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Uroczysta sesja Rady Miejskiej

Foto: Agnieszka Winiarska, Małgorzata Wiślińska

Zaswiecenie choinki w MDK

Tydzień przed świętami Bożego Narodzenia w Miejskim Domu Kultury miało miejsce 
uroczyste zaświecenie choinki. Życzenia wszystkim mieszkańcom naszej gminy w przed-
dzień jubileuszowego dla miasta roku 2017 składał zastępca Burmistrza Marcin Olszak.

To uroczyste rozświetlenie choinkowego drzewka było okazją do wspólnego śpiewa-
nia kolęd i składania sobie życzeń. W tym wyjątkowo pięknym dniu towarzyszyły nam 
zespoły współpracujące na co dzień z Miejskim Domem Kultury, kluby, organizacje, to-
warzystwa, przyjaciele domu kultury oraz wielu mieszkańców.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska 
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Uroczysta sesja Rady Miejskiej
Odśpiewaniem hymnu państwowego roz-
poczęła się uroczysta sesja Rady Miejskiej 
w Bełżycach inaugurująca obchody Jubile-
uszu 600- lecia Bełżyc.

W obecności Burmistrza Bełżyc Ryszar-
da Góry sesję otworzył Andrzej Chemperek 
Przewodniczący Rady Miejskiej, z którym 
wspólnie powitał przybyłych na tę uroczy-
stość gości. 

Gospodarzy zaszczycili swoją obecno-
ścią: przedstawicielka Wojewody Lubelskiego, 
Teresa Misiuk Kurator Oświaty w Lublinie, 
rektorzy lubelskich uniwersytetów: prof. dr 
hab. Zygmunt Litwińczuk rektor Uniwersy-
tetu Przyrodniczego, prof. dr hab. Stanisław 
Michałowski rektor UMCS w Lublinie, prof. 
dr hab. Ryszard Szczygieł z zakładu Historii 
Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodar-
czych UMCS, który wygłosił wykład okolicz-
nościowy o lokacji miasta, Prezydent Lublina, 
Krzysztof Żuk, Lucjan Orgasiński wiceprezes 
WFOŚiGW w Lublinie, Grzegorz Figiel za-
stępca dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, 
Mateusz Winiarski zastępca dyrektora De-
partamentu Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lu-
blinie. Wśród gości byli także przedstawiciele 
Powiatu Lubelskiego, radni powiatowi: Marek 
Peciak i Grzegorz Widelski, burmistrzowie 
i  wójtowie sąsiednich miejscowości: Konop-
nicy, Niedrzwicy Dużej, Borzechowa, Krzczo-
nowa, Jabłonnej, Głuska, a także Piotr Maj-
chrzak Konsul Honorowy Austrii, ks. prałat 
Czesław Przech Honorowy Obywatel Gminy 
Bełżyce, ks. proboszcz Janusz Zań, dyrektorzy 
szkół, przedszkoli, jednostek samorządowych 
z terenu gminy Bełżyce, oraz zakładów funk-
cjonujących na terenie naszej gminy. 

Galę zaszczycili swoją obecnością byli 
naczelnicy, burmistrzowie i przewodniczący 
Rady Miejskiej w Bełżycach: Bogdan Abra-
mowicz, Bogdan Czuryszkiewicz, Bogusław 
Winiarski, Stanisław Listoś i Zbigniew Król.

Gościli w czasie sesji także przedstawiciele 
służb mundurowych, organizacji i stowarzy-
szeń działających na terenie gminy Bełżyce. 

Po powitaniu dostojnych gości przejął 
głos i prowadzenie uroczystej gali zastępca 
Burmistrza Marcin Olszak.

W klimat obchodów Jubileuszu miasta 
wprowadzili zebranych uczniowie Zespołu 
Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach 
prezentując program artystyczny zatytułowa-
ny "Narodziny miasta Bełżyce". 

Kolejnym punktem programu sesji był 
wykład prof. Ryszarda Szczygła z Zakładu 
Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Go-
spodarczych UMCS w Lublinie, który przy-
bliżył historię powstania i rozwoju Bełżyc. 
W  tym miejscu my także naszym Czytelni-
kom, pokrótce przypomnimy dzieje naszego 
miasta.

Bełżyce powstały w XV wieku jako jed-

no z miast lokacyjnych założonych z majątku 
możnowładztwa i szlachty podobnie jak Wy-
sokie czy Opole. Innymi typami zakładanych 
miast były powstające w dobrach królewskich 
lub w dobrach kościelnych. 

Inicjatorami lokacji Bełżyc byli bracia Tar-
nowscy: Jan wojewoda krakowski i Spytek woje-
woda ziem ruskich. Obaj należeli do ówczesnej 
elity władzy Królestwa Polskiego. Tarnowscy 
dostrzegli rosnące znaczenie drogi przechodzą-
cej przez Bełżyce: a biegnącej z jednej strony do 
Urzędowa i dalej do Sandomierza, a z drugiej 
do Lublina, która po unii polsko – litewskiej 
była odcinkiem szlaku łączącego Kraków i Wil-
no. Bracia postanowili zatem w swoich dobrach 
zbudować zamek i założyć miasto na prawie 
niemieckim.

„Wystawiony 17 maja 1417 r. – jak pisze 
prof. Ryszard Szczygieł w artykule „Powstanie 
miasta Bełżyce” - królewski przywilej lokacyjny 
nadawał nowemu miastu miejskie prawo mag-
deburskie. Oznaczało to dla przyszłych obywa-
teli ośrodka wolność osobistą, prawo swobod-
nego wykonywania zawodów rzemieślniczych 
i kupieckich oraz prawo do posiadania i użyt-
kowania posesji miejskich, a więc gruntów or-
nych, ogrodów, łąk oraz działek siedliskowych.”

Władza sądowa i administracyjna w mie-
ście miała spoczywać w rękach wójta dziedzicz-
nego, którego miał mianować sam właściciel 
miasta. Ponadto wójt miał czuwać nad bezpie-
czeństwem mieszczan i właściwym funkcjono-
waniem gminy miejskiej.

Król Władysław Jagiełło nadał także Beł-
życom prawo organizowania targu tygodnio-
wego we czwartki.

Jeśli chodzi o granice miasta to wyznaczyli 
je fundatorzy. Opisane zostały w tzw. doku-
mencie lokacyjnym fundatora, który stanowił 
dokument uzupełniający do postanowień przy-
wileju królewskiego. Ponieważ dokument ten 
nie zachował się, przypuszczalnie tylko można 
stwierdzić, że obejmował obszar około 1250 ha. 
Niedługo potem nowy właściciel miasta Jan Pi-
lecki w 1446 roku na prośbę rajców i pospólstwa 
miejskiego nadał im dwa obszary pola po obu 
stronach Przedmieścia bełżyckiego, z przezna-
czeniem na wymierzenie ogrodów.

Zabudowa miasta była szachownicowa: 
prostokątny rynek i odchodzące stamtąd uli-
ce. Pierwotnie Bełżyce planowane były na za-
mieszkanie około 1000 mieszkańców.

Zabudowa miasta początkowo tylko drew-
niana: zarówno domostwa jak i ratusz oraz 
kościół. Władze miejskie urzędowały w ratuszu 
mieszczącym się w rynku miejskim. Przy jego 
zewnętrznych ścianach ulokowane były kramy 
kupieckie i rzemieślnicze. 

Oprócz wójta rozpoczęła w mieście działal-
ność na sesjach sądowych ława miejska. Nie-
długo potem powołano do życia radę miejską, 
złożoną z 4 rajców, z których każdy przez kwar-
tał pełnił funkcję burmistrza .

W 1432 roku król wydał przywilej zobo-

wiązujący wszystkich kupców jadących z Urzę-
dowa do Lublina lub odwrotnie do przejeżdża-
nia przez Bełżyce. Był to tzw. przymus drogowy. 
Sprzyjało to niewątpliwie rozwojowi koniunk-
tury gospodarczej.

W 1464 roku Bełżyce otrzymały przywilej 
na dwa zjazdy jarmarczne, na których w prze-
ciwieństwie do targów obwarowanych wieloma 
ograniczeniami, panowała swoboda przepro-
wadzania wszelkich transakcji. Zostały one 
wyznaczone na Św. Małgorzatę 13 lipca i Św. 
Michała 29 września. Uzyskanie tego przywi-
leju było uzupełnieniem programu lokacyjnego 
ośrodka miejskiego w Bełżycach. 

To tyle o historii Bełżyc. Wróćmy do uro-
czystej sesji Rady Miejskiej.

W dalszej części miało miejsce nadanie 
sztandaru Gminie Bełżyce i jego poświęcenie, 
o czym szerzej piszemy na następnych stro-
nach Gazety Bełżyckiej.

Jubileusz 600 - lecia Bełżyc był okazją do 
wręczenia odznaczeń honorowych "Zasłużo-
ny dla Gminy Bełżyce", które uchwałą Rady 
Miejskiej zostały przyznane Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Bełżycach, Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 
Nr1 w Bełżycach i Spomaszowi Bełżyce S.A. 
Wręczyli je wspólnie: burmistrz Ryszard Góra 
i przewodniczący RM Andrzej Chemperek, 
podobnie jak medale jubileuszowe, które 
otrzymali: prof. dr hab. Stanisław Michałow-
ski, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, Pra-
łat ks. Czeslaw Przech, ks. Janusz Zań, insp. 
Dariusz Dudzik - Komendant Miejski Policji 
w  Lublinie, mł. bryg. Marek Fiutka Komen-
dant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 
w  Lublinie, Janusz Kopaczek prezes Organi-
zacji Turystycznej "Szlak Jagielloński", Wi-
told Marcewicz Honorowy Obywatel Gminy 
Bełżyce (odebrała odznaczenie małżonka Ja-
dwiga Marcewicz) oraz przedstawiciele Woje-
wody Lubelskiego, Marszałka Województwa 
Lubelskiego, Starosty Lubelskiego oraz pre-
zydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk, Konsul 
Honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak 
i prof. Ryszard Szczygieł.

Tuż przed wystąpieniami zaproszonych 
gości z krótkim koncertem wystąpił Chór 
"Gaudeamus" z ZS Nr 1 im Jana Pawła II 
w   Bełżycach pod dyrekcją Marzeny Goc. 
Jednym z utworów prezentowanych przez 
młodych chórzystów była "Pieśń o Bełżycach" 
napisana przez panią Helenę Marek. 

Wystąpienia okolicznościowe poprzedziło 
odczynianie przez zastępcę Burmistrza Mar-
cina Olszaka, adresów skierowanych do władz 
miasta i mieszkańców Bełżyc od Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy oraz Witolda Marcewicza 
Honorowego Obywatela Bełżyc. Na zakończe-
nie uroczystości zebrani obejrzeli film pro-
mocyjny o gminie Bełżyce, który prezentował 
zarówno możliwości rozwoju jak i walory go-
spodarcze, krajobrazowe i kulturowe naszego 
terenu. 

cd. str.2
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Burmistrz Ryszard Góra w swoim końco-
wym wystąpieniu podkreślił znaczenie donio-
słego Jubileuszu dla obecnych mieszkańców 
miasta. "Bełżyce to jedno z najstarszych miast 
Lubelszczyzny, położone na królewskim szlaku 
między Krakowem a Wilnem. W 1609 roku 
przebywał tu z wizytą Zygmunt III Waza, a 
w 1674 r. zatrzymał się Jan III Sobieski, skąd 
korespondował w sprawach państwowych 
z  Paryżem i Warszawą. To w naszym mieście 
w 1466 r. szlachta dokonała elekcji Kazimierza 
Jagiellończyka na króla Polski.

W Bełżycach działały znamienite osobi-
stości jak chociażby Józef Chełmoński malarz, 
filozof Władysław Tatarkiewicz, Stanisław 
Kossowski, pijar ks. Adam Słotwiński, lekarz 
i społecznik Szymon Klarner, Czesław Klar-
ner wiceminister skarbu w II Rzeczpospolitej, 
słynny talmudysta i lekarz Jakub Nachman, ks. 
Biskup Tomasz Wilczyński, dr Władysław Gra-
żewicz i wielu innych. 

Należy podkreślić, że bełżyczanie to żarliwi 

patrioci, którzy w momentach zawirowań histo-
rii naszej państwowości dopominali się o swoją 
ojczyznę, jak choćby w 1920 roku kiedy bronili 
kraju przed nawałą bolszewicką, czy w czasie II 
wojny światowej, kiedy Bełżyce były ośrodkiem 
na Lubelszczyźnie, wokół którego skupiał się 
najpoważniejszy i najbardziej liczny ruch par-
tyzancki. Także po wojnie mieszkańcy przeciw-
stawiali się drugiemu totalitaryzmowi, i często 
składali krwawe ofiary, mordowani w publicz-
nych egzekucjach jak ta 9 czerwca 1944 roku na 
bełżyckim rynku, czy w 1940 roku w Katyniu, 
gdzie zginął ks. Władysław Plewik, Józef Klar-
ner i Paweł Walczak, podobnie jak pomordowani 
żołnierze, podkomendni działający na naszym 
terenie razem z majorem Zaporą.

Obecnie miasto pamiętając o przeszłości, 
odważnie patrzy w przyszłość. Stąd realizowane 
licznie działania w zakresie rozbudowy infra-
struktury drogowej, podniesienia estetyki mia-
sta, ochrony środowiska czy gospodarki wodno 
- ściekowej. Tu znaczące wykorzystanie środków 

funduszy unijnych. Dynamicznie zachodzą-
ce zmiany ekonomiczne są widoczne choćby 
w rankingu "Sukces mijającej kadencji 2010-
2014" pisma Wspólnota, w którym Bełżyce 
awansowały z 337 na 85 miejsce w kategorii 
Małe miasta. 

Oprócz działań inwestycyjnych w ostatnich 
latach staraliśmy się realizować liczne przedsię-
wzięcia kulturalne, sportowe, edukacyjne oraz 
służące edukacji historycznej i krzewieniu pa-
triotyzmu.

Każdego dnia staramy się zmieniać wize-
runek miasta i mierzyć się z marzeniami. I wie-
rzę, że te marzenia się spełnią, dzięki wspólnej 
pracy, aktywności i determinacji naszej spo-
łeczności."

Uroczystą sesję zamknął Przewodniczący 
RM Andrzej Chemperek. 

Tekst: A.Winiarska na podst. art. prof. 
R. Szczygła „Powstanie Miasta Bełżyce” oraz 
przemówienia okolicznościowego Burmistrza 

Bełżyc R.Góry 

Nadanie sztandaru dla Gminy Bełżyce
Działania związane z zaprojektowaniem 

herbu, sztandaru i innych symboli gminy 
Bełżyce rozpoczęły się w styczniu 2015r. He-
raldycy: Kamil Wójcikowski i Robert Fidura 
opracowali wstępne projekty symboli oraz 
ich uzasadnienie heraldyczno - historyczne. 
Po konsultacji wśród mieszkańców, radnych 
i  władz gminy ostateczną wersję uzasadnie-
nia i projekty symboli przesłano w sierpniu 
2015 r. do Komisji Heraldycznej przy Mini-
strze Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Minister pismem z dnia 18 stycznia 2016 roku 
poinformował Burmistrza Bełżyc Pana Ry-
szarda Górę, że opiniuje pozytywnie projekty 
symboli Gminy.

Rada Miejska w Bełżycach uchwałą Nr 
XIX/101/2016 z dnia 17 marca 2016 r. ustano-
wiła symbole i insygnia Gminy Bełżyce.

Z inicjatywą fundacji sztandaru wystąpił 
Zarząd Towarzystwa Regionalnego Bełżyc, 
który powołał społeczny Komitet Fundacji 
sztandaru, na czele którego stanął Witold 
Marcewicz Honorowy Obywatel Gminy Beł-
życe. Komitet zgodnie z przyjętym regulami-
nem zorganizował zbiórkę środków finanso-
wych na wykonanie sztandaru zwracając się 
o wsparcie tego celu do środowisk społecz-
nych, władz różnego szczebla, burmistrzów 
i wójtów gmin powiatu lubelskiego, radnych, 
sołtysów, do Ochotniczych Straży Pożarnych, 
zakładów pracy oraz mieszkańców Gminy 
Bełżyce.

Na prośbę odpowiedziało 121 darczyń-
ców, którzy zostali uhonorowani imiennym 
gwoździem na drzewcu sztandaru i tablicy 
pamiątkowej oraz zostali wpisani do księgi 
fundacji sztandaru.

Rodzicami chrzestnymi została pani 
Anna Ostasz dyrektor Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Bełżycach i pan Dariusz Pruszkow-
ski - Radny Rady Miejskiej, zastępca dowódcy 
JRG PSP w Bełżycach.

Akt fundacji sztandaru
"Społeczny Komitet Fundatorów Sztan-

daru dla Gminy Bełżyce zrealizował misją 
powierzoną mu uchwałą Nr 1/2016 Towa-
rzystwa Regionalnego Bełżyc z dnia 10 maja 
2016r. w sprawie fundacji sztandaru dla Gmi-
ny Bełżyce.

Fundując sztandar w roku Jubileuszu 600 
- lecia prawa miejskiego Bełżycom przez króla 
Władysława Jagiełłę jesteśmy przekonani, że 
będzie on niezwykle ważnym symbolem dla 
organów władzy Gminy Bełżyce.

Fundatorami Sztandaru są: Komitet Ho-
norowy Obchodów 600 lecia, Radni Rady 
Miejskiej, zakłady pracy, pracownicy jedno-
stek organizacyjnych gminy, organizacje spo-
łeczne, sołtysi i mieszkańcy Gminy.

Fundatorzy sztandaru zostali wpisani 
imiennie do Księgi Fundatorów, umieszczeni 
na Tablicy Honorowej oraz na drzewcu sztan-
daru.

Niech ten Sztandar będzie szczególnym 
symbolem tradycji, honoru i odpowiedzial-
ności. Niech niesie ze sobą szlachetne zobo-
wiązanie do wierności zasadom prawnym 
i normom etycznym, a otoczony należnym 
szacunkiem stanowi zawsze źródło dumy 
i  chwały jako symbol naj-
wyższych wartości.

W podpisie: Przewod-
niczący Komitetu 

Witold Marcewicz."
Następnie fundatorzy, 

wyczytani przez zastępcę 
Burmistrza Marcina Ol-
szaka, dokonali symbo-
licznego wbicia gwoździ 
w drzewce sztandaru oraz 
składali wpisy do kroniki.

Modlitwę odmówił 
i   sztandar poświęcił ks. 
Janusz Zań proboszcz beł-
życkiej parafii.

Foto: Agnieszka Winiarska, Małgorzata Wiślińska

W dalszej części rodzice chrzestni prze-
kazali uroczyście sztandar na ręce burmistrza 
Ryszarda Góry, który z kolei wręczył go do 
prezentacji pocztowi sztandarowemu.

Tekst: Agnieszka Winiarska, 
foto: A.Winiarska, M.Wiślińska

Wpis do Księgi Honorowej składa Sekretarz Miasta 
Antoni Kwiatkowski

Poczet sztandarowy prezentuje zebranym sztandar Gminy Bełżyce

Burmistrz  Bełżyc przekazuje otrzymany sztandar pocztowi sztandarowemu

Rodzice chrzestni wręczają uroczyście sztandar Burmistrzowi Bełżyc Przewodniczący Rady Miejskiej przybija symbolicznie do 
drzewca sztandaru imienny gwóźdź

Władze miejskie i Rada Miejska ze sztandarem Gminy Bełżycecd.str.3
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Uchwała Nr XXX/188/2016 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 28 grudnia 2016 roku. W sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
Jednym z załączników jest załącznik inwestycyjny, który przedstawia się następująco:

Rada Miejska uchwaliła
Objawienie Pańskie, tzw. święto Trzech 
Króli.To jedno z najstarszych świąt w Ko-
ściele. Pokłon Mędrców ze Wschodu zło-
żony Dziecięciu Jezus symbolizuje pokłon 
świata pogan, który klęka przed Bogiem 
Wcielonym.

Trzej królowie, którzy ujrzeli gwiazdę - 
znak narodzin Króla. Za jej przewodnictwem 

Mędrcy wyruszają do Betlejem, gdzie odnaj-
dują Dziecię Jezus. Ofiarowują mu swe dary 
- złoto, kadzidło i mirrę. 

Na pamiątkę tamtego wydarzenia w wielu 
miastach całej Polski ruszają orszaki wiernych 
by złożyć pokłon Narodzonemu. Od lat taką 
tradycję podtrzymujemy także w Bełżycach. 6 
stycznia ulicami miasta bardzo liczny, barw-

ny orszak podąża do kościoła parafialnego do 
maleńkiej szopki, gdzie symbolicznie królo-
wie składają dary małemu Jezusowi. 

W tym roku w rolę króli wcielili się: Mi-
chał Kamiński, Szymon Topyło i Krzysztof 
Topyło, a z gwiazdą na czele orszaku podążał 
Dominik Wójtowicz.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Pokłonili się Trzej Królowie

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2017 roku
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Śladami Powstania Styczniowego w naszym regionie
Losy historyczne Polaków sprawiły, 

że od wieków najwyższą wartością dla 
każdego z nich była Ojczyzna. Od mo-
mentu trzeciego rozbioru 1795 roku, 
Polski nie było na mapach Europy. Okres 
niewoli narodowej trwał 123 lata i był 
czasem walki o wolność. Powstania były 
czynem zbrojnym, który miał przynieść 
naszemu krajowi niepodległość. 22 stycz-
nia 1863 roku wybuchło powstanie naro-
dowe zwane styczniowym. Wspomnienie 
o tym ważnym wydarzeniu jest obowiąz-
kiem każdego historyka i Polaka. Coraz 
mniej mówi się na ten temat w mediach i 
jedynie wspomina rocznicę tego wielkie-
go zrywu niepodległościowego.

Zima to pora roku, która nie sprzyjała 
prowadzeniu walk. Natychmiast po rozpo-
częciu działań powstał Rząd Narodowy, któ-
ry wydał manifest wzywający naród do boju 
o wolność Polski. Dokument ten uroczyście 
ogłaszał zniesienie różnic stanowych oraz  
natychmiastowe uwłaszczenie chłopów, czyli 
nadanie im prawa własności do użytkowanej 
przez nich ziemi. W lasach zaczęły powstawać 
armie powstańcze zwane partiami. Przeważa-
ła w nich piechota, dzieląca się na strzelców 
i kosynierów. Strzelcy posiadali broń palną. 
Kosynierzy rekrutowali się przeważnie spo-
śród chłopów uzbrojonych w osadzone na 
sztorc kosy, drągi i piki. Oddziały te, ukry-
wały się najczęściej w lasach i atakowały nie-
przyjaciela z zaskoczenia. W polskiej historii 
utrwalił się następujący wizerunek stycznio-
wego powstańca – w kożuszku, z pistoletem 
za pasem, w rogatywce obszytej barankiem, 
z   kosą lub karabinem w sinej, zmarzniętej 
dłoni, gorączkowo rozgrzewanej nad płoną-
cym ogniskiem, na skutej mrozem leśnej po-
lanie. Pierwsze bitwy wykazały, że przewaga 
wroga jest zbyt duża, aby liczyć na zwycięstwo 
w regularnych bitwach. Rosyjskie garnizony 
liczące 100 tysięcy żołnierzy atakowali Polacy 
w 33 miejscach. Powstańców było zaledwie 6 
tysięcy przeciwko potężnej, doskonale uzbro-
jonej armii carskiej. Prowadzono więc walkę 
partyzancką. Nie udało się Polakom zająć żad-
nej z twierdz, gdzie można było zdobyć broń. 
Nie opanowano żadnego większego miasta. 
Niemożliwe okazało się też opanowanie War-
szawy. Działania zbrojne polegały na prowa-
dzeniu setek potyczek, ataków i odwrotów. 
Organizacja powstańcza  z rządem, wojskiem, 
terenowymi władzami osiągnęła taki stopień 
rozwoju, że zasłużyła na nazwę tajnego, czyli 
podziemnego państwa. Społeczeństwo pol-
skie z niepokojem śledziło przebieg wydarzeń. 
Nie wszyscy Polacy poparli powstanie, niektó-
rzy bojąc się odpowiedzialności, wrogo odno-
sili się do bohaterów narodowych, podejmu-
jących walkę z zaborcą. Polskim oddziałom 
partyzanckim brakowało wszystkiego: broni, 
amunicji, odzieży, zaopatrzenia, lekarstw 
i  środków opatrunkowych. Sytuacja powsta-

nia od początku była trudna. Car rozkazał 
tłumić powstanie przez terror i stosowanie 
odpowiedzialności zbiorowej. Nie zareagował 
na interwencję dyplomatyczną Francji, Wiel-
kiej Brytanii i Austrii uważając, że rozprawa 
z „polskimi  awanturnikami” jest wewnętrzną 
sprawą carskiej Rosji. Powstanie Styczniowe 
trwało dzięki wielkiemu wysiłkowi organiza-
cyjnemu znacznej części społeczeństwa. Na 
potrzeby powstańców pracowali rzemieślnicy 
różnych zawodów. W cywilną walkę z zaborcą 
zaangażowane były również kobiety. Organi-
zowały się w grupy tzw. „piątki”, udzielając po-
mocy rodzinom walczących powstańców oraz 
aresztowanym.

Był mroźny styczeń 1863 roku i kolejny 
etap zaborczej egzystencji Polaków, którzy 
nigdy nie pogodzili się z utratą Ojczyzny. 
W  naszym regionie i wśród mieszkańców 
Bełżyc odnotowano „wielki, patriotyczny za-
pał do walki”. Bicie dzwonów w miejscowych 
kościołach w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. 
obwieściło wybuch powstania. Bełżyckie spo-
łeczeństwo czynnie uczestniczyło w tragicz-
nych wydarzeniach Powstania Styczniowego. 
W walce o wolność wzięło udział wielu miesz-
kańców Bełżyc. Dokładna lista uczestników 
powstania została sporządzona przez carskich 
urzędników i znajduje się w Wojewódzkim 
Archiwum Państwowym w Lublinie (dane 
z   raportu składanego lubelskiemu guberna-
torowi generałowi Chruszczowowi). Słyn-
nymi patriotami ziemi bełżyckiej byli bracia 
z rodziny Słotwińskich: Adam, Franciszek 
i   Antoni - represjonowani za udział w  po-
wstaniu. Byli oni wielce oddanymi sprawie 
narodowej. Adam Słotwiński był przyjacielem 
księdza Stanisława Brzóski - bohatera Powsta-
nia Styczniowego, który, dowodził oddziałem 
powstańczym, broniącym się do wiosny 1865 
roku (inne  oddziały złożyły broń jesienią 
1864 roku).

Inni mężczyźni, którzy poszli do powsta-
nia pod wodzą kapitana Tomasza Wierzbic-
kiego to: Kazimierz Bartoś, Władysław Wie-
czorkiewicz, Kasper Król, Franciszek Kozak, 
Stanisław Kamiński, Paweł Łabajski, Jan  Ła-
bajski, Stanisław Maj, Adam Podlaski, Józef 
Rumiński, Józef Szwajgier, Tomasz Szwajgier, 

Paweł Sobczyk, Mikołaj Sobczyk, 
Władysław Tuszko, Franciszek 
Tracz, Jan Taracha, Adam Wroński, 
Franciszek Winiarski, Wojciech 
Wiśniewski, Kajetan Wysmulski, 
Marcin Wójtowicz, Tomasz Zieliń-
ski, Andrzej Zyśko, Jan Ziarnowski.

Walczyli oni pod Chruśliną, 
Żyrzynem, Fajsławicami, Gorajem, 
Biskupicami, Polichną, Chełmem, 
Malinówką, Krasnymstawem. 
Wiemy, że w powstaniu zginę-
ło dwóch mieszkańców miasta - 
Władysław Tuszko (lat 22) (zginął 

w bitwie pod Chruśliną). Paweł Ła-
bajski- bednarz umarł z ran w szpi-

talu w Nowej Aleksandrii (obecnie Puławy). 
Został pochowany na cmentarzu w Bełżycach. 
Inny powstaniec –Adam Podlaski był ranny i 
leżał w szpitalu w Lubartowie. Józef Rumiń-
ski (lat 19) -szewc został wzięty do niewoli 
w bitwie we wsi Kierz 13 stycznia 1864 roku. 
Franciszek Tracz trafił do niewoli w bitwie 
pod Fajsławicami. Powstańcy: ksiądz Adam 
Słotwiński i Tomasz Zieliński zbiegli za grani-
cę. Pozostali z tych, którzy ocaleli, wrócili po 
upadku powstania do domów i zostali zesłani 
na Sybir. Po odbyciu kary wszyscy powróci-
li do swoich domów. Wiemy, że mieszkaniec 
Bełżyc Xsawery Szubartowski został ranny 1 
maja 1863 roku w boju pod Kobylanką (kie-
leckie) i tam zmarł  6 maja tegoż roku. Licz-
nym represjom poddawana była młodzież 
z  Bełżyc. Wielu z nich uniknęło aresztowania 
i dlatego nie znamy ich nazwisk. Dokumenty 
archiwalne zawierają także spis wsi, których 
mieszkańcy uczestniczyli w tym zrywie nie-
podległościowym. Są to: Czółna, Matczyn, 
Krężnica, Wzgórze i Niedrzwica. W powsta-
niu uczestniczyło 21 mężczyzn z tych miej-
scowości.

Na naszym miejscowym, parafialnym 
cmentarzu, przy głównej jego alejce znajduje 
się grób Weterana z Powstania Styczniowe-
go pana Józefa Szwajgra szewca walczącego 
w oddziale Wierzbickiego. Człowiek ten prze-
żył trudne chwile zrywu niepodległościowe-
go i szczęśliwie powrócił do Bełżyc. Żył do 
1926 roku. Doczekał więc upragnionych dni 
wolności Polski. Czyn niepodległościowy na-
szych prapradziadków świadczy o ich wielkim 
bohaterstwie. Dlatego należy zachować ich 
w pamięci. Klęska powstania była dla nich 
ogromnym wstrząsem, jednak stanowiła mo-
ment zwrotny w tworzeniu  się nowoczesnego 
narodu polskiego, wśród którego dojrzewała 
świadomość narodowa. Polacy kolejny raz 
okazali gotowość do najwyższych ofiar i po-
święceń dla Ojczyzny. Tak pisano o czynie po-
wstańczym, tuż po złożeniu broni przez Pola-
ków – „…wygrana w zasadzie na polu ducha 
– prędzej lub później musi być wygraną…”

Ewa Pietrzyk

Kapłan z ziemi lubelskiej i kapelan Powstania Styczniowego 
ks. Stanisław Brzóska

Uczcili rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

W rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego Towarzy-
stwo Regionalne Bełżyc zainicjowało uroczyste obchody tego 
wydarzenia. Pod patronatem Burmistrza Bełżyc w MDK miała 
miejsce uroczystość upamiętniająca zryw niepodległościowy 
1863 roku. Wzięli w niej udział uczniowie ZS Nr 1 w Bełżycach 
oraz uczniowie ZS im.M.Kopernika a także pani Teresa Nierad-
ko, Barbara Wójcik, Zofia Ptasznik, Teresa Zając i pan Grzegorz 
Kamiński. Słowo do zebranych na temat naszych lokalnych po-
wstańców wygłosił Prałat ks. Czesaw Przech. Całość otworzyła 
Ewa Pietrzyk prezes TRB wraz z Burmistrzem Bełżyc Ryszardem 
Górą. Obchody uświetnił występ zespołu pieśni i tańca UMCS, 
o którym szerzej pisaliśmy w poprzednim wydaniu gazety. Do-
dać trzeba, że wspaniały występ zespołu miał miejsce przy pełnej 
sali widowiskowej. Widzowie często z łezką w oku podziwiali 
pieśniarzy w patriotycznych strofach i oglądali niezwykle dyna-
miczne i barwne widowisko taneczne.

Tekst: AWI, foto: A.Winiarska, K.Gumiński
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7 stycznia w Miejskim Domu Kultury 
odbyły się przesłuchania IV Przeglądu Kolęd 
i Pastorałek a 15 stycznia odbył się Koncert 
Laureatów. Organizatorami Przeglądu byli: 
Społeczna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. H. 
Wieniawskiego w Bełżycach oraz Stowarzy-
szenie Razem dla Bełżyc.

Honorowy patronat nad IV Przeglądem 
Kolęd i Pastorałek sprawował Burmistrz Beł-
życ Pan Ryszard Góra. Partnerami Przeglądu 
byli: Proboszcz Parafii pw. Nawrócenia Św. 
Pawła Apostoła w Bełżycach ks. kan. Janusz 
Zań oraz Dyrektor Miejskiego Domu Kultury 
w Bełżycach Pan Józef Kasprzak, a wydarze-
nie jakim był IV Przegląd Kolęd i Pastora-
łek wpisało się w obchody 600-lecia nadania 
praw miejskich Bełżycom. 

Przesłuchania odbyły się 7 stycznia 2017r. 
Uczestnicy rywalizowali w 5 kategoriach wie-
kowych: przedszkole, szkoła podstawowa, 
gimnazjum i liceum, dorośli oraz śpiewające 
rodziny. Łącznie zaprezentowało się prawie 
140 uczestników, którzy zaśpiewali 80 kolęd. 
Ich wokalne zmagania oceniało jury w skła-
dzie:  Urszula Sobiepan, Monika Tokarczyk, 
Józef Kasprzak i Leszek Iwaniak. Poziom jaki 
zaprezentowali uczestnicy był bardzo wysoki 
i przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Na 
uwagę zasługuje nie tylko czystość śpiewu, 
poprawność wykonania czy też dobór reper-
tuaru, ale także oprawa towarzysząca wykona-
niu taka jak: rekwizyty, choreografia, instru-
menty i stroje. 

W kategorii przedszkole

1 miejsce zajęły dzieci z oddziału przed-
szkolnego w Babinie w składzie: Amelia Bed-
narczyk, Maja Pietrzak, Julia Wideńska.

2 miejsce zdobył Zespół Wokalny z Przed-
szkola w Matczynie w składzie: Zuzanna 
Dziatczak, Natalia Stanisławek i Nina Wójto-
wicz . 

3 miejsce zajęło Trio z Przedszkola w Krzu 
w składzie: Miłosz Ścibior, Michalina Czępiń-
ska oraz Karolina Szczotka.

Kategoria klasy 1-3 szkoły podstawowej
Jury przyznało aż 3 pierwsze miejsca 

w  kategorii klasy 1-3 szkoły podstawowej: 
Marii Zarzyckiej, Bartłomiejowi Walczakowi 
oraz Dominice Puchała.

2 miejsce zajęła Julia Walczak uczennica 
klasy II Szkoły Podstawowej w Matczynie.

3 miejsce ex aequo zdobył zespół złożony 
z  uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Babi-
nie oraz Zuzanna Kruk

Kategoria gimnazjum i liceum
W tej kategorii jury przyznało 2 pierwsze 

miejsca. Nagrodzony został występ Edyty Wi-
niarskiej w duecie z Agatą Tokarczyk oraz solowy 
występ Dominiki Wójcik.

Kategoria śpiewające rodziny
Wśród rodzin kolędujących podczas IV Prze-

glądu Kolęd i Pastorałek pierwsze miejsce zdobył 
duet Nikoli i Sylwii Wójtowicz z Matczyna, na-
tomiast drugie miejsce zajęła rodzina Państwa 
Krzysztoń z Babina. 

Kategoria klasy 4-6 szkoły podstawowej
Ze względu na wysoki poziom i jakość wy-

konywanych utworów jury zdecydowało się przy-
znać ex aequo 3 pierwsze miejsca: Joannie Dorot,  
Kamili Tależyńskiej oraz Zespołowi ze Szkoły 
Podstawowej w Wojciechowie. 

2 miejsce zdobyła Julia Masierak 
i 3 miejsce zajęła Wiktoria Ciekot
W tym roku została wręczona nagroda spe-

cjalna dla wykonawcy, który zaprezentował 
najbardziej oryginalną kolędę lub pastorałkę 
pochodzącą z ludowych przekazów między-
pokoleniowych. Nagrodę ufundował Dyrektor 
Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach Pan Józef 
Kasprzak. Zdobywcą nagrody specjalnej został 
Bartłomiej Walczak z Babina. 

Tegoroczna edycja nie mogłaby się odbyć bez 
sponsorów. Byli nimi: Sklep Wielobranżowy To-
pa-z Grzegorz Kamiński, Przedsiębiorstwo Han-
dlowo-Usługowe BEDMOT Tadeusz Bednarczyk, 
Usługi Transportowe Zbigniew Ćwikliński, Za-
kład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych 
w Bełżycach, Grzegorz Widelski - radny Rady 
Powiatu Lubelskiego,  Witold Brewczak i Maciej 
Taciak - radni Rady Miejskiej w Bełżycach

To właśnie dzięki nim mogliśmy już po raz IV zorganizować to przedsię-
wzięcie. Dziękujemy za okazaną hojność i dobre serce. Podziękowania kieru-
jemy również do Pana Burmistrza Ryszarda Góry, Pana Józefa Kasprzaka oraz 
ks. proboszcza Janusza Zania za pomoc w organizacji IV Przeglądu. 

Gorące podziękowanie kierujemy do wszystkich sympatyków oraz człon-
ków Stowarzyszenia Razem dla Bełżyc, którzy poświęcili wiele czasu i pracy 
w przygotowanie IV Przeglądu Kolęd i Pastorałek. 

Największe podziękowania składamy uczestnikom tego Przeglądu, bo bez 
nich ten Przegląd na pewno by się nie odbył. Dziękujemy Wam, Waszym ro-

dzicom i opiekunom za ogrom pracy jaki musieliście włożyć w przygotowanie się do tego 
występu. Na ręce Waszych rodziców przekazujemy najszczersze gratulacje tak wspaniałych 
i zdolnych dzieci.

Po Koncercie Laureatów IV Przeglądu Kolęd i Pastorałek w kościele parafialnym w Beł-
życach odbył się koncert Olgi Szomańskiej zatytułowany "Kolędowa", zorganizowany przez 
nasz samorząd w ramach obchodów Jubileuszu 600-lecia Bełżyc.

Tekst: red., G.Kamiński, foto: A.Winiarska, K.Gumiński

Przegld Kolęd i Pastorałek i... ...koncert Olgi Szomańskiej

Choinka

Choinka, drzewko magiczne
czy to świerk, czy jodła,

czy mocno pachnąca żywicą sosna
w bożonarodzeniowym okresie

jest bardzo radosna.

W domu ustawiona
cała rozświetlona

z prezentami z boku
Wigilijnej Wieczerzy

dodaje uroku

A ta maleńka gwiazdeczka,
która tak jasno świeci o zmroku

niech przyniesie wszystkim ludziom
- radość i pokój.

XII/2016r. Z.D.

Nasze strofy•
Pozostając jeszcze przez chwilę w atmosferze świątecznej i kolędowej proponujemy na-
szym Czytelnikom wiersze w tym klimacie.

Gwiazda Trzech Króli

Z dalekiego wschodu
piaskami pustyni,
jadą trzej królowie
bardzo już znużeni.

Od miasta do miasta
w słonecznej spiekocie,

rozpytują wszędzie
o królewskie Dziecię.

Nikt jednak im wskazać
nie potrafi drogi:

w pałacach Go nie ma,
bo to król ubogi.

Zawierzyli przeto
gwieździe nad Betlejem,

ona im stajenkę
wskazała promieniem.

E.B.

Gazeta Bełżycka
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Konkurs „ 600 gram humoru i rozrywki”
W ramach obchodów 600 – lecia Bełżyc w dniu 29 kwietnia 
2017 r. w MDK w Bełżycach Miejski Dom Kultury pod pa-
tronatem Burmistrza Bełżyc, odbędzie się konkurs, w któ-
rym mogą uczestniczyć grupy, zespoły oraz osoby indywidu-
alne powyżej 14 roku życia z terenu gminy Bełżyce zgłoszone 
w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

Organizatorzy zakwalifikują maksymalnie 
10 uczestników prezentacji.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Miejskim Domu Kultury 
w Bełżycach osobiście lub drogą elektroniczną 

na adres: g.b.mdkwb@wp.pl
Nagrody za miejsca I – III będą wręczane w dniu 30 kwiet-
nia 2017 r. w trakcie gali finałowej przed występem kabaretu 
SMILE.

I nagroda – 600 zł, 
II – nagroda 400 zł,
 III nagroda – 200 zł

Szczegóły i regulamin konkursu są na stronie internetowej 
www.belzyce-mdk.pl

W styczniu po raz XIII mieszkańcy Bełżyc, 
a  przede wszystkim rodzice i rodziny przedszko-
laków z Samorządowego Przedszkola Publiczne-
go w Bełżycach mogły podziwiać swoje pociechy 
na Koncercie Noworocznym organizowanym 
w  hali sportowej CKFiS-u.

Podczas otwarcia uroczystości dyrektor przed-
szkola Jolanta Barszcz Skowronek przywitała posła 
Jana Łopatę, Burmistrza Bełżyc Ryszarda Górę, wła-
dze miejskie, radnych Rady Miejskiej w Bełżycach 
oraz wszystkich którzy przyszli podziwiać kolorowe 
widowisko przygotowane przez dzieci, nauczycieli 
oraz rodziców. 

Tym razem usłyszeliśmy "Bajkę o mieście", przy-
bliżającą widzom 600 letnia historię naszego miasta. 
Wspaniałe, barwne i niepowtarzalne kostiumy po-
dobnie jak dekoracje oraz oświetlenie całej scenogra-
fii pozwalały przenieść się widzom w  niepowtarzalny 
klimat bajek i autentycznych historii opowiadanych 
przez naszych dziadków, babcie i  rodziców, o minio-
nych czasach, które na zawsze już odeszły ale pozo-
stały jednak w pamięci i na kartach historii, jak choć-
by jarmarki organizowane od czasów króla Jagiełły, 
zamieszkujący niegdyś Bełżyce Żydzi, czy zdarzenia 
opowiadane w piosenkach przez przedszkolaki. Na 

zakończenie wspaniałych występów zawitał król Władysław Jagiełło razem ze świtą, a gru-
pa przedszkolaków wykonała przed nim taniec dworski. 

Oklaskom nie było końca. Gratulujemy organizatorom wspaniałego pomysłu, a ma-
łym artystom odwagi występu na dużej scenie. Na zakończenie pani dyrektor zaprosiła 
wszystkich widzów na kolejny koncert, który odbędzie się już za rok.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Kongres Organizacji Pozarządowych, w któ-
rym wzięli udział przedstawiciele naszej gmi-
ny miał miejsce w Lublinie w Lubelskim Cen-
trum Konferencyjnym 17 grudnia. 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych 
i  Kół Gospodyń Wiejskich świętowali 150 rocz-
nicę założenia organizacji Kół Gospodyń Wiej-
skich.W sumie w kongresie uczestniczyło około 
500 osób.

 Organizatorem spotkania był Urząd Marszał-
kowski, który reprezentował Mateusz Winiarski 
zastępca dyrektora Departamentu PROW. Jed-
nym z zaproszonych gości był europoseł Krzysz-
tof Hetman, fundator trzech dodatkowych nagród 
dla zwycięzców w konkursach ogłoszonych przez 
Urząd Marszałkowski. Ponadto obecni byli przed-
stawiciele Lubelskiej Izby Produktu Regionalnego 
i Lokalnego, LGD „Kraina wokół Lublina” oraz 
departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego.

W czasie spotkania miały miejsce wykłady 
m.in. na temat promocji produktu lokalnego, 
działalności w naszym powiecie Kół Gospodyń Wiej-
skich oraz historii kółek rolniczych w odniesieniu wła-
śnie do KGW.

Z naszej strony w kongresie uczestniczył Zespół 
Śpiewaczy z Wojcieszyna, który wziął udział w konkur-
sie na najlepsze ciasto tradycyjne. Panie przygotowa-
ły makowiec świąteczny pod kierunkiem pani Janiny 
Wojtaszko, który w swojej kategorii zdobył I miejsce. 
W innych konkursach: na najładniejszy stroik świą-
teczny i najlepszą potrawę wigilijną także brało udział 
wielu chętnych. - Traktujemy to jako ciekawe doświad-
czenie przede wszystkim dlatego, że mogliśmy poznać 
osoby i zespoły działające w innych kołach, dowiedzieć 
czym zajmują się na co dzień. Przy okazji zaprezentowa-
ło się kilku rzemieślników z własnymi wędlinami, ciasta-
mi i innymi wyrobami regionalnymi – chwali Barbara 
Wieczorkiewicz sołtyska Matczyna Wojcieszyna i  kie-
rownik zespołu śpiewaczego.

Tekst: Agnieszka Winiarska,
 foto: Krystyna Doktór

Wzięli udział w Kongresie Organizacji Pozarządowych "Bajka o mieście" czyli XIII Koncert Noworoczny
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Konkurs 
Makieta - Bełżyce 1417

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: 
 I - kategorii osób indywidualnych, 
 II - kategorii zespołów osób.
Konkurs trwa od 3 października 2016 r i wezmą w nim udział prace, które 
spełnią wymogi techniczne opisane w Regulaminie, dostarczone do Miejskie-
go Domu Kultury w Bełżycach w terminie do 30 kwietnia 2017 r. wraz z FOR-
MULARZEM ZGŁOSZENIOWYM. 
Rozstrzygnięcie Konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas 
DNI Bełżyc 2017.
Formularz oraz Regulamin konkursu jest dostępny na stronie:  
WWW.belzyce.pl oraz WWW.belzyce-mdk.pl

Organizatorem Konkursu „Makieta – Bełżyce 1417 ”
w ramach obchodów 600 - lecia Bełżyc 

jest Burmistrz Bełżyc 

13 stycznia w Urzędzie Wojewody Mazowieckiego 
zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe 
za działalność wolontariacką na rzecz propagowania 
idei czerwonokrzyskiej oraz działanie dla dobra in-
nych.

Prezydent RP Andrzej Duda na wniosek wojewo-
dy odznaczył Brązowym krzyżem zasługi pana Miro-
sława Rasia z naszej gminy działającego w Fundacji 
"Dzień Dla Ży-
cia" Lubelskie.
red.
foto: arch. 
M.Raś

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bełżyce 
przeznaczonych do oddania w najem w 2017r. 

Odznaczony 
Brązowym Krzyżem
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Burmistrz Bełżyc, LZS "Tęcza" Bełżyce 
oraz CKFiS Bełżyce zorganizowali wspól-
nie Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Bełżyc, który miał miejsce 
22 stycznia 2017r. Impreza wpisywała się 
w kalendarz obchodów 600-lecia miasta.

Zacznijmy jednak od rozgrywek, które 
miały miejsce dzień wcześniej w Piaskach. Jak 
donosił Dziennik Wschodni w turnieju roz-
grywanym w Piaskach o Puchar Burmistrza i 
Przewodniczącego Rady Powiatu walczyło aż 
siedem zespołów. W finale znalazły się zespo-
ły czwartoligowego Polesia Kock oraz A - kla-

sowej Tęczy Bełżyce. Po 
zaciętym meczu 1:0 wy-
grało Polesie. Natomiast 
Dominik Pietras z Tęczy 
Bełżyce otrzymał statuet-
kę dla najbardziej warto-
ściowego zawodnika. 

Z kolei w niedzielę 
22 stycznia w Bełżycach 
do udziału w turnieju po 
dwie drużyny wystawili: 
LZS "Tęcza" Bełżyce - tu 
gospodarz turnieju, MKS 
Stal Poniatowa, KS Lu-
blinianka Lublin, a GKS 
Orion Niedrzwica Duża - 

jedną drużynę.
W rozgrywkach wzięło udział kilkudzie-

sięciu piłkarzy.
Po emocjonujących zmaganiach sprawa 

ostatecznego triumfu rozstrzygała się pomię-
dzy Lublinianką i Orionem. O zwycięstwie 
przesądziła seria rzutów karnych, z których 
zwycięsko wyszli piłkarze Orionu. Natomiast 
w klasyfikacji końcowej poszczególne druży-
ny uplasowały się w następującej  kolejności:

I miejsce - GKS Orion Niedrzwica
II miejsce - KS Lublinianka Lublin I

III miejsce - MKS Stal Poniatowa I
IV miejsce - MKS Stal Poniatowa II
V miejsce - Tęcza Bełżyce I
VI miejsce - Tęcza Bełżyce II
VII miejsce - KS Lublinianka Lublin II
- Udział w turnieju siedmiu drużyn zapew-

nił zarówno piłkarzom jak i widzom na trybu-
nach sporo emocji, zwłaszcza mecz finałowy o I 
miejsce. Zwyciężył najlepszy - podsumowuje 
Krzysztof Wojtachnio wiceprezes Stowarzy-
szenia LZS "Tęcza" Bełżyce.

Puchary zwycięskim drużynom wręczył 
burmistrz Ryszard Góra. 

Należy dodać, że zawody przebiegły 
w przyjaznej atmosferze i w duchu rozgrywek 
fair play. – Impreza naprawdę mogła się po-
dobać, bo poziom prezentowany przez uczest-
ników był bardzo wysoki. Finał zacięty, ponie-
waż obie drużyny prezentowały równy poziom. 
Lublinianka miała szczęście, bo do remisu do-
prowadziła w ostatnich sekundach. Z kolei w 
serii rzutów karnych los był po stronie Orionu 
– relacjonuje Henryk Kamiński, trener Tęczy 
Bełżyce.

Organizatorzy zawodów dziękują wszyst-
kim drużynom i trenerom za udział w zawo-
dach i za mile spędzony czas .

Tekst: Agnieszka Winiarska, 
foto: Konrad Gumiński

Turniej piłki halowej o puchar Burmistrza Bełżyc
Ochotnicza Straż Pożarna w Beł-

życach wzbogaciła się o nowy sprzęt 
specjalistyczny to jest zestaw hydrau-
licznych urządzeń ratowniczych do 
ratownictwa techniczno – drogowego. 
Producentem urządzeń jest renomo-
wana firma „LUKAS” mająca swoją 
siedzibę w Niemczech. Sprzęt koszto-
wał 56.580 zł., a zakup zestawu współ-
finansowały: Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, 
MENTOR S.A. – Broker Ubezpiecze-
niowy z siedzibą w Toruniu, Funda-
cja ENERGA z siedzibą w Gdańsku, 
LST-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Bełżycach, MEGA Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Bełżycach oraz gmina Bełżyce. 
Pozyskany zestaw urządzeń ratowniczych 
jest sprzętem ratującym życie w przypadku 
zdarzeń w komunikacji drogowej i likwidacji 
innych zagrożeń o charakterze technicznym. 
Doposażenie naszej jednostki w tenże sprzęt 
w znaczny sposób podnosi poziom zabez-
pieczenia operacyjnego mieszkańców miasta 
i gminy Bełżyce oraz wsparcia Państwowej 
Straży Pożarnej w przypadku działań z zakre-
su ratownictwa techniczno – drogowego.

Nie jest to jedyny sprzęt pozyskany przez 
OSP Bełżyce w 2016 roku:

- za środki finansowe w wysokości 1500 
zł. przyznane w formie darowizny przez Lasy 
Państwowe – Nadleśnictwo Świdnik zakupio-
no prądownicę wodną oraz dwa węże pożar-
nicze,

- za środki finansowe w wysokości 3700 
zł. z budżetu gminy Bełżyce zakupiono 4 

sztuki opon do samochodu ratowniczo – ga-
śniczego marki VOLVO oraz 6 sztuk latarek 
typu LED, do których baterie nieodpłatnie 
przekazała firma z Bełżyc - PPHU An-Bit - Jan 
Anasiewicz,

- ponadto w 2015 roku z Komendy Miej-
skiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie 
pozyskano samochód specjalny - drabinę me-
chaniczną o wysięgu 30 metrów.

Nieodzownym elementem podnosze-
nia gotowości bojowej jednostki jest także 
szkolenie druhów OSP. W 2016 roku dzięki 
życzliwości Podkarpackiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Rzeszowie, Kadry Ośrodka Szkolenia PSP 
w Nisku oraz Komendanta Miejskiego PSP 
w Tarnobrzegu czterech druhów uczestniczy-
ło w szkoleniu specjalistycznym kierowców 
operatorów samochodów z drabiną mecha-

Sprzęt Specjalistyczny dla OSP Bełżyce
niczną. Szkolenie przeprowadzono na 
bazie Komendy Miejskiej PSP w Tar-
nobrzegu. Wykłady i część praktyczną 
prowadził inż. Augustyn Mueller - ser-
wisant pożarniczych drabin samocho-
dowych.

Ponadto na bazie Komendy Miej-
skiej PSP w Lublinie jeden druh ukoń-
czył szkolenie kierowców – konser-
watorów sprzętu ratowniczego OSP, 
trzech druhów szkolenie dowódców 
OSP, trzech druhów ukończyło szko-
lenie z zakresu ratownictwa technicz-
nego dla strażaków ratowników OSP 
oraz trzech druhów ukończyło szko-
lenie podstawowe strażaków ratowni-
ków OSP z zaliczeniem testu w komo-
rze dymowej.

Aktualnie Ochotnicza Straż Pożar-
na w Bełżycach posiada sprzęt pożar-

niczy, system alarmowania i powiadamiania 
oraz wyszkolenie członków odpowiadające 
wymogom jednostek wchodzących do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 

W ubiegłym 2016 roku prowadzone były 
również prace przy budynku użytkowanym 
przez OSP (remont garażu, wykonanie no-
wych przyłączy wodociągowo – kanalizacyj-
nych).

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Bełżycach serdecznie dziękuje wszystkim 
darczyńcom i osobom przychylnie usposo-
bionym do działalności OSP Bełżyce, bez któ-
rych niemożliwe byłoby pozyskanie sprzętu 
i rozwijanie działalności w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej.

Tekst: Zarząd OSP Bełżyce
foto: Rafał Topyła
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Na pytanie z poprzedniego wydania Gazety Bełżyckiej prawidłowo odpowiedzieli: Barbara i Andrzej 
Grygliccy, Tomasz Bogusz oraz Zofia Majkowska.

Na zdjęciu, które wykonane zostało na ulicy Lubelskiej w Bełżycach, widoczny był charakterystyczny 
dom z gankiem na skrzyżowaniu ulicy Lubelskiej i Klarnera, oraz kratka ściekowa, które istnieją do dziś. 
Na fotografii uwieczniony został pochód 1 majowy idący spod budynku ówczesnego powiatu czyli dzisiej-

Odpowiedz na pytanie

szego szpitala  w kierunku rynku 
miejskiego.

Zdjęcie zostało wykonane w 
latach 70 -tych ubiegłego wieku.

Dziękujemy także wszystkim 
Czytelnikom, którzy próbowali 
rozwiązać zagadkę fotograficzną, 
natomiast nie do końca rozpozna-
li ulicę ze zdjęcia.

Przejdźmy do pytania w tym 
miesiącu. Czy poznają Państwo 
jaki budynek jest widoczny na 
fotografii powyżej i kiedy mogło 
powstać to zdjęcie?

Jeśli tak, przez miesiąc czeka-
my na odpowiedzi w redakcji Ga-
zety Bełżyckiej lub 

pod nr tel. 81 517 22 30.


