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Rada Miejska uchwaliła
Uchwała Nr XXIII/137/2016 Rady Miejskiej
w Bełżycach z dnia 29 czerwca 2016 roku.
W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Bełżyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 291/2 o pow.
0,0033 ha, obrębu 4 Bełżyce Centrum.

nalnymi uiszcza się miesięcznie, z dołu, bez
wezwania, w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym powstał
obowiązek ponoszenia opłaty.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w gotówce w kasie
Urzędu Miejskiego w Bełżycach lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bełżycach, dostępny na stronie Urzędu
Miejskiego w Bełżycach: www.belzyce.pl

Uchwała Nr XXIII/136/2016 Rady Miejskiej
w Bełżycach z dnia 29 czerwca 2016 roku.
W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Bełżyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 203/2 o pow.
0,0212 ha, obrębu 4 Bełżyce Centrum.

Uchwała Nr XXIII/132/2016 Rady Miejskiej
w Bełżycach z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów.
Określa się szczegółowy sposób i zakres
świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci oraz
zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości, a w szczególności:
1. rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2. częstotliwość odbierania odpadów;
3. sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4. tryb oraz sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Usługa odbioru odpadów komunalnych realizowana będzie na zasadach określonych
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bełżyce.
Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę,
odbierane będą w każdej ilości, bezpośrednio
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
zgodnie z obowiązującym harmonogramem,
następujące frakcje odpadów:
a) zmieszane odpady komunalne zbierane
jako frakcja mokra,
b) selektywnie zebrane odpady komunalne (tj.
papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe) zbierane jako
frakcja sucha,
c) selektywnie zbierane odpady - szkło opakowaniowe,
d) selektywnie zbierane odpady zielone,
e) selektywnie zbierane odpady wielkogabarytowe,
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Odpady posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie traktowane
będą jako odpady zmieszane natomiast odpady zgromadzone w pojemnikach niespełniających wymogów Regulaminu nie będą
odbierane.

Uchwała Nr XXIII/135/2016 Rady Miejskiej
w Bełżycach z dnia 29 czerwca 2016 roku.
W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości
będącej własnością Gminy Bełżyce.
Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Bełżyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 900/4 o pow.
0,0402 ha, obrębu 1 Bełżyce Rolne.
Uchwała Nr XXIII/134/2016 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 29 czerwca 2016
roku. W sprawie zmiany uchwały 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.
W Uchwale nr XXI/116/16 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, wprowadza się następującą zmianę:
- par.1 otrzymuje brzmienie: "Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej na
rzecz Gminy Bełżyce oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków obrębu geodezyjnego 1
Bełżyce Rolne, jako działka Nr 901/2 o pow.
0,1531 ha."
Uchwała Nr XXIII/133/2016 Rady Miejskiej
w Bełżycach z dnia 29 czerwca 2016 roku.
W sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komu-
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Określa się minimalne częstotliwości odbioru
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1. zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i zagrodowymi na terenie miasta:
- dla selektywnie zbieranych odpadów komunalnych suchych - co najmniej raz w miesiącu,
- dla selektywnie zbieranych odpadów szkło
opakowaniowe - co najmniej raz w miesiącu,
- dla selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych i zielonych - co najmniej raz
w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października - raz na dwa tygodnie,
- dla zmieszanych odpadów komunalnych
- co najmniej raz w miesiącu, natomiast w
okresie od kwietnia do października - raz na
dwa tygodnie,
- dla selektywnie zbieranych odpadów wielkogabarytowych w ramach zbiórek akcyjnych
- dwa razy w roku (wiosną i jesienią)
- dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zbieranego w ramach zbiórek akcyjnych - dwa razy w roku (wiosną i jesienią),
2. zabudowanych budynkami wielolokalowymi:
- dla selektywnie zbieranych odpadów komunalnych suchych - co najmniej raz na tydzień,
- dla selektywnie zbieranych odpadów szkło
opakowaniowe - co najmniej raz na tydzień,
- dla selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych i zielonych - co najmniej raz na
tydzień,
- dla zmieszanych odpadów komunalnych co najmniej raz na tydzień,
- dla selektywnie zbieranych odpadów wielkogabarytowych w ramach zbiórek akcyjnych
- dwa razy w roku (wiosną i jesienią)
- dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zbieranego w ramach zbiórek akcyjnych - dwa razy w roku (wiosną i jesienią),
3. zabudowanych zabudową jednorodzinną
i zagrodową na terenach wiejskich:
- dla selektywnie zbieranych odpadów komunalnych suchych - co najmniej raz w miesiącu,
- dla selektywnie zbieranych odpadów szkło
opakowaniowe - co najmniej raz w miesiącu,
- dla selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych i zielonych - dwa razy w roku
(wiosną i jesienią)
- dla zmieszanych odpadów komunalnych co najmniej raz w miesiącu,
- dla selektywnie zbieranych odpadów wielkogabarytowych w ramach zbiórek akcyjnych
- dwa razy w roku (wiosną i jesienią)
- dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zbieranego w ramach zbiórek akcyjnych - dwa razy w roku (wiosną i jesienią)
(...) Burmistrz Bełżyc podaje do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Bełżycach harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.
(...)
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Dofinansują solary
Projekt pn.: „Odnawialne źródła energii
w gminie Bełżyce” złożyła nasza gmina w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania
OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego (skrót: RPO WL).
Rozstrzygnięcie tego konkursu jest przewidziane do września 2017 roku, natomiast
ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 429 130 000,00 PLN, w
tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 42 913 000,00 PLN. Mówiąc w skrócie

chodzi o solary.
Jeśli chodzi o nabór wniosków to łącznie
do urzędu wpłynęło 595 wszystkich, złożonych
na solary, wniosków (w terminie wpłynęło
574, po terminie 21). Z tego 420 gospodarstw
domowych zakwalifikowało się do projektu.
Z tymi osobami Gmina Bełżyce podpisała
umowy. Wnioski które nie zakwalifikowały się
do projektu pozostają na liście rezerwowej.
- Jeśli chodzi o finansowanie przedsięwzięcia trudno jeszcze mówić o konkretach, z pewnością część kosztów projektu pokryje benefi-

Strażacy z Bełżyc na 100-leciu Związku Floriańskiego
cjent, a część zostanie sfinansowana ze środków
unijnych. Szczegółowe umowy będą zawierane
z beneficjentami dopiero po wyłonieniu wykonawcy inwestycji, którego wybór przewiduje się
na koniec 2017 r. – wyjaśnia Marzena Wojtachnio z Urzędu Miejskiego w Bełżycach.
Zaznaczmy, że instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Tekst-red.

Sołtysi na zjeździe w Leścach
we wzbudzały ogromny entuzjazm i emocje wśród uczestników, jak np. wbijanie
gwoździ, czy grupowy spacer po skrzynkach. W jednej z konkurencji sołtyska
Płowizn Renata Karczewska - wylosowała
nagrodę rzeczową, natomiast sołtys sołectwa Bełżyce Zastawie - Robert Tarczyński
został wyróżniony tytułem Nadsołtysa
razem z jedną z sołtysek biorącą udział
w pikniku.
Tekst: A.Winiarska, foto: R.Karczewska

W Leścach - sołtysi, radny i uczestnicy pikniku z naszej gminy ze Starostą Powiatu - Pawłem Pikulą
Blisko dwustu sołtysów z całej Lubelszczyzny wzięło udział w czwartym "Pikniku
Sołtysów" w Leścach pod Garbowem. Samorządowcy rozmawiali przede wszystkim
o możliwościach wsparcia obszarów wiejskich poprzez dotacje unijne. Spotkanie zostało zorganizowane przez Lokalną Grupę
Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu
Lubelskiego.
Naszą gminę reprezentowała spora grupa sołtysów ze wsparciem radnych gminnych. Oprócz dyskusji jaka miała miejsce

w Leścach rozgrywano liczne konkurencje
rozrywkowe, a z relacji sołtysów wiemy, że
m.in. w dziedzinie kulinarnej. Dwóch sołtysów z naszej gminy uplasowało się na czołowych miejscach: II miejsce zajął Stanisław
Rogala z Chmielnika Kolonii I za ogonówkę
wędzoną, natomiast III miejsce Mariusz Wieczorek z Chmielnika i jego szynka pieczona na
czereśni. Z kolei w konkursie kulinarnym na
wypiek brała udział sołtyska Matczyna -Wojcieszyna - Barbara Wieczorkiewicz.
Liczne konkursy sportowo - zręcznościo-

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ BEŁŻYC

Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 czerwca
2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce na tablicy ogłoszeń wywieszony
został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
na rok 2016.
Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest w BIP Urzędu Miejskiego w Bełżycach oraz stronie internetowej http://www.
belzyce.pl.
BURMISTRZ
inż. Ryszard Góra
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Sołtys Mariusz Wieczorek kroi szynkę
przygotowaną na konkurs

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1774 z późn.
zm.)

				
BURMISTRZ BEŁŻYC

Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3 na tablicy ogłoszeń, wywieszony został na okres 21 dni (od 14 czerwca 2016 r. do
06 lipca 2016 r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy
Bełżyce przeznaczonych do oddania w użytkowanie w trybie przetargowym.

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Bełżyc
wzięli udział w jubileuszu 100 - lecia powołania
Związku Floriańskiego.
Na spotkanie jubileuszowe zostały zaproszone
tylko te jednostki, które 100 lat temu były założycielami Związku. Członków założycieli było 260
straży ogniowych w tym z obecnego województwa
lubelskiego 23 jednostki. Fakt, że Ochotnicza Straż
Pożarna w Bełżycach była członkiem założycielem
Związku Floriańskiego nie był dotychczas członkom
znany, gdyż nie zachowały się z tego okresu dokumenty. Zaproszenie pomogło odkryć kolejne barwne karty historii już 103-letniej Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bełżycach.
Związek Floriański powstał podczas I wojny
światowej na terenie Królestwa Polskiego. Władze
rosyjskie chcąc zdobyć przychylność Polaków zezwoliły na utworzenie w kwietniu 1915 r. stowarzyszenia pod nazwą Towarzystwo Świętego Floriana.
W sierpniu 1915 r. zmieniła się sytuacja na frontach
wojny, władze niemieckie, które zajęły Warszawę
zgodziły się na zjazd polskich działaczy pożarnictwa.
Na Ogólnokrajowym Zjeździe Straży Ogniowych,
który trwał w dniach od 8 do 10 września 1916 r.
przekształcono Towarzystwo Świętego Floriana
w Związek Floriański.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości działacze Związku Floriańskiego byli inicjatorami zjednoczenia wszystkich związków straży pożarnych
działających pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. We wrześniu 1921 r. strażacy wszystkich
zaborów łączą się w jedną powszechną organizację
strażacką - Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który w 1949 r. zostaje rozwiązany, a w 1956 r. reaktywowany.
W kwietniu 1992 r. podczas Zjazdu Krajowego
OSP przyjęto nazwę Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który działa do
dziś.
Uroczystości związane ze 100 - leciem powołania Związku Floriańskiego odbyły się 3 czerwca
2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej. Prowadził je Prezes Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak. Zebrani wysłuchali referatów na temat
historii ruchu pożarniczego oraz powołania Związku
Floriańskiego, które wygłosili członkowie Komisji
Historycznej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Z terenu powiatu lubelskiego w spotkaniu jubileuszowym uczestniczyła jedynie OSP Bełżyce reprezentowana przez druhów: Andrzeja Kamińskiego,
Tomasza Chmielewskiego, Andrzeja Sulentę, Władysława Chmielewskiego i Rafała Topyłę.
Na zakończenie spotkania wszystkie delegacje
otrzymały pamiątkowe adresy oraz okolicznościowe
medale, a wspólne zdjęcie uczestników uroczystości
otworzyło kolejną historię Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP na kolejne lata działalności.
Tekst: Andrzej Sulenta,
foto arch.: Rafała Topyły
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Zmiana organizacji ruchu w Bełżycach
Przed kilkoma tygodniami Zarząd Dróg Wojewódzkich
wprowadził
zmianę organizacji ruchu
w Rynku miejskim.
Aby kierowcy mogli
lepiej przyzwyczaić się do
nowych znaków zainstalowano sygnalizację świetlną.
W tej chwili kierowcy
jadący od ulicy Kazimierskiej muszą przepuścić jadących ul.Rynek od ul.Spółdzielczej.
Po krótkiej obserwacji
skrzyżowania widać, że jadący dopiero przyzwyczajają się do nowych zasad. Ci

prowadzący samochody "na pamięć" często zatrzymują
się ustępując pierwszeństwa, podobnie jak ci, którzy
czytają znaki, dlatego powstają sytuacje patowe - kierowcy chcą się nawzajem przepuścić. Jak mówią właści-

Gazeta

ciele sklepów siadujących ze skrzyżowaniem, z pomocą
nierzadko przychodzi policja, która pokazuje kierowcom jak prawidłowo się poruszać.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Panie z gminy Bełżyce na VIII Forum Kobiet
W dniach 1-2 lipca 2016 roku w Urszulinie (teren parku rekreacyjnego) odbyło się VIII
Forum Kobiet Aktywnych organizowane przez
Stowarzyszenie Bona Fides z Lublina we współpracy z Gminą Urszulin. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia była „Tradycja
i obyczaje, czyli powrót do korzeni”. W dniu 2
lipca udział w Forum wzięły również przedstawicielki gminy Bełżyce.
Na Pojezierze Łęczyńsko - Włodawskie
przyjechały panie z całej Polski, aby podzielić
się z innymi przykładami na to, że życie na wsi
nie musi oznaczać zamknięcia w czterech ścianach.
O tym jak mieszkać w niewielkiej miejscowości i jednocześnie odnosić sukcesy dyskutowały uczestniczki VIII Forum Kobiet Aktywnych w Urszulinie. - W małej miejscowości
także można odnosić sukcesy i np. prowadzić
działalność gospodarczą - przekonywały organizatorki VIII Forum Kobiet Aktywnych. Podczas spotkania nie brakowało na to przykładów.
Kobiety aktywne spotkały się już po raz
ósmy. W tym roku akcent położono na ludowość i tradycję, które mogą inspirować lokalny
biznes. Takich pomysłów jest coraz więcej, bo
i talentów na polskiej i lubelskiej wsi nie brakuje.
Jak się przełamać, rozwinąć skrzydła i założyć swój biznes, rozwijać przedsiębiorczość
w małych miejscowościach. O tym także rozmawiały kobiety podczas Forum.
Były spotkania, panele dyskusyjne, warsztaty, koncerty, potańcówka, kino letnie, gra terenowa, różnorodne formy aktywności na łonie
natury, zwłaszcza relaksacji. Poza tym Forum
ubarwił pokaz mody folkowej Anety Larysy
Knap inspirowanej motywami ludowymi.
Finałem wydarzenia cennego kulturalnie
był koncert Ani Dąbrowskiej.
Tekst i foto: M.Wojtachnio
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Gorące lato
Upały, ach upały
już dawno wszystkim
we znaki się dały,
szukamy więc ochłody,
wypijamy hektolitry wody,
lekko się ubieramy
i ciągle cienia szukamy
mimo, że dnia już ubywa
lecz upał z chłodem wygrywa
słońce buszuje po niebie
i uparcie szuka ciebie,
więc chowasz się pod rondo kapelusza
i na długi spacer wyruszasz,
bo już za trzy miesiące
kochane lato się skończy,
a kiedy już nastaną
deszczowe szare dni
to wówczas gorące lato
mile wspomnimy.
Z.D.

Podziekowanie
’
dla Pani
Darii Jolanty Studzian
…Miarą miłości jest dawanie
swojego czasu
drugiemu człowiekowi…
Składam serdeczne podziękowanie za
udzieloną pomoc i wsparcie materialne
w organizacji "Wielkiego Pikniku Integracyjnego", który odbył się na terenie Matczyna
w maju tego roku.
Jestem ogromnie wdzięczna za Pani
nieustające zainteresowanie działalnością
naszego Ośrodka i za podejmowanie wszelkich działań, które sprawiają radość osobom
niepełnosprawnym. Dzięki Pani hojności,
życzliwości i częstym gestom wielkiego serca możemy w pełni realizować bieżące cele
statutowe placówki.
Mam nadzieję, że pozostanie Pani
w gronie naszych stałych przyjaciół.

Z wyrazami szacunku:
Kierownik Ośrodka Wsparcia
Urszula Zielińska

G
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Spomasz wyróżniony Marką "Lubelskie"
Wśród Marek Lubelskie znalazła się
w tym roku firma z Bełżyc - Spomasz
Bełżyce S.A.
O tym jak doszło do przyznania Spomaszowi tego zaszczytnego wyróżnienia mówi
w imieniu Jerzego Iwanowicza prezesa Zarządu spółki - Jan Nagrodzki - dyrektor do
spraw handlowych spółki. Zacznijmy od
tego, że na czele kapituły Marka „Lubelskie”
stoi Marszałek Województwa Lubelskiego.
- W pierwszym etapie otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego ankietę, w której m.in.
były pytania o to czym się zajmujemy, jaka
jest nasza sprzedaż, czy nie zalegamy z podatkami, o liczbę zatrudnionych osób itp.
Ankietę odesłaliśmy i po pewnym czasie nadeszła odpowiedź, że otrzymaliśmy nagrodę.
- mówi dyrektor Nagrodzki.
Przypomnijmy, że misją projektu Marka
"Lubelskie" jest wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny poprzez spójny system promocji
renomowanych produktów i usług regionu. Celem głównym projektu jest przede
wszystkim promocja tychże produktów
i usług wytwarzanych na terenie woje- Dyrektor handlowy Jan Nagrodzki prezentuje
wyróżnienie Marka "Lubelskie"
wództwa lubelskiego poprzez nadawanie im
zastrzeżonego znaku towarowego - Marki
fabryki praktycznie na całym świecie. Znaczy
Regionalnej "Lubelskie", będącego symbolem
to, że nasze urządzenia zostały zaaprobowane
jakości, innowacyjności i troski o środowisko.
przez nich i możemy je sprzedawać do innych
- Nagroda ta promuje lubelskie firmy z trafabryk tej Grupy na całym świecie np. do Andycjami, konkretnymi osiągnięciami i poprzez
glii, Francji, Niemiec, na Węgry, do Meksyku,
przyznanie tytułu Marka "Lubelskie" nadaje
Arabii Saudyjskiej, Dubaju. - mówi dyrektor
im pewien prestiż. Wyróżnia się firmy zasłuNagrodzki. - Wysyłaliśmy także urządzenia do
żone dla województwa i mające produkty doChin. Eksport naszych urządzeń waha się na
brze postrzegane zarówno na rynku lokalnym,
poziomie około 28%. Najwięcej jednak eksporogólnopolskim, a w naszym wypadku i za gratujemy do krajów Europy środkowo-wschodniej
nicą - ponieważ sporo towarów eksportujemy
np.: na Ukrainę, do Rosji, na Białoruś, Słowa- wyjaśnia Nagrodzki.
cję, do Niemiec, na Węgry. Mieliśmy swego czaCo produkuje i dokąd eksportuje Sposu dużego odbiorcę homogenizatorów w Turmasz? Spomasz zajmuje się przede wszystkim
cji.- wymienia kolejno.
produkcją urządzeń na bazie wymienników
Obecnie Spomasz wykonuje zestaw kilciepła. Na nich przedsiębiorstwo zaczęło twokunastu urządzeń do nowej fabryki ciastek
rzyć linie do pasteryzacji produktów spożyww Polsce. Rynków zbytu trzeba jednak dyczych właśnie dla przemysłu spożywczego.
namicznie poszukiwać ponieważ jest duża
Spółka zaczynała od produkcji dla przemykonkurencja wśród producentów linii technosłu mleczarskiego, potem przeszła do przelogicznych i urządzeń do przemysłu spożywmysłu owocowo - warzywnego czyli linii do
czego.
produkcji soków owocowych i warzywnych,
- Przeciętny klient nie zastanawia się dlanastępnie do browarów, czyli produkcji piwa,
czego nie ma kożucha na mleku, dlaczego joa obecnie rozszerzono asortyment o urządzegurt jest kremowy. A to właśnie nasze urządzenia dla przemysłu ciastkarskiego, cukierninia służą temu by odpowiednio przygotowywać
czego i czekoladowego.
żywność do sprzedaży - dodaje na zakończenie
Jeśli chodzi o kontakty z zagranicą to Sporozmowy dyrektor Nagrodzki.
masz dostarcza urządzenia dla amerykańskiej
Przypomnijmy kto jeszcze w latach ubiefirmy Mars produkującej batony: Mars, Twikgłych m.in. otrzymał Markę Lubelskie, a były
sy, M&M-sy ale też karmy dla zwierząt: Peto tak znane firmy jak Herbapol, Cisowianka,
digree, Whiskas, której zakład produkcyjny
Pszczółka, Perła czy Pol-Scone.
w Polsce znajduje się w Sochaczewie. - Tak,
nawiązaliśmy kontakt z Grupą Mars. W tej
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
chwili jesteśmy jednym z głównych kwalifikowanych dostawców tej firmy, która ma

Aktywni na emeryturze

Grupa 45 seniorów z PZERiI O/R w Bełżycach odwiedziła Góry Stołowe i Kotlinę Kłodzką. - Zwiedziliśmy w Dusznikach Zdrój papiernię z XVII
wieku i Dworek Chopina, Polanicę Zdrój, Kudowę Zdrój, Wambierzyce - zwane "Dolnośląską Jerozolimą" i ruchomą szopkę, a także Kaplicę Czaszek
w Czermnej. Przeszliśmy malowniczą trasą po niezwykłym rezerwacie przyrody "Błędne Skały" ciesząc się przepięknymi widokami. Weszliśmy na
najwyższy szczyt Gór Stołowych - Szczeliniec, wznoszący się na wysokości 919 m n.p.m., skąd podziwialiśmy uroczy krajobraz. Jako ciekawostkę
dodam, że na szczyt weszła nasza najstarsza uczestniczka licząca 80 lat. Stamtąd właśnie przesyłamy wszystkim Czytelnikom Gazety Bełżyckiej
wakacyjne pozdrowienia - mówi Anna Kryńska z PZERiI.
Tekst: red. foto: arch. A.Kryńska

Nasz reprezentant w Sejmie Dzieci i Młodzieży
Miejsca pamięci - materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości - to hasło przewodnie tegorocznego Sejmu
Dzieci i Młodzieży, który w Dniu Dziecka zebrał się w siedzibie parlamentu.
Była to XXII sesja, a uczestniczył w niej miedzy innymi Tacjan Łuczkowski
z Zosina i jego szkolna koleżanka Wiktoria Myszka. To właśnie Wiktoria
i Tacjan znaleźli się w tym zaszczytnym gronie, realizując swój projekt
o tematyce związanej z historią wojenną Matczyna czyli akcją „Most I”opisywaną przez nas w dwóch ostatnich wydaniach Gazety Bełżyckiej.
Wizyta w stolicy rozpoczęła się już w dniu poprzedzającym obrady. Posłanki i posłowie zwiedzali miejsca pamięci na terenie Warszawy, między innymi:
Cmentarz Powązkowski, Stare Miasto w tym Pomnik Małego Powstańca oraz
grób bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
1 czerwca w dniu obrad młodych posłów przywitał Marszałek Sejmu Marek
Kuchciński, następnie Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży uderzając trzy razy
laską marszałkowską otworzył obrady izby i powitał gości specjalnych, wśród
których byli: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Rzecznik Praw
Dziecka Marek Michalak i prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński.
Tuż przed burzliwymi obradami Sejmu, nastąpiło spotkanie z przedstawicielami klubów poselskich w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Był to czas na osobiste
zapoznanie się z niektórymi posłankami i posłami oraz wspólne fotografie, jak ta
obok z panią Minister Edukacji Anną Zalewską (Tacjan na zdj. drugi od lewej, ).
Celem XXII sesji było kształtowanie postaw patriotycznych, rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, upowszechnianie wiedzy o miejscach
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pamięci i ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości lokalnej. Dlatego w tym roku zadaniem uczniów ubiegających się
o mandat posła było podjęcie działań zmierzających do zwiększenia znaczenia pamięci historycznej w społeczności lokalnej.
Dodajmy, że głównym organizatorem XXII sesji Sejmu
Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu wraz z Instytutem
Pamięci Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Tacjan i Wiktoria wrócili z obrad pełni pozytywnych wrażeń
i gotowi do realizacji kolejnych projektów.
Tekst: red., foto: arch. T.Łuczkowskiego
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Echa DNI BEŁŻYC 2016

Burmistrz Ryszard Góra wraz z Magdaleną
Widelską dyrektor M-GBP wręczaja
nagrody w konkursie plastycznym

Aneta Kwapisz z kabaretu Weźrzesz
namówiła na wspólny występ
pana z publiczności

Grupa taneczna "Axel" Magdaleny
i Grzegorza Gronowskich

Zespół Spiewaczy "Jarzębinki"

Marcin Lichocki dj zespołu After Party na zdjęciu razem zJarkiem i Michaem
z zespołu Long & Junior

Zespół Śpiewaczy z Wojcieszyna

Kabaret Weźrzesz czyli Aneta Kwapisz
i Jarek Pająk w skeczu "Zakonnica"
Zespół Śpiewaczy z Wierzchowisk

G

Wokalistka zespołu Kamasutra Małgorzata Główka
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Patryk Pegza -wokalista , aranżer
zespołu Afterparty

Tłumy bawiły się pod sceną podczas występu
Long&Juniora

Echa DNI BEŁŻYC 2016

Niedzielne obchody Dni Bełżyc rozpoczął Turniej Sołectw. W słoneczne przedpołudnie rywalizowało i integrowało się
ze sobą jednocześnie 16 sołectw z naszej
gminy. Spośród startujących w turnieju po
zaciętej rywalizacji w klasyfikacji końcowej
zwyciężyło sołectwo Bełżyce Wzgórze, tuż
za nim sołectwo Chmielnik Kolonia i na III
miejscu sołectwo Wierzchowiska Górne.
W turnieju brały udział także sołectwa:
Matczyn Wojcieszyn, Zagórze II, Bełżyce
Centrum, Krężnica Okrągła, Bełżyce Zastawie, Wronów, Chmielnik, Zalesie, Podole,
Skrzyniec, Babin, Jaroszewice i Kierz.
Niżej przedstawiamy Czytelnikom wyniki niektórych z rozegranych konkurencji.
W czwórboju władz sołeckich zwyciężyło
sołectwo Chmielnik Kolonia, na drugim
miejscu Podole i na trzecim Krężnica Okrągła. Z kolei w konkurencji przeciąganie liny
kobiet najsilniejsze były panie z sołectwa
Wzgórze, następnie Matczyn Wojcieszyn
i Wierzchowiska Górne, natomiast w tej samej konkurencji mężczyzn sołectwa zajęły
kolejno miejsca: I miejsce także Wzgórze,
II miejsce Chmielnik Kolonia i III miejsce
Podole. W rzutach do kosza najlepiej wypadło sołectwo Matczyn Wojcieszyn, Wierzchowiska Górne i sołectwo Bełżyce Centrum. Z kolei w sztafecie sprawnościowej
zwyciężyło sołectwo Chmielnik Kolonia,
za nim uplasowało się Zagórze II i Wronów. Najlepsi w przenoszeniu worków z
piaskiem byli panowie z Matczyna Wojcieszyna, za nimi Bełżyce Wzgórze i Bełżyce
Centrum. W turnieju piłki nożnej wygrało
sołectwo Zagórze II, Bełżyce Zastawie i sołectwo Chmielnik. Tyle w konkurencjach
grupowych. W zmaganiach indywidualnych
najlepsi w konkursie siłacza do 85 kg byli:
Radosław Rogala z Krężnicy Okrągłej, Tomasz Jęczeń z Jaroszewic i Albert Grudzień
z sołectwa Bełżyce Wzgórze. Ta sama konkurencja powyżej 85 kg przyniosła wygraną
Rafałowi Pyc z sołectwa Bełżyce Wzgórze,
za nim Tomasz Sieńko z Krężnicy Okrągłej
i Karol Żuchnik także z Krężnicy Okrągłej.
Spośród kobiet w strzelaniu z karabinku
automatycznego najcelniej strzelała Anna
Topyło i Urszula Zając z Wierzchowisk Górnych oraz Marzanna Kiraga z sołectwa Bełżyce Wzgórze. Jeśli chodzi o mężczyzn w tej
konkurencji najlepsi byli: Dawid Bukowski
z Bełżyc Centrum, Andrzej Bogusz z Wronowa i Zbigniew Zając z Wierzchowisk Górnych. W przerzucaniu opony zwyciężył Mariusz Wiśliński z Chmielnika Kolonii, Paweł
Borzęcki z Zalesia i Tomasz Bąk z sołectwa
Bełżyce Zastawie.
W czasie obchodów święta miasta miało
miejsce rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego przez M-GBP a zatytułowanego "Jak
widzę moje miasto za sto lat". Spośród 176
prac jakie wpłynęły na konkurs jury wybrało następujące: w kategorii Przedszkola na I

W czasie Dni Bełżyc prezentował się Uniwersytet Dziecięcy UMCS. W specjalnym namiocie młodzi
studenci demonstrowali rozmaite doświadczenia chemiczne i fizyczne, oraz gry logiczne. Dla chętnych
przywieźli również specjalne urządzenie do sprawdzania stanu kondycji fizycznej. Jak widać na zdjęciach
zainteresowanych ciekawostkami naukowymi nie brakowało.

Mini piknik historyczno - militarny wzbogacił program
Dni Bełżyc. Całość zorganizował Kazimierz Brewczak przy
współudziale Janusza Watrasa, Marcina Kochańskiego, Zbigniewa Chomickiego i Sylweriusza Kruka reprezentującego
stowarzyszenie strzeleckie "STEN" z Wąwolnicy.
W czasie tegorocznych Dni Bełżyc podobnie jak
w latach ubiegłych Bank Spółdzielczy w Nałęczowie
filia w Bełżycach rozlosował wśród swoich klientów
i posiadaczy kont nagrody rzeczowe. Główną i najcenniejszą nagrodą w tym roku był rower górski.
miejscu znalazła się praca Dominiki Milczach z SPP
w Bełżycach, na II miejscu Weronika Gołaś także
z SPP w Bełżycach i Pola Tomaszewska z tego samego przedszkola. W kolejnej kategorii rywalizowały
Klasy I -III. Tu najlepsi byli kolejno: Karolina Dudzik z kl.III ZS Nr 1 w Bełżycach, Victor Kasperski
z kl.I SP w Matczynie i Agata Sadurska z kl. IIb ZS
Nr 1 w Bełżycach. Następna kategoria konkursowa
to Klasy IV-VI. Najlepsze prace w tej kategorii wykonali: Marcelina Kołodziej z kl. V SP w Wierzchowiskach, Igor Bartoszcze z kl.IV SP w Babinie oraz
Alicja Cymerman z kl.IV ZS Nr 1 w Bełżycach. Kategoria Gimnazja. Jury przyznało dwie równorzędne
nagrody: Emilii Karwowskiej z kl.Ib ZS Nr 1 W Bełżycach i Klaudii Pietras z kl.I ZS Nr 2 w Bełżycach. I
miejsce w kategorii Szkoły oraz Ośrodki Specjalne
zajęła Małgorzata Maj z ZSS przy DPS w Matczynie,
II miejsce Żaneta Pyska z kl.I przysposabiającej do
pracy ZSS przy DPS w Matczynie i III miejsce Bartłomiej Majkowski z tej samej klasy. Były także dwie
nagrody specjalne: Nagroda Specjalna Burmistrza
dla Kacpra Sadlaka z kl.IV SP w Chmielniku i Nagroda Specjalna Dyrektora Biblioteki dla Natalii
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Żywickiej z kl.IV SP w Chmielniku. Ponadto jury
konkursu przyznało łącznie kilkanaście wyróżnień
w każdej z wymienionych kategorii.
Poza energetycznymi występami zespołów
prezentowanych na zdjęciach na sąsiedniej stronie
w czasie Dni Bełżyc miało miejsce spotkanie ze
znanym pisarzem Marcinem Wrońskim zorganizowane przez Klub Dyskusyjny M-GBP, o którym
szerzej napiszemy w kolejnym wydaniu Gazety
Bełżyckiej.
O tym kto dokładnie wystąpił w czasie Dni Bełżyc na scenie Czytelnicy mogą przeczytać i zobaczyć na sąsiedniej stronie. Oczywiście jak co roku
na zakończenie obchodów Dni Bełżyc na stadionie po koncercie gwiazdy wieczoru, czyli zespołu
Afterparty, przy tłumnie zgromadzonej publiczności, odbył się spektakularny pokaz sztucznych ogni.
Tekst: Agnieszka Winiarska
Foto: A.Winiarska, K.Kliczka
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Czym jest patriotyzm?
Czym jest patriotyzm dla współczesnego
młodego człowieka?
Patriotyzm to miłość do ojczyzny, poświęcenie i oddanie dla kraju. To także szacunek
względem innych ludzi i dbanie o środowisko.
Jest to poczucie zjednoczenia z narodem, ale
również czyny wynikające ze świadomego
działania na rzecz ojczyzny. Na przestrzeni
wieków można było zaobserwować przeróżne formy patriotyzmu – szczególnie widoczna była taka postawa w czasach trudnych dla
narodu polskiego – w okresie zaborów, podczas wojen światowych. Obywatele okazywali
miłość do ojczyzny przez m.in.: udział w walce zbrojnej z wrogiem. Dlatego dla większości młodych Polaków patriotyzm wiąże się
z bezgranicznym oddaniem sprawie polskiej,
poświęceniem zdrowia, a nieraz wręcz życia
i bohaterstwem starszego pokolenia. W historii Rzeczypospolitej, kiedy Polski nie było
na mapach świata, ale była w sercach Polaków
dochodziło do walk na śmierć i życie za wolność, za polski język, polską historię i każde
polskie istnienie.
W dzisiejszych czasach patriotyzm nabiera nowego znaczenia. Współczesny patriota
to osoba dbająca o innych, znająca historię
Polski, odnosząca się z szacunkiem i godnością do świąt i symboli narodowych. Starająca
się utrzymywać dobry wizerunek Polski i Polaków na świecie, dumna z bycia Polakiem
i z polskich tradycji. W Zespole Szkół Nr 1
im. Jana Pawła II w Bełżycach patriotyzm odgrywa wielką rolę w wychowaniu i edukacji
młodego pokolenia. Jesteśmy dumni z naszych
uczniów, ponieważ w dobie swobodnego dostępu do ogromnej różnorodności mediów,
które przenoszą ich do wirtualnego świata,
nigdy nie mają wątpliwości co jest naprawdę
ważne. Dyrekcja naszej szkoły troszczy się
i dba o to, aby uczniowie brali udział w każdej
uroczystości patriotycznej w naszym mieście
pod patronatem władz samorządowych, przy
współpracy z Towarzystwem Regionalnym
Bełżyc, ze Stowarzyszeniem Żołnierzy Armii Krajowej oraz Wolności i Niezawisłości
Cichociemnego Majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora" w Bełżycach.
Ważniejsze, cykliczne uroczystości patriotyczne, w których uczestniczą uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w
Bełżycach to: - obchody rocznicy wybuchu
Powstania Styczniowego, - msza święta ku pamięci Majora Hieronima Dekutowskiego ps.
„Zapora" i jego podkomendnych, - udział we
mszy świętej i uroczystościach regionalnych
w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja,
- udział uczniów w Rajdzie " Zapory"- szlakiem walk Żołnierzy Wyklętych, - organizowanie obchodów upamiętniających rocznicę
rozstrzelania przez Niemców mieszkańców
Bełżyc i okolic (co miało miejsce 9 czerwca
1944r., w czasie trwania okupacji niemieckiej),- cykliczny udział dzieci i młodzieży we
mszy świętej i regionalnych obchodach Świę-
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ta Niepodległości Polski, w tym przygotowanie
i udział w organizowanym corocznie Gminnym
Konkursie Patriotycznej Pieśni i Poezji,- reprezentowanie szkoły przez delegację uczniów
Samorządu Uczniowskiego gimnazjum ze
sztandarem szkoły we wszystkich regionalnych
uroczystościach, w tym podczas pogrzebów
osób szczególnie zasłużonych dla naszego miasta,- udział w rajdzie szlakiem „Orlika” na trasie
Nałęczów – Kazimierz Dolny i reprezentowanie
tam szkoły w trakcie trwania biegu patrolowego szlakiem Żołnierzy Wyklętych, - porządkowanie miejsc pamięci narodowej w mieście
– grobów na parafialnym cmentarzu, które są
pod opieką naszej szkoły, - udział młodzieży
w koncertach patriotycznych Filharmonii Lubelskiej – „Historia Polski hymnem malowana”,
„W cieniu maków czerwonych”.
Wiele z wymienionych uroczystości i akcji
przebiega pod patronatem Burmistrza Bełżyc,
Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej oraz
Wolności i Niezawisłości Cichociemnego Majora Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora"
w Bełżycach czy Zgrupowania Historycznego
„Radosław” z Warszawy, przy życzliwej współpracy i wydatnej pomocy dyrektora Zespołu
Szkół Nr 1 im. Jana Pawła w Bełżycach.
Dzięki życzliwości władz samorządowych
Pana Burmistrza - Ryszarda Góry i Pana Burmistrza - Marcina Olszaka oraz Pana Dyrektora - Zbigniewa Dygusia, od kilku lat uczniowie
Zespołu Szkół nr 1 w Bełżycach oraz przedstawiciele innych szkół z naszej gminy wyjeżdżają
do Warszawy, żeby uczestniczyć w ogólnopolskich obchodach rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.
Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana
Pawła w Bełżycach zostali szczególnie wyróżnieni, gdy otrzymali zaproszenie do studia TVP
Lublin. Przedstawiciele młodzieży reprezentowali zarówno naszą placówkę jak i środowisko
lokalne w programie „Wyklęci – Niepokonani
Lubelszczyzny”. Udział w programie traktujemy
jako podsumowanie całorocznej pracy naszej
szkoły w upamiętnianiu bohaterstwa Wyklętych. „Wyklęci – Niepokonani Lubelszczyzny”
to cykl programów poświęconych Żołnierzom
Wyklętym - bohaterom walki o niepodległość
Polski. Jest to nowy program TVP Lublin, prowadzony przez Panią Bognę Bender-Motykę.
Formuła audycji oparta jest na prezentacji reportażu oraz rozmowach prowadzącej z zapraszanymi do studia gośćmi – ekspertami,
historykami, rodzinami Wyklętych, młodzieżą
i artystami. Każdy odcinek poświęcony jest innemu bohaterowi z regionu lubelskiego.
Współczesny patriotyzm przyjmuje odmienną formę, opiera się przede wszystkim na
zasadzie bycia dobrym obywatelem – sumiennie wypełniającym swoje obowiązki względem
narodu. Postawa patriotyzmu wyraża się w
głównej mierze poprzez uczestniczenie w życiu kraju, pielęgnowaniu w młodych szacunku
i czci wobec narodu, wyrabianiu postawy odpowiedzialności za własne państwo i przekazywa-

niu pamięci o bohaterach, dzięki którym możemy cieszyć się wolnością. Jak miło patrzeć,
gdy setki młodych ludzi idą szlakiem bohaterów II wojny światowej i powojennych czasów,
pochylają się nad historią oraz stają do Apelu
Pamięci, by uczcić przodków poległych za Polskę i dla Polski oraz dla Nas.
Nigdy nie zapomnimy kilku faktów, które
zapisały się w naszej pamięci, gdy wypełnialiśmy swoje narodowe posłannictwo.
Pierwsze z wydarzeń miało miejsce na
pierwszym rajdzie „Zapory” w 2013 r. Na
cmentarzu wojennym w Borowie, tuż przed
mszą świętą do pana Zbigniewa Matysiaka
podszedł jeden z uczniów i zapytał:
- Przepraszam, czy Pan jest polskim żołnierzem
walczącym w czasie II wojny światowej?
- Tak chłopcze - odpowiedział Pan Zbigniew.
- Chłopiec pochylił się nad starszym żołnierzem
i zapytał:
- Czy mogę Pana dotknąć?
Bohater oddziału „Zapory” nie mógł nic mówić
i zaczął płakać z radości.
Drugie miało miejsce na Powązkach,
w Warszawie 1 sierpnia 2014 r. Uczniowie
z opiekunami czekali na rozpoczęcie ogólnopolskich uroczystości rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego. Na cmentarzu zebrał się tłum Polaków. Wśród nich byli ludzie
starsi –weterani – uczestnicy wydarzeń 1944 r.
Pewna starsza Pani siedząca na wózku inwalidzkim krzyknęła do naszych uczniów i opiekunów:
-Chwała Wam Młodzi, Chwała Wam nauczyciele, za to ,że jesteście tu, w Warszawie w tym
świętym miejscu okupionym krwią Polaków.
Teraz wiem, że dzięki Wam nie zginie pamięć
o tamtych tragicznych wydarzeniach i ludziach
heroicznie walczących o Warszawę, o Polskę!.
Kolejne, pamiętne wydarzenie miało miejsce w tym roku w czasie trwania IV Rajdu „Zapory”, a dokładnie podczas jego końcowych
uroczystości, gdy tłum młodych ludzi (ok. 600
osób) wchodził do Ewunina, gdzie miały miejsce tragiczne wydarzenia bratobójczej walki
Polaków w 1951 r. (na polach tej miejscowości
zginęli dwaj od dawna ukrywający się Żołnierze Niezłomni - Mieczysław Pruszkiewicz
„Kędziorek" i Walerian Tyra „Walerek”). Gdy
uczestnicy rajdu zbliżali się do pomnika poświęconego polskim bohaterom, starsza pani
z Ewunina, która była świadkiem tamtych powojennych wydarzeń, krzyknęła: Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki tyle młodych ludzi z narodowymi flagami idzie szlakiem polskich walk
o wolność. Dalsze słowa kobiety zdławił płacz...
To właśnie jest polski, współczesny patriotyzm. Ta postawa młodych ludzi, ich obecność
wszędzie tam, gdzie miały miejsce ważne, historyczne wydarzenia – to jest godny podziwu patriotyzm XXI wieku, kiedy z mroków
niepamięci przywołani są Ci, którzy walczyli
o wolną Polskę.
Tekst: Ewa Pietrzyk, Bożena Watras

POLSKO- SŁOWACKI PROJEKT ETWINNING
16 maja bieżącego roku cztery uczennice z Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi
w Bełżycach pod opieką pani Ireny Bartuzi, pani Haliny Korębskiej oraz pani Doroty
Gajowiak wyruszyły w prawie czternastogodzinną podróż z Lublina, a potem przez
Kraków i Bratysławę do oddalonego o setki
kilometrów słowackiego miasta Šaštín-Straže. Wyjazd ten odbył się w ramach projektu
eTwinning „Odkryjmy magiczną moc wody”
realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Bełżycach i szkołę na Słowacji.
Na miejscu powitali nas nauczyciele tamtejszej szkoły oraz rodziny, których gośćmi
mieliśmy być. Nauczyciele zostali zakwaterowani w hotelu, a my – u słowackich rodzin.
Po kilku godzinach snu wróciliśmy do szkoły,
by przyjrzeć się lekcjom naszych słowackich

rówieśników. Potem przedstawiliśmy prezentację o naszej szkole i regionie. Następnym
punktem programu było spotkanie z burmistrzem Šaštín- Straže. Zwiedziliśmy bazylikę,
w której w 1995 r. gościł nasz papież Jan Paweł
II. Mieliśmy także możliwość spróbowania
słowackiego obiadu w szkolnej stołówce. Po
obiedzie wyruszyliśmy zwiedzić miasto Skalica.
W trakcie naszego pobytu odbyliśmy
dwie wycieczki do Czech, gdzie mieliśmy
okazję zobaczyć malowniczą Przepaść Macochy, oszałamiającą szatę naciekową w Jaskini
Punkevy, odbyć rejs łódką oraz zwiedzić Brno
i zabytkowe posiadłości Liechtensteinów: pałace w Lednicach i Valtice, w tym rozległe królewskie ogrody, jeziora oraz pomarańczarnię
pełną niesamowitych gatunków roślin.

Dwa tygodnie później
bo od 30 maja do 4 czerwca br. w naszym mieście
gościła grupa słowackich
nauczycieli i uczniów
wraz z dyrektorem szkoły
w Šaštin-Straže. Było to
spotkanie w ramach projektu eTwinning. Projekty
te realizowane są przez
europejskie szkoły równocześnie w swoich krajach
z wykorzystaniem m. in.:
języka angielskiego i Internetu, a prezentowane –
na platformie eTwinning.
Tytuł naszego projektu to:
Odwiedziliśmy wspólnie z gośćmi stadion Arena w Lublinie
„Let’s reveal the magic power of water” („Odkryjmy
magiczną moc wody”). W projekcie po stronie polskiej wzięli udział uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 w Bełżycach: pani Irena Bartuzi, pani Jolanta Harasim-Król,
pani Agnieszka Fedorowicz, pani Marzena Podgajna, pani Magdalena Wójtowicz i pani Joanna Bartoszcze-Wójcik. Podczas projektu uczniowie mogli zobaczyć ZP Nałęczowianka,
wziąć udział w lekcjach dotyczących roli wody w przyrodzie, diecie, tradycjach, kulturze,
sprawdzić czystość wody w naszej rzece oraz wziąć udział w konkursie plastycznym „Woda
źródłem życia”.
Nasi słowaccy goście spędzili w naszej miejscowości 6 dni. Nauczyciele i uczniowie ze
Słowacji przedstawili prezentację o swojej szkole i regionie w obecności Zastępcy Burmistrza Bełżyc pana Marcina Olszaka i zastępcy dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Bełżycach
pani Marzeny Wojnickiej oraz przewodniczącej Rady Rodziców pani Doroty
Wnuk i zastępcy przewodniczącego pana Przemysława Brodziaka. Nasi goście
uczestniczyli w lekcjach oraz mieli możliwość skosztowania naszych regionalnych potraw przygotowanych przez Radę Rodziców. Gościom smakował żurek,
bigos i pierogi. Podczas spaceru po Bełżycach zwiedzili nasz parafialny kościół.
Odbyło się również spotkanie z księdzem prałatem Czesławem Przechem.
Podczas pobytu słowaccy uczniowie i nauczyciele zwiedzili także Stadion
Arena, Obóz Koncentracyjny na Majdanku, Stare Miasto w Lublinie, Pałac Zamoyskich w Kozłówce, Kazimierz Dolny, Zamość i Nałęczów. Zachwycili się zabytkami najważniejszych miast regionu. Wraz z polskimi uczniami i nauczycielami wzięli udział w zajęciach „W kropli wody” w Poleskim Parku Narodowym
oraz w spływie kajakowym w Zwierzyńcu. Wyjazd do Lublina i Kozłówki był
możliwy dzięki ofiarności Burmistrza Bełżyc pana Ryszarda Góry, który udostepnił busa, za co chcemy serdecznie podziękować.
Mamy nadzieję, że nasi goście wyjechali zadowoleni i będziemy kontynuować współpracę ze szkołą ze Słowacji w kolejnych latach.
Tekst : Irena Bartuzi, foto: arch. ZS Nr2

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

Jeden dzień spędziliśmy w Bratysławie,
spacerując po mieście i podziwiając: pałac
prezydencki, zabytkowe kościoły, Uniwersytet
Komeńskiego, port nad Dunajem oraz stare
miasto. Mieliśmy także możliwość spróbowania tradycyjnych potraw: bryndzowych haluszków i strapaćków.
Jednak przyszedł dzień naszego odjazdu.
Nauczyciele oraz rodziny goszczące pożegnali
nas życzliwie, zapraszając do następnych odwiedzin.
Po 13. godzinach męczącej podróży przez
czeski Brzecław i Katowice powróciliśmy do
domu.
Wszyscy z radością wspominamy chwile
spędzone na Słowacji i mamy nadzieję pojechać tam również za rok.
Tekst: Anna Korębska, Anna Siczek

Przeciw uzależnieniom
2 czerwca 2016 r. uczniowie Gimnazjum Nr
2 w Bełżycach mieli przyjemność uczestniczyć w
akcji z cyklu „NIEĆPA 2016” w Hali MOSiR Bystrzyca im. Zdzisława Niedzieli w Lublinie, akcji
objętej honorowymi patronatami przez Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Prezydenta
Miasta Lublina. Celem tego spotkania, na którym pojawili się przedstawiciele szkół z całego
województwa lubelskiego, było propagowanie
walki z plagą uzależnień. Oprócz wygłoszonych
prelekcji przez osoby zajmujące się profilaktyką,
na scenie pojawiły się również gwiazdy, których
utwory muzyczne stały się źródłem rozrywki oraz
wielu refleksji. Tegorocznymi artystami, których
występów mogliśmy posłuchać był Kamil Bednarek z zespołem oraz STO % z Piotrem Nagielem.
Podczas koncertów tłumy uczestników imprezy
z radością tańczyły i śpiewały znane piosenki.
Samo przedsięwzięcie było świetną formą integracji, pokazującą, że dobra zabawa bez używek
jest jak najbardziej możliwa.
Uczniowie klas trzecich Gimnazjum Nr 2 im.
Królowej Jadwigi w Bełżycach wyrażają wdzięczność Burmistrzowi Bełżyc, Panu Ryszardowi Górze za zorganizowanie i sfinansowanie wyjazdu.
Tekst: Marlena Czuryszkiewicz, foto: arch. ZS Nr2
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Młodzi tłumacze nagrodzeni

27 kwietnia 2016 r. odbył
się III Międzyszkolny Konkurs
Translatorski „Skrzydlate Słowa”,
którego organizatorami byli nauczyciele Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach. W budynku szkoły przy ul. Bychawskiej
spotkali się reprezentanci 12 szkół
z powiatów lubelskiego, opolskiego i puławskiego. Konkurs
przeprowadzony został w dwóch
kategoriach językowych (angielski
i niemiecki), a jego adresatami byli
uczniowie ze szkół gimnazjalnych
(klasy II i III) oraz ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem klas maturalnych). Można było korzystać
jedynie z tradycyjnych słowników w wersji
papierowej. Uczestnicy mieli 90 minut na
przetłumaczenie dwóch tekstów - wiersza
z polskiego na język obcy i fragmentu prozy z języka angielskiego lub niemieckiego na
język polski. W tegorocznej edycji tłumaczono utwory Marcina Świetlickiego, Tadeusza
Różewicza, Danuty Wawiłow i Rafała Lasoty
oraz Oscara Wilde'a, Theodore'a Dreisera,
Kurta Tucholsky'ego i Stefana Zweiga.
Podstawowymi kryteriami oceny przekładów
były: poprawność językowa, dokładność tłumaczenia i inwencja twórcza. Poziom, jaki
zaprezentowali finaliści był bardzo wysoki
i dosyć wyrównany, dlatego jury konkursu
miało niezwykle trudne zadanie. Po długich
obradach ustalono listę zwycięzców:
Kategoria ANGIELSKI - GIMNAZJUM
Miejsce I - Jolanta Wójtowicz, ZS nr 1 im. Jana
Pawła II w Bełżycach
Miejsce II - Monika Kusiak, ZS im. Stanisława
Staszica w Wysokiem
Miejsce III - Oliwia Maj, ZS im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach
Wyróżnienie:
Eliza Zezula, Gimnazjum w Borzechowie
Jakub Pietraś, ZS nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

Kategoria ANGIELSKI - SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
Miejsce I - Jakub Kanarek, Liceum Plastyczne im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie
Miejsce II - Aleksandra Rychlik, ZS im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
Miejsce III - Michał Kazanowski, Liceum
Plastyczne im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie
Wyróżnienie:
Mikołaj Batyra, LO im. Adama Mickiewicza
w Opolu Lub.
Kategoria NIEMIECKI GIMNAZJUM
Nie przyznano nagrody za I miejsce
Miejsce II - Marta Anasiewicz, ZS nr 1 im.
Jana Pawła II w Bełżycach
Miejsce III - Weronika Prusik, ZS im. Ziemi
Lubelskiej w Niemcach
Wyróżnienie:
Anna Knyś, ZS nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
Kategoria NIEMIECKI - SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
Miejsce I - Katarzyna Matuszczak, ZS im.
Mikołaja Kopernika w Bełżycach
Miejsce II - Paulina Plewik, ZS im. Mikołaja
Kopernika w Bełżycach
Nie przyznano nagrody za III miejsce
Oprócz wymienionych szkół, swoich reprezentantów w tegorocznym konkursie miały:

ZS nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach, Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego
Witosa w Piotrowicach, ZS nr 2 im. Stefana
Żeromskiego w Nałęczowie i LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w ZS w Poniatowej.
Choć 3. edycja „Skrzydlatych Słów” przeszła
już do historii, nie sposób zapomnieć o tych,
dzięki którym finałowy etap konkursu zyskał
należytą rangę. Serdecznie dziękujemy sponsorom nagród. W tym roku wspierali nas:
- Pani Elżbieta Kaszlikowska, Dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
- Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika
- Pani Barbara Kieraga, Dyrektor Oddziału
PKO BP w Bełżycach
- Pani Anna Porębiak, Księgarnia ul. Rynek
30
- Pani Katarzyna Ptasznik, Drogeria Sekret
Urody ul. Rynek 1A
- nasz bełżycki Supermarket ALIBI, który
oprócz nagród zapewnił też poczęstunek dla
uczestników konkursu
- wydawnictwa: Pearson, Oxford University
Press i Nowa Era
Serdeczne podziękowania kierujemy również
do dr. hab. Jarosława Krajki, Kierownika Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS, który
mimo wielu obowiązków zawodowych po
raz kolejny znalazł czas dla naszego „Kopernika” i przeprowadził warsztaty językowe dla
uczestników konkursu.
Chcemy z dumą podkreślić, że patronat naukowy nad tegoroczną edycją „Skrzydlatych
Słów” sprawował Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, a patronatem honorowym
objęli konkurs Starosta Lubelski oraz Lubelski
Kurator Oświaty.
Tekst organizatorzy: Anna Sierpińska, Dorota
Maj,Magdalena Szpyra, Anna Matysek,
foto: arch. ZS im. M.Kopernika
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IV Przedszkoliada
Jak co roku z okazji Dnia Dziecka na
bełżyckim Orliku animatorzy sportu zorganizowali zawody sportowo - rekreacyjne dla
przedszkolaków. Była to już czwarta edycja
Przedszkoliady, gdzie dzieciaki miały okazję sprawdzić swoje możliwości w różnych
dziedzinach sportu. Maluchy między innymi
tańczyły, skakały, biegały, rzucały, strzelały, jeździły na hulajnodze, przeciągały linę.
Pogoda dopisała, frekwencja też. W zabawie
wzięło udział ponad 200 dzieci.
Na zakończenie Przedszkoliady każde
dziecko dostało złoty medal!
Bardzo dziękujemy przede wszystkim
wolontariuszom (uczniom Gimnazjum Nr 1
w Bełżycach jak i absolwentom), bez pomocy
których to wszystko by się nie udało. Przedszkolakom za udział i dzielne pokonywanie
kolejnych stacji, nauczycielkom, dyrektorowi
Zbigniewowi Dygusiowi i dyrektor Małgorzacie Bojar, oraz dyrektorowi i pracownikom CKFiS Bełżyce za dobrą współpracę.
Tekst: Justyna Giza,

O Puchar Prezesa
Najmłodsi piłkarze Orlika w Bełżycach wzięli
udział w Turnieju o Puchar Prezesa Górnika
Łęczna. Nasz Orlik dzielnie reprezentowało
13 zawodników. W całym turnieju wzięło
udział 11 drużyn m.in Motor Lublin, Górnik
Łęczna, Milejów, Dys, CKFiS Bełżyce, BKS
Lublin, Soocer. Rozegraliśmy 10 bardzo dobrych spotkań: wygraliśmy 3 spotkania, ponieśliśmy 2 porażki i 5 razy zremisowaliśmy.
Chłopcy spisali się na medal. Nasza drużyna
zajęła 1 miejsce tak jak wszystkie drużyny
startujące w turnieju!
Tekst: red.

Mamy Mistrza Polski Juniorów w Wędkarstwie
Kacper
Rudzki, członek
koła PZW 74
Bełżyce został
Mistrzem Polski
Juniorów w
Wędkarstwie
Muchowym.
Trzydniowe zawody odbywały
się w dniach
24-26 czerwca na
rzekach Bóbr i
Kwisa. Wystartowało w nich
Kacper Rudzki stoi drugi od lewej razem z wicemistrzami zawodów
23 zawodników i 1
je się do udziału w XV Mistrzostwach Świata
zawodniczka. Po trzech dniach rywalizacji
Juniorów w Wędkarstwie Muchowym, które
na bardzo wysokim poziomie zawody wygrał
odbywać się będą w sierpniu, w Hiszpanii.
nasz krajan Kacper Rudzki.
Kacper w grudniu skończy 18 lat. Obec- Tekst: Agnieszka Winiarska,
nie chodzi do III klasy technikum w Bełży- foto: Andrzej Wnękowicz- trener Kadry Narocach. Wędkuje od dziecięcych lat. Zaczynał dowej Juniorów w Wędkarstwie Muchowym
przygodę z wędkowaniem pod opieką dziadka
Zdzisława, a wędkarstwem muchowym zaraził go wujek - Robert Majkowski. Do Kadry
Narodowej należy od 2014 r. Aby dostać się do
tej grupy musiał przejść pomyślnie eliminacje
ogólnopolskie. Nie jest to pierwsze jego zwycięstwo bowiem Kacper był już raz Mistrzem
Polski Juniorów w Wędkarstwie Muchowym
w 2014r. W tym roku został nim po raz kolejny. Jest też członkiem Kadry Narodowej
Juniorów w Wędkarstwie Muchowym, która
w ubiegłym roku zdobyła srebrny medal na
XIV Mistrzostwach Świata Juniorów rozgrywanych w Vail w Colorado,USA. Obecnie
wraz z innymi kadrowiczami i pod czujnym
okiem trenera – Andrzeja Wnękowicza na
wodach Sanu i Dunajca, Kacper przygotowu-

Wędkarstwo muchowe – metoda wędkowania, która polega na poławianiu ryb na sztuczną muszkę.
Wędkarz, muszkarz, posługuje się tu wędką
muchową zaopatrzoną w kołowrotek muchowy oraz jednym z trzech rodzajów specjalnej
linki nazywanej także sznurem. Typowe ryby
poławiane na muchę w Polsce to pstrąg i lipień. Na muchę łowi się również trocie, łososie i głowacice oraz niektóre ryby karpiowate, np. bolenie, klenie, jazie, jelce, brzany
i świnki. Bardzo dobrze biorą na muchę mniej
popularne okonie i wzdręgi. Bardzo atrakcyjne są również muchowe połowy szczupaka.
Możliwy jest też połów sandaczy, a nawet sumów, siei, sielawy i innych gatunków

Rodzinny Turniej Piłki Nożnej na Orliku
W maju na Orliku rozegrany został Rodzinny Turniej Piłki Nożnej drużyn 3-osobowych. Do turnieju zgłosiło się aż 10 drużyn, które zostały podzielone na 3 kategorie
wiekowe: 2003-2004, 2005-2006, 2007-2009.
W każdej grał jeden dorosły i dwójka młodszych dzieci. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym w swojej kategorii.
Miła, koleżeńska atmosfera, wspaniała pogoda, radość z gry zawodników, wspaniałe
mecze, dużo strzelonych bramek (61!) to
wszystko można było zobaczyć. Dzieciaki
mogły spędzić miło czas ze swoimi rodzinami. Każda z drużyn strzeliła bramkę, wygrała i przegrała mecz, a niektóre jeszcze
zremisowały. Dzięki temu wszystkie drużyny
znalazły się na podium i otrzymały cenne
nagrody- statuetki, puchary, dyplomy, medale a także worki z gadżetami od naszych
sponsorów. Ale wynik nie był najważniejszy,
tylko czas spędzony z rodziną.
Dziękujemy wszystkim za tak liczny

udział, za to że zachęciliście swoje rodziny do
spędzenia wspólnego czasu na Orliku. Dziękujemy także licznie zgromadzonym kibicom
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którzy dopingowali swoje drużyny.
Dziękujemy przede wszystkim naszym
sponsorom za ufundowanie cennych nagród.
Tekst: Justyna Giza, foto: arch. Orlika
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Finał turnieju szachowego w Warszawie

W dniu 3 czerwca 2016 roku uczniowie
Szkoły Podstawowej w Matczynie: Julia Dropek z klasy III, Dorota Niezbecka z klasy III,
Kacper Jęczeń z klasy II, Tomasz Wójtowicz
z klasy II, Piotr Niezbecki z klasy II i Karolina
Kozińska z klasy II wzięli udział w finałowym
turnieju szachowym Szkół Podstawowych
biorących udział w ogólnopolskim projekcie
"Szachy w Szkole".

Wraz z uczniami na turnieju przebywał
pan Zbigniew Fitt instruktor szachowy oraz
rodzice: pani Ewa Niezbecka i Anna Dropek oraz panowie: Karol Koziński i Michał
Wójtowicz. Turniej został zorganizowany
w hali sportowej "Torwar" w Warszawie. Jest
to największy turniej szachowy dzieci w Polsce. W tym roku wzięło w nim udział około
750! uczniów z całej Polski. Nasi uczniowie
rywalizowali z najlepszymi szachistami ze
Szkół Podstawowych z całej Polski. Poradzili
sobie bardzo dobrze, zdobyli doświadczenie
szachowe, nawiązali przyjaźnie, a co najważniejsze przeżyli wspaniałą przygodę, którą
zapamiętają na długo w swoim życiu. Oprócz
grania w szachy zwiedziliśmy Warszawę, Grób
Nieznanego Żołnierza", metro warszawskie,
a także stadion Legii Warszawa oraz skosztowaliśmy pysznych lodów. Na zakończenie pragnę podziękować moim młodym szachistom.

Jesteśmy wszyscy z Was dumni! Wspaniałym
Rodzicom za pomoc i wsparcie przy organizacji wyjazdu i opiekę nad dziećmi podczas
pobytu w Warszawie.
Tekst i foto: z szachowym pozdrowieniem
Zbigniew Fitt

Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka
W piątek 3 czerwca 2016 r. na pływalni Centrum Kultury Fizycznej i Sportu
w Bełżycach odbyły się Zawody Pływackie z okazji Dnia Dziecka. Organizatorem
zawodów była Szkoła Podstawowa Nr 1
w Bełżycach oraz wspomniany wcześniej
CKFiS.
W zawodach udział wzięły dzieci z klas I – III szkoły podstawowej (77
uczestników). Rywalizacja odbywała się
w trzech stylach pływackich (dowolnym,
klasycznym, grzbietowym) na dystansie
25 m. Świadkami zmagań młodych sportowców byli licznie przybyli kibice, przede
wszystkim rodzice, wychowawcy i koledzy
z klasy, którzy dopingiem zagrzewali do walki
o jak najlepsze miejsca.
Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani
słodkimi upominkami i nagrodami rzeczowymi. Najlepsza trójka zawodników w każdej
kategorii wiekowej i konkurencji otrzymała
pamiątkowe medale. Gratulujemy wszystkim
zawodnikom osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów.
Wyniki:
Dziewczęta:
25 m stylem dowolnym kl. I
1.Nikola Bednarczyk I E
40,63 s.
2.Julia Skurska I A
41,64
3.Łucja Bartoszcze I E
45,48
25 m stylem grzbietowym kl. II
1. Nina Matyjasik II B
28,51 s.
2. Agata Kwiatkowska II B 30,29
3. Iza Winnicka II C
34,59
25 m stylem klasycznym kl. II
1. Gabriela Misztal II B
28,01 s.
2. Dominika Wróblewska II A 29,54
3. Aleksandra Zając II A
31,65
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Chłopcy:
25 m stylem dowolnym kl. I
1. Filip Giza I A 36,44 s.
2. Nikodem Nowakowski I B 39,92
Kuba Marcinkowski I B 39,92
3. Antek Zieliński I C
40,28
25 m stylem dowolnym kl. II
1. Antoni Szubartowski II B 21,35 s.
2. Ksawery Gradziński II B 34,08
3. Kajetan Widelski III B 37,44

25 m stylem dowolnym kl. III
1. Wiktoria Bednarczyk III A 34,24 s.
2. Paulina Górka III A
42,65
3. Anna Dmitruk III C
50,74
25 m stylem grzbietowym kl. III
1. Weronika Maciejka III A 29,84 s.
2. Wiktoria Winiarska III A 36,66
3. Amelia Wieczorkiewicz III B 36,92

25 m stylem grzbietowym kl. II
1. Antoni Chomicki 31,58 s.
2. Jakub Babisz II B
32,15
3. Kornel Wójtowicz II A
35,38

Wędkarskie Dni Bełżyc
11 czerwca 2016 roku na zbiorniku wodnym
w Bełżycach rozegrane zostały zawody wędkarskie o Puchar Rady Miejskiej w Bełżycach.
W zawodach uczestniczyło 25 zawodników
w dwóch kategoriach: junior - kobieta oraz senior. W kategorii junior - kobieta wystartowało
7 zawodników, a tylko 4 udało się złowić ryby.
Pierwsze miejsce zajął Dominik Węgorowski z
wagą ryb 805 gram, drugie miejsce Wojciech
Łyjak -145 gram, na trzecim miejscu uplasował
się Adam Celej z wagą ryb -100 gram, a czwarte miejsce zajęła Wioleta Wasilewska - waga
złowionych przez nią ryb wyniosła 90 gram.
Największą rybę w tej kategorii złowił Dominik Węgorowski i był to lin o wadze 360 gram.
W drugiej kategorii czyli senior wystartowało
18 zawodników. Najlepszym okazał się Zdzisław Majkowski łowiąc ryby o łącznej masie
2180 gram. Drugie miejsce zajął Kamil Skrzypek -1850 gram, a trzecie miejsce przypadło
Łukaszowi Tarczyńskiemua z wagą ryb 1840
gram. Na kolejnych miejscach uplasowali się
Robert Tarczyński - 1805 gram, Robert Majkowski - 1510 gram, Mieczysaw Wasilewski
-1320 gram. Największą rybę w tej kategorii
złowił Kamil Skrzypek i był to lin o wadze 670
gram.
Nagrody rzeczowe wręczył uczestnikom
spotkania Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Chemperek, natomiast puchary zwycięzcom przekazał Burmistrz Bełżyc Ryszard
Góra podczas głównych obchodów miejskiego święta w niedzielę 12 czerwca na stadionie
miejskim.
Zarząd Koła 74 Bełżyce chciałby podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które

ufundowały puchary i nagrody rzeczowe.

dla dzieci i młodzieży posiadającymi zezwolenia na amatorski połów ryb będzie ZakończeTuż przed Dniami Bełżyc Koło Wędkarskie nie Wakacji w dniu 28 sierpnia 2016r.
PZW 74 organizowało dla młodych miłośniTekst: red, R.Tarczyński
ków wędkowania Wędkarski Dzień Dziecka.
Łowienie ryb miało miejsce na zbiorniku wodnym w Bełżycach. Zawody wędkarSponsorzy zawodów:
skie z okazji Dnia Dziecka rozgrywane były
w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwszą
◆Burmistrz Bełżyc
grupę wiekową stanowiły dzieci do lat 11. Naj◆Rada Miejska
lepszym zawodnikiem w tej grupie okazał się
◆LST Polska
Igor Wójcik, który złowił ryby o łącznej wadze
◆Hotel Korona
2080 gram i największą rybę zawodów lina
◆Pizzeria Pub 17
ważącego - 445 gram. Drugie miejsce zajął Ja◆Sklep Alibi
kub Anasiewicz z wagą ryb 745 gram, a trze◆Piekarnia Mielnik
cie miejsce zajął Adaś Celej łowiąc łącznie 515
◆Piekarnia - Ciastkarnia Kuna
gram ryb.
◆Piekarnia Bełżyce
W drugiej grupie wiekowej 12-16 lat pierw◆Sklep Wędkarski "Ryba"
sze miejsce zajął Kacper Gorgol - 485 gram, na
◆Wędkarski Świat
drugim miejscu uplasował się Albert Kowal◆Księgarnia Topaz
czyk - 470 gram i na trzecim miejscu Jakub Wę◆Sklep Spożywczy "Pączek" Wzgórze
gorowski - 400 gram.
◆Sklep ODIDO - Piotr Dwojak
Oprócz wędkowania rozegrano jeszcze dwa
◆AG-Technik Grzegorz Baranowski
konkursy: konkurs rzutowy i konkurs wiedzy.
◆Zakład Gospodarki Komunalnej
W konkursie rzutowym pierwsza trójka przedi Mieszkaniowej Bełżyce
stawiała się następująco: Albert Kowalczyk, Da◆Eksport - Import Bełżyce Kamil Besztak
mian Gerhand i Kacper Milart.
W konkursie wiedzy najlepszy okazał się
Damian Gerhand, drugie miejsce zajął Wiktor
Matysek, a trzecie Kacper Milart. Po zakończeniu konkursów ogłoszone zostały wyniki,
wręczone puchary, medale, dyplomy, upominki
i słodycze.
Zarząd koła chciałby podziękować wszystkim osobom i instytucjom za ufundowanie: nagród, słodyczy, napoi, pizzy oraz pomoc w zorganizowaniu zawodów. Kolejnymi zawodami

25 m stylem klasycznym kl. II
1. Wojciech Dobrowolski II B 26,74 s.
2. Filip Woszuk II B
34,74
3. Mateusz Nieściur II A
45,74
25 m stylem dowolnym kl. III
1. Maciej Dudkowski III A 23,37 s.
2. Jakub Anasiewicz III C 23,45
3. Igor Mazurek III B 31,31
25 m stylem grzbietowym kl. III
1. Szymon Musiej III A 24,76 s.
2. Dominik Boryga III A 28,11
3. Mikołaj Ignaczyński III B 29,73
25 m stylem klasycznym kl. III
1. Paweł Chomicki
III A 41,16 s.
2. Maciej Zielonka
III A 43,06
3. Bartłomiej Wójtowicz III A 45,74
Tekst: Rafał Kwiatkowski,
foto: arch. ZS Nr1
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Odpowiedz na pytanie
Na pytanie z poprzedniego wydania Gazety Bełżyckiej prawidłowo odpowiedzieli:
Barbara i Andrzej Grygliccy, Alicja Wójtowicz z ul. Kościuszki, Andrzej Pietrzak z Matczyna, Tomasz Kalinowski,
Krystyna Majkowska ze Starych Wierzchowisk, Stanisław
Koziński, Barbara Malik i Tomasz Bogusz.
Na fotografii widoczny był budynek ośrodka zdrowia, obecnego SP ZOZ-u mieszczący się przy ul. Bednarskiej. Zdjęcie
wykonano w końcu lat 60-tych XX wieku.

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

Zajęcia dla najmłodszych

Okiem mieszkańca

Strażacy z JRG PSP w Bełżycach usunęli w parku miejskim gałąź zagrażającą bezpieczeństwu zarówno kierowców jak i przechodniów.

Z tygodnia na tydzień przybywa dzieci uczestniczących w Akcji Lato 2016 - zajęciach
przygotowanych przez Miejski Dom Kultury. Akcje plastyczne w domu kultury, zajęcia
wyjazdowe w Wierzchowiskach, robienie mozaiki, nauka gry w szachy dla początkujących, wakacyjny film, to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych dla najmłodszych
dzieci spędzających lato w naszej gminie.
Tekst i foto: AWI
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Wkrótce na dawne miejsce wróci przystanek autobusowy
w Bełżycach. Obecnie sytuacja własności terenu wyjaśniła
się na tyle, że gmina mogła ustawić już wiatę przystankową dla pasażerów oczekujących na pojazd. W niedługim
czasie pojawią się także znaki, które poinformują kierowców o zakazie parkowania samochodami w tamtym
miejscu i przystanek z ul. Szewskiej zostanie przeniesiony
o kilkadziesiąt metrów na ul. Kazimierską.

