gdy już nieco
lepsze zdrowie mają
to się nawet czasem
razem spotykają
i wówczas dopiero bardzo narzekają,
- że nie ma teatru ani kina,
- nie ma lokalu, w którym można by
posiedzieć przy kawie albo lampce wina,
- nie ma ścieżki spacerowej
ani muszli koncertowej.
Stare drogi wydeptane,
drzewa też powycinane
słońca dużo, cienia mało
co im jeszcze pozostało?
lecz nie martwią się tym wcale
pozostały im seriale:
"Barwy szczęścia", "M jak miłość"
jakoś im się będzie żyło.
A od święta i w niedziele
spotykają się w kościele,
każdy pięknie wystrojony
słucha kazania z ambony,
a jak do domu wracają
to i bliźnim pogadają
wspominają stare dzieje
i nowe budzą nadzieje.
Z.D.

•

21 marca - tradycyjnie już zresztą w Szkole Podstawowej w Krzu witaliśmy pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Uroczystość przygotował Samorząd Uczniowski
wraz z opiekunem Panią Beatą Mirosław, która była odpowiedzialna za scenariusz
i dekorację. Dzieci z oddziału przedszkolnego zaprezentowały wiersze i piosenkę
pt."Marcowe żaby". Natomiast uczniowie klas III - VI wystąpiły w przedstawieniu
pt. "Wiosenna przygoda". Wiosenna sceneria i radosne nastroje królowały w tym
dniu. Po prezentacji artystycznej cała społeczność szkolna wzięła udział w ozdabianiu sukienki Pani Wiosny, a potem wyruszyliśmy z Marzanną na czele do szkolnego
ogrodu... ażeby spalić chochoła ze słomy - a tym samym przegonić zimę.
Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno.
Zimę żegnamy, wiosnę witamy.

Wiersz o wiośnie
Zima kalendarzem włada
Tylko przez miesiące trzy,
Potem wiosna kram rozkłada
Umajony w wonne bzy.
Świergot ptasi o poranku
Promocyjnie wyprzedaje
I poziomki w dużym dzbanku
Bez zapłaty nam rozdaje.
Zieleń, rozmaite kwiecie
Rozsypuje bez umiaru,
Pięknie robi się na świecie
Od takiego cudu, daru.
Lubię kiedy rządzi wiosna
Wszystko lepsze się wydaje
Bo to pora jest radosna,
i nadzieję ludziom daje.

Suknia Pani Wiosny
Wszyscy z niecierpliwością wyczekiwaliśmy nadejścia wiosny. I przyszła do nas 21
marca. Cieszymy się, że robi się ciepło, a przede wszystkim czekamy na oznaki budzącej się przyrody. Pani Wiosna, znana jest z tego,że jest bardzo elegancka. Przychodzi do nas z wizytą w bardzo pięknych sukniach. I takie suknie wykonali uczniowie
naszej szkoły. Zamienili się oni w projektantów mody i wspólnymi siłami tworzyli
piękne suknie dla Pani Wiosny. Dostali oni gotowe szablony, a ich zadaniem było
przystrojenie sukni w kolorowe kwiaty, motyle, biedronki.

(J.M.)

Teksty: Beata Mirosław, foto: arch. SP w Krzu
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Multimedalista turnieju

OGŁOSZENIA

od

BURMISTRZ BEŁŻYC
Podaje do publicznej wiadomości, że w
dniu 02 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska
3, 24-200 Bełżyce na tablicy ogłoszeń
wywieszone zostało ogłoszenie o drugich

G

przetargach ustnych nieograniczonych na
dzierżawę części działki nr 458 oznaczonej dla
celów dzierżawy nr:
– 458/4 o pow. 0,4800 ha,
– 458/16 o pow. 0,4700 ha,
położone w obrębie geodezyjnym 1 Belżyce-Rolne, z przeznaczeniem na cele rolnicze.
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Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest
w BIP Urzędu Miejskiego w Bełżycach oraz
stronie internetowej http://www.belzyce.pl.
BURMISTRZ
inż. Ryszard Góra

W dniach 19-20 marca 2016 na krytych kortach LKT Lublin przy Al. Zygmuntowskich odbyły się Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w tenisie ziemnym. Duży sukces odniósł w tym turnieju Marcin Markowski, od wielu lat grający w tenisa bełżyczanin. Marcin Markowski startował w dwóch kategoriach wiekowych: +35 oraz +45 lat. W obydwu kategoriach
zdobył brązowe medale i w ten sposób stał się jedynym multimedalistą tego turnieju. A oto co
nam powiedział: - Grało mi się bardzo dobrze. Jestem obecnie w dobrej formie. Układ gier był
jednak taki, że drugiego dnia turnieju musiałem grać aż trzy arcytrudne pojedynki pod rząd: jeden
ćwierćfinał i dwa półfinały. Na ćwierćfinał starczyło mi jeszcze sił, ale w obydwu półfinałach już
nie dałem rady. Mimo tego – ogromnie cieszę się ze zdobytych medali ponieważ turniej był niezwykle mocno obsadzony. Startowało ponad 90 zawodników z terenu całej Lubelszczyzny. W tak
silnej konkurencji dwa medale to marzenie! Niedługo ruszą korty w Bełżycach i już w maju lub na
początku czerwca zamierzamy zorganizować trzeci mecz tenisowy Bełżyce – Lublin. Zapraszam
miłośników tenisa do kibicowania. Poprzednie dwa mecze udało nam się wygrać, ale zawodnicy
z Lublina są rządni rewanżu. Zapowiada się więc ciekawa walka.
Tekst: red., foto: arch. M.Markowskiego

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

Laury Lubelskiego Koziołka
dla sióstr Dwojak
16 kwietnia w Lublinie miały miejsce
ZAWODY O LAUR LUBELSKIEGO KOZIOŁKA 40 EDYCJA II RUNDA. Wystartowały w nich jak co roku siostry Natalia
i Wiktoria Dwojak. Natalia na dystansie 50m.
stylem motylkowym zajęła I miejsce z rekordem życiowym 34,84 sec., a na 100m. stylem
dowolnym także zajęła I pozycję bijąc kolejny
rekord życiowy.
Z kolei Wiktoria na 50m. stylem motylkowym uplasowała się na V miejscu z rekordem życiowym 36,06 sec., a na 100m. stylem
dowolnym zajęła II miejsce z rekordem życiowym 1,09;46 sec.
W klasyfikacji na najlepszą zawodniczkę
w II rundzie ZAWODÓW O LAUR LUBELSKIEGO KOZIOŁKA w roczniku 2004 Natalia była najlepsza i zajęła I miejsce, natomiast
jej siostraWiktoria III miejsce. W klasyfikacji
po dwóch rundach zawodów Natalia zajmuje
I miejsce, a Wiktoria III.
Z kolei 17 kwietnia w zawodach KRASNYSTAWSKIEJ LIGI SZUWAREK III
RUNDA Natalia na 100m. stylem klasycznym zajęła I miejsce z rekordem życiowym
1,23;99 sec. W drugiej konkurencji tj. na
100m. stylem zmiennym zajęła II miejsce
z rekordem życiowym 1,17;12 sec. Wiktoria
natomiast na 100m. stylem klasycznym zajęła IV miejsce z rekordem życiowym 1,30;93
sec., a w drugiej konkurencji na 100m. stylem zmiennym była IV bijąc kolejny rekord
życiowy.
Po trzech rundach LIGI SZUWAREK
w klasyfikacji ogólnej Natalia zajmuje I,
a Wiktoria IV miejsce.
Tekst: red.
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Odpowiedz na pytanie

Okiem mieszkańca

Na pytanie z poprzedniego wydania Gazety Bełżyckiej prawidłowo odpowiedzieli:
Janina Broda, Piotr Brewczak, Barbara i Andrzej Grygliccy, Alicja Wójtowicz, Julia Maliborska, Krzysztof Gajowiak, Stanisław Wójtowicz, Małgorzata Sułek z Kozubszczyzny,
Klaudia Kowalczyk z Wierzchowisk.
Na fotografii widoczny był młyn, który mieścił się przy ulicy Prebendarskiej w Bełżycach.
Współwłaścicielami młyna m.in.byli: Michnik, Szubartowski, Chomicki i Wysmulski.

Na ul. Spokojnej strażacy ochotnicy z OSP Bełżyce
oraz z jednostki PSP wycinali gałęzie zagrażające budynkom oraz przejeżdżającym autom. Foto: S.Topyło

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

"Nestle porusza Polskę" jest to akcja, która
dotyczy między innymi Bełżyc. Dlaczego?
Na stronie https://www.nestleporusza.pl/
można codziennie oddawać głosy na naszą miejscowość. Nagrodą główną jest wewnętrzna siłownia dla Miasta i Gminy.
Głosy można oddawać do 6 lipca.

Góry dla każdego?
Pytanie takie zadał słuchaczom pan Piotr
Paprzycki, lekarz i podróżnik, członek zarządu Klubu Wysokogórskiego Lublin. Rozpoczął w ten sposób swoje wystąpienie dla młodzieży Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika,
która zebrała się w dniu 31 marca 2016 roku
w szkolnej sali konferencyjnej.
Na zaproszenie pani Justyny Ślusarskiej,
nauczycielki wychowania fizycznego i pasjonatki turystyki górskiej, pan Paprzycki zgodził się na zaprezentowanie sukcesów Klubu
Wysokogórskiego, rozpropagowanie turystyki wysokogórskiej wśród młodzieży Zespołu
Szkół oraz przedstawienie prezentacji z wypraw i podróży.
Uczniowie Kopernika mieli zatem niepowtarzalną okazję posłuchania o wyprawach,
w których uczestniczyli członkowie Klubu
Lubelskiego.
W ciągu godzinnego spotkania młodzież
nie tylko poszerzyła swoją wiedzę z geografii (a to położenie względem równika, a to
wysokość nad poziomem morza, a to klimat
zależny od wysokości), biologii (flora i fauna różnych zakątków świata), umiejętności
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językowe (co to jest serak?, a co to ferrata?),
medycyny(choroba wysokościowa) ale nawet
z zakresu mody (no bo jak się ubrać w góry? ).
Padały nazwy, które już same w sobie były
przedsmakiem przygody: Aconcagua, Triglav,
Mkinwarcweri, Mont Blanc, Tubkal i wiele innych. Zdjęcia wywoływały a to salwy śmiechu
(pluszowy misio w plecaku wspinającego się
w Dolomitach), a to jęk
grozy (zawieja śnieżna
na Bukowym Berdzie).
Z zaciekawieniem
uczniowie wysłuchali tez
krótkich biografii czołowych polskich alpinistów
i himalaistów.
A na koniec przedstawiona została barwna
prezentacja
dotycząca
najwyższej góry Gruzji,
czyli Kazbeku.
W podsumowaniu
miły Gość zachęcił młodzież do rozwoju swoich
pasji i zainteresowań,

zapowiedział dalszą współpracę i życzeniami
„do zobaczenia na szlaku”, odpowiedział na
postawione na wstępie pytanie. Góry są dla
każdego! Potrzeba tylko bardzo chcieć i mieć
odrobinę rozsądku.
Tekst: Justyna Ślusarska,
foto: arch. ZS im.M.Kopernika

