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KWIECIEŃ 

1. KONKURS WIEDZY O BEŁŻYCACH 
21 kwietnia MDK:
w programie m.in.
• panel dyskusyjny „Bełżyce wczoraj i dziś”, 
w którym wezmą udział: Poseł do PE Krzysz-
tof Hetman, Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra 
i Prezes Organizacji Szlak Jagielloński Ja-
nusz Kopaczek
• Konkurs wiedzy o UE z nagrodami ufundo-
wanymi przez Posła do PE 
• Test wiedzy o historii miasta Bełżyce 
2. WOJEWÓDZKI TURNIEJ TAŃCA TO-
WARZYSKIEGO 22 KWIETNIA  – hala 
CKFiS
3. HISTORIA WYKUTA W KAMIENIU - 
Benefis 50- lecia  działalności artystycznej 
Witolda Marcewicza i koncert Agaty Marce-
wicz - Szymańskiej - 23 kwietnia MDK
4. PAMIĘCI PRZYSZŁYCH POKOLEŃ – 
sadzenie dębów 600- lecia - 27 kwietnia 
5 KABARETON – czyli 600 GRAM HU-
MORU I ROZRYWKI - 29-30 kwietnia (so-
bota/niedziela) –  MDK
w programie m.in.
Dzień pierwszy 
• Prezentacje konkursowe przygotowane 
przez stowarzyszenia, szkoły, osoby indywi-
dualne z terenu Gminy Bełżyce
• Występ kabaretu FiFa-RaFa 
Dzień drugi 
• Występ laureatów dnia pierwszego 
• Występy kabaretu: A Jak, Trzecia Strona 
Medalu, Na Wynos
• Występ gwiazdy wieczoru – kabaret SMI-
LE 

MAJ

1. JUBILEUSZOWE OBCHODY ŚWIĘTA 
KONSTYTUCJI 3 maja
2. CUD W BEŁŻYCACH – inscenizacja hi-
storyczna 5 maja 
3. PAMIĘTAMY O NASZEJ HISTORII 
- WYDARZENIE PATRIOTYCZNE PN. 
RAJD IM. CC MJR. „ZAPORY” 6-7 maja
4. GMINNE ZAWODY – SPORTOWO PO-
ŻARNICZE – 14 maja stadion CKFiS
5. PRZEDSZKOLANDIA – cykl imprez 
sportowych dla dzieci 26 maja stadion 
CKFiS 
6. BEŁŻYCKI WYŚCIG ROWEROWY - 
28 maja (niedziela)
W programie m.in:
• pokazy akrobacji rowerowych i miasteczko 
rowerowe
• konkursy sprawnościowe  
• parada rowerowa ulicami miasta 
• ognisko z pieczeniem kiełbasek

Program obchodów 
600-lecia Bełżyc

Rada Miejska uchwaliła
Uchwała Nr XXXIII/201/2017 Rady Miej-
skiej w Bełżycach z dnia 22 lutego 2017 
roku. W sprawie zmiany uchwały Nr 
XIX/103/2016 Rady Miejskiej w Bełżycach 
z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek za zajęcie pasa dro-
gowego dróg gminnych, dla których zarząd-
cą jest Burmistrz Bełżyc.
W uchwale nr XIX/103/ 16 Rady Miejskiej 
w  Bełżycach z dnia 17 marca 2016 r. wprowa-
dza się następujące zmiany: par.1. ust.3 punkt 
1 uchwały otrzymuje brzmienie: "za zajęcie 
1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut po-
ziomy obiektu handlowego lub usługowego 
- 0,20zł".

Uchwała Nr XXXIV/213/2017 Rady Miej-

skiej w Bełżycach z dnia 29 marca 2017 
roku. W sprawie przystąpienia do sporzą-
dzania zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Bełżyce.
Przystępuje się do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Bełżyce przyjętego Uchwałą 
XVI/149/2003 Rady Miejskiej w Bełżycach 
z  dn. 10.12.2003 r. z późn. zm.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obejmuje granice admini-
stracyjne miasta Bełżyce.
Granice obszaru objętego sporządzeniem 
zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Bełżyce, o której 
mowa w ust. 1 i 2 obejmują obszar miasta Beł-
życe i zostały przedstawione w załączniku do 
niniejszej uchwały.

Rozwijają skrzydła na Uniwersytecie Dziecięcym

Trwają wykłady w ramach uniwersytetu Dziecięcego UMCS. Bierze w nich udział kilkuset 
uczniów ze szkół w naszej gminie. Można w tym miejscu śmiało stwierdzić, że jest to świetna 
inicjatywa podjęta przez władze naszego miasta. Uczniowie z dużym zainteresowaniem pod-
chodzą do kolejnych wykładów, biorą aktywny udział zarówno w dyskusji jak i ewentualnych 
doświadczeniach proponowanych przez wykładowców.                                       Tekst i foto: AWI
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W tym roku, w Gimnazjum nr 1 po raz 
siódmy obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych (1 marca). Grupa mło-
dzieży z klasy 2 b – Agata Bednarczyk, Izabela 
Kalicka, Anna Kwiecień, Natalia Ziółkowska, 
Adrian Psionka, Juliusz Widelski, Radosław 
Wolak oraz Rafał Żuchnik – podjęła się realiza-
cji projektu edukacyjnego „Dlaczego Wyklęci?”. 
Uczniowie odbyli warsztaty w lubelskim od-
dziale Instytutu Pamięci Narodowej, odwiedzili 
Dział Militariów lubelskiego Muzeum na Zam-
ku, zapoznali się z materiałami dostępnymi na 
stronie internetowej IPN, rozmawiali z żyjący-
mi świadkami epoki Niezłomnych, analizowali 
twórczość poetycką żołnierzy podziemia nie-
podległościowego po II wojnie światowej. 

Na podstawie zgromadzonych materia-
łów powstał program artystyczny poświęcony 
życiu „leśnych”, często bardzo młodych ludzi, 

Dlaczego Wyklęci?

Zarząd Główny Stowarzyszenia Żołnierzy i Przyjaciół A.K. oraz WiN 
cc. mjr. H. Dekutowskiego ps. „Zapora” w Bełżycach składa Żonie 
i najbliższej Rodzinie najszczersze wyrazy współczucia z powodu 

śmierci naszego Prezesa 

Stanisława Wójtowicza

Serdeczne podziękowania przekazujemy Przyjaciołom, Znajomym 
i Wszystkim, którzy złożyli wieńce i kwiaty oraz uczestniczyli 

w ostatniej ziemskiej drodze do Boga
 ś.p. Stanisława. 

••

25 lutego w kościele parafialnym w Beł-
życach miała miejsce msza żałobna za św. 
pamięci Stanisława Wójtowicza. W czasie 
nabożeństwa do zebranych zwrócił się pan 
Bogdan Czuryszkiewicz ze Stowarzyszenia 
Żołnierzy i Przyjaciół AK WiN cc. mjr. H. 
Dekutowskiego ps. „Zapora” w Bełżycach 
wspominając zmarłego. Oto fragmenty 
mowy:
 "Ze czcią pochylamy dziś głowy nad ciałem 
ś.p. Stanisława by Go pożegnać w jego ostatniej 
drodze ku Wieczności. 

Miał duszę społecznika. W ostatnim czasie, 
będąc na emeryturze, udzielał się społecznie. 
Od dziesięciu lat był prezesem Stowarzyszenie 
Żołnierzy i Przyjaciół Armii Krajowej oraz 
Wolność i Niezawisłość im. cc. mjra Hieronima 
Dekutowskiego ps. „Zapora” w Bełżycach.

Po objęciu przez niego stanowiska prezesa 
została przywrócona pamięć mjra Hieronima 
Dekutowskiego, legendarnego dowódcy zgru-
powania Armii Krajowej, który został zamor-
dowany przez władze Urzędu Bezpieczeństwa. 

Świętej pamięci Stanisław był osobą cie-
szącą się szacunkiem i zaufaniem środowiska 

kombatanckiego. 
To dzięki niemu w 2009 roku doszło do 

wizyty bpa polowego Wojska Polskiego Tade-
usza Płoskiego w parafii bełżyckiej, podczas 
której poświęcony został obraz Matki Bożej 
Żołnierskiej. Organizował środki i   wspoma-
gał budowę pomnika „Zapory” w Tarnobrzegu 
oraz wspomagał budowę pomnika dowódcy 
Stanisława Łukasika ps. „Ryś” w Konopnicy. 
Uczestniczył w spotkaniach organizowanych 
z młodzieżą szkolną. Przekazywał młodemu 
pokoleniu wiedzę historyczną z okresu II wojny 
światowej. Swoją patriotyczną postawą dawał 
przykład młodemu pokoleniu. Dbał o pamięć 
żołnierzy, którzy w najtrudniejszych momen-
tach dziejowych wykazali się aktem najwyższej 
odwagi i oddali życie za Ojczyznę. Za zasługi 
wobec Ojczyzny otrzymał: Złoty Krzyż Zasługi, 
Kawalerski Krzyż Zasługi, medal Pro Memo-
ria, Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej.

Cześć Twojej pamięci."

Tekst: Bogdan Czuryszkiewicz 
foto arch. Stowarzyszenia AK i WiN

Ostatnie pożegnanie

17 września 1939 roku na ziemie polskie 
wtargnęły wojska radzieckie. Pod koniec 
roku aresztowanych przez Armię Czerwo-
ną polskich jeńców zgromadzono w trzech 
głównych obozach: Kozielsku, Starobielsku 
i Ostaszkowie. Decyzja o wymordowaniu 
polskich jeńców wojennych zapadła 5 marca 
1940 r. na najwyższym szczeblu sowieckich 
władz, które reprezentował  Józef Stalin oraz 
Ławrientij Beria. Polacy "zostali ocenieni jako 
zatwardziali wrogowie władzy sowieckiej". 
Wnioskował o rozpatrzenie ich spraw w try-
bie specjalnym, "z zastosowaniem wobec nich 
najwyższego wymiaru kary - rozstrzelanie". 
Dodawał, że sprawy należy rozpatrzyć bez 
wzywania aresztowanych i bez przedstawia-
nia zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa 
i aktu oskarżenia. 

3 kwietnia 1940 r. rozpoczęto likwidację 
obozu w Kozielsku, a dwa dni później obo-
zów w Starobielsku i Ostaszkowie. Przez na-
stępnych sześć tygodni Polacy wywożeni byli 
z obozów grupami do miejsc kaźni. Wszy-
scy zginęli bez śladu. Zostali zamordowani 
strzałem w tył głowy - tzw. strzał katyński. 
Informację o odkryciu masowych grobów 
w  Katyniu Niemcy podali 13 kwietnia 1943 
r. Jest to dziś symboliczna rocznica zbrodni. 
15 kwietnia 1943 r. Sowieckie Biuro Informa-
cyjne ogłosiło, że polscy jeńcy wpadli w ręce 
niemieckich katów faszystowskich latem 1941 
r., po wycofaniu się wojsk sowieckich z rejonu 
Smoleńska". Tego samego dnia, rząd RP na 
uchodźstwie polecił swojemu przedstawicie-
lowi w Szwajcarii zwrócić się do Międzynaro-
dowego Czerwonego Krzyża z prośbą o powo-
łanie komisji do zbadania odkrytych grobów. 

21 kwietnia 1943 r. Stalin wysłał tajne 
i jednobrzmiące depesze do prezydenta Fran-
klina Delano Roosevelta i premiera  Winstona 
Churchilla, w których zarzucał rządowi gen.  
Władysława Sikorskiego prowadzenie w zmo-

wie z Hitlerem wrogiej kampanii przeciwko 
Związkowi Sowieckiemu. W sprawie katyń-
skiej Polacy nie uzyskali niestety wsparcia ze 
strony przywódców mocarstw zachodnich. Dr 
Witold Wasilewski z IPN, oceniając charak-
ter zbrodni katyńskiej napisał: Skala represji 
i  zbiorowy profil ofiar, motywy podjęcia de-
cyzji i sposób jej przeprowadzenia - kwalifi-
kują ją do uznania za zbrodnię ludobójstwa. 
Ofiary łączyła przynależność do elity polskie-
go społeczeństwa, z tej przyczyny zostały ska-
zane przez komunistów na zagładę. Katyń - to 
krwawiąca rana w polskiej świadomości naro-
dowej. Zbrodnia ta bowiem nigdy nie została 
osądzona i ukarana. 

Nie ma w Europie drugiej takiej mrocznej 
mogiły. Istnieją wielkie cmentarze, gdzie leżą 
obok siebie żołnierze, którzy zginęli w  boju… 
Cmentarz katyński otula ciała polskiej inteli-
gencji, które złożono do mogił i chciano ukryć 
przed światem. Leży tam polskie wojsko, które 
nie poległo w boju lecz zamordowane zostało  
skrytobójczym aktem - strzałem w tył głowy. 
Zabijano żołnierza po żołnierzu, oficera po 
oficerze. Wszystkich zabitych było tak wielu, 
że gdyby szli jeden za drugim ze śmiertelnymi 
świecami w rękach, w metrowych odstępach, 
pochód taki miałby długość około piętnastu 
kilometrów.

Z bieli polskich czaszek, czaszek prze-
strzelonych kulami w tył głowy. Z czaszek 
żołnierzy naszych najlepszych żołnierzy…na 
pustyni bezprawia, bezprawia i zbrodni, pod 
niebem, czerwonym krwawego Stalina... Tam, 
na nieludzkiej ziemi, kiedyś zabito wiarę, mi-
łość, polskość jednym strzałem w tył głowy.

Tyle ofiar, tyle bólu, tyle cierpień ludzkich, 
za sprawą kilku bezsensownych rozkazów  
zrodzonych z nienawiści, zazdrości i braku 
człowieczeństwa.

Ewa Pietrzyk, 
foto; arch.

Z bieli polskich czaszek, 
czaszek przestrzelonych w Katyniu...

cd. str.3

dziewcząt i chłopców, którzy pozostawili swoje 
rodziny, aby walczyć o wolność i niepodległość 
Ojczyzny. Staraliśmy się pokazać życie zwykłe-
go człowieka, jego emocje, pragnienia, lęki. Ci 
ludzie nie zastanawiali się, jak historia oceni ich 
działania, robili to, co uważali za słuszne. 

Występ grupy projektowej wspieranej przez 
koleżanki i kolegów z klasy został wysoko oce-
niony nie tylko przez panią dyr. Małgorzatę Bo-
jar i nauczycieli. Podobał się również uczniom 
naszej szkoły. Ponadto, na zaproszenie Urzędu 
Wojewódzkiego w Lublinie, jako jedna z nie-
wielu szkół, wzięliśmy udział w uroczystym 
podsumowaniu akcji "SpoKREWnieni służbą". 
Nasz program bardzo się podobał władzom wo-
jewództwa oraz przedstawicielom lubelskiego 
Kuratorium Oświaty.
Tekst: opiekunowie projektu - Renata Krasula 

i Małgorzata Pietraś, 
foto: arch. ZS Nr1
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Nie traćmy pamięci
Ostatnimi czasy nabieramy coraz większej świadomości co do utrwalania pamięci 
o naszych przodkach; zbieramy dokumenty, fotografie, pamiątki, które pozostały 
z dawnych lat. Stanowią one swego rodzaju historię rodów i rodzin a także dają 
światło na historię w szerszym tego słowa znaczeniu.
Z pewnością w naszych domach jest wiele pamiątek, które warto kompletować, 
systematyzować czy uzupełniać wiadomościami pozyskanymi u tych, którzy jesz-
cze nie odeszli.
Gorąco zachęcamy do podjęcia tych prac; nosimy się bowiem z zamiarem, by 
w przyszłości stworzyć album naszej wspólnej historii poprzez ukazanie poszcze-
gólnych przypadków rodzinnych.

Swego rodzaju „zasianiem ziarna” 
niech będzie Pan Marek Szwaj-
gier, który historię swojej rodziny 
pieczołowicie pielęgnuje - tworzy 
drzewo genealogiczne i   zbiera 

wszelkiego rodzaju pamiąt-
ki. A trzeba przyznać, że 
jest tego ilość imponująca. 
Z pewnością więc zebrane-
go materiału wystarczy do 
wspomnianego wydawnic-
twa, jak też do publikacji 
książkowej rodziny Pana 
Marka Szwajgra.

Tekst: Józef Kasprzak, 
foto: A. Winiarska

Każdy jubileusz jest obejrzeniem się za sie-
bie, zarówno na osobiste ważne rocznice, 
jak i w tym przypadku rocznice społeczno-
ści i miasta. 

Chciałbym wspomnieć trzy ważne wyda-
rzenia religijne, który miały wpływ na życie 
społeczne, tym bardziej że powoli odchodzą 
świadkowie tamtych dni.

Z Kroniki parafialnej prowadzonej przez 
ówczesnego proboszcza ks. kan. Tadeusza Pel-
czara.

Rok 1962. Wydarzeniem, które wstrzą-
snęło życiem parafii był "cud w Bełżycach".
Cytując Kronikę: "w Bełżycach przy ul. Lubel-
skiej przed domem figura NMP wyrzeźbionej 
w piaskowcu, naturalnej wielkości. Została 
ona ufundowana przez dwie pobożne panny 
Marię i Józefę Plewik. 8 maja ktoś miał zauwa-
żyć, że figura od głowy do połowy ciała jest 
ruchoma: poruszają się oczy jak żywe, rusza 
się głowa, faluje pierś, zmienia się suknia 
i   lśni jak w słońcu. Na wieść o tym przyby-
wają inni ludzie, wpatrują się modlą śpiewają. 
Nie wszyscy jednak widzą to zjawisko. Tym-
czasem "fama fert" i rośnie z dnia na dzień. 
Przybywają ludzie z miejscowości okolicz-
nych, a   potem z dalszych i stoją całymi go-
dzinami, a   nawet całą noc. Punkt kulmina-
cyjny napływu pielgrzymów i ciekawskich 
nastał przy końcu maja. Zwłaszcza ostatniego 
dnia maja w święto Wniebowstąpienia. Liczba 
przybyłych w tym dniu przekroczyła dwadzie-

ścia tysięcy.
Rok 1966. W Kronice zapisano: "W dniu 

4-7 czerwca odbywały się uroczystości mi-
lenijne diecezjalne w Lublinie z udziałem 
ks.Prymasa i Biskupów z całej Polski. Po na-
bożeństwie przy katedrze pomimo zakazów 
władz administracyjnych kopia Częstochow-
skiej Ikony została przeniesiona w procesji na 
ramionach studentów. (...)

7 czerwca Obraz miał wracać z Lublina 
do Częstochowy. Samochód z obrazem Mat-
ki Bożej miał na moment zatrzymać się przy 
kościele w Bełżycach. Parafianie bełżyccy pra-
gnęli powitać Obraz i w liczbie około trzech 
tysięcy czekali przy trasie przejazdu z kwiata-
mi już od godziny dziewiątej. Około godziny 
dwunastej nadeszła wiadomość, że samochód 
- kaplica jest już w Matczynie i  zbliża się do 
Bełżyc. Nastąpiło poruszenie czekających. 
Niestety samochód z obrazem został skie-
rowany przez MO na szosę wojciechowską. 
W Wojciechowie na drodze z Palikij do Woj-
ciechowa samochód z Obrazem nakryto plan-
deką i skierowano w asyście Milicji do Czę-
stochowy.(...)"

Rok 1982. "W niedzielę wieczorem 18 
lipca około godziny 22.00 do administratora 
parafii zadzwonili natarczywie młodzi chłop-
cy z wieścią, że "jest cud" przy figurze Matki 
Bożej ustawionej przy ulicy Lubelskiej. Figu-
ra matki Bożej porusza się i daje jakieś znaki. 
Poszedłem na miejsce, ludzi ciągle przyby-

wało, śpiewali, modlili się, niektórzy mówili, 
że widzą wyraźnie zmiany na twarzy Matki 
Bożej. Po krótkim pobycie z księdzem J.Pyte-
rem i panem organistą wróciliśmy do domu, 
ale po północy - około godziny 2.00 zostałem 
zbudzony przez funkcjonariuszy SB z Lublina, 
którzy oświadczyli, że odpowiadam za wszyst-
kie zjawiska religijne na terenie parafii nawet 
poza kościołem. W poniedziałek ludzi groma-
dzi się coraz więcej, a trzeba przypomnieć, że 
jest czas stanu wojennego, a więc obowiązuje 
zakaz zgromadzeń. Wieczorem ludzi przyby-
wa, około 500 osób gromadzi się na chodniku 
i jezdni przy ulicy lubelskiej. Milicja wieczo-
rem obstawia ulice i nie dopuszcza ludzi na 
miejsce zdarzenia.(...)"

Wspominamy te wydarzenia w roku ju-
bileuszu miasta ponieważ są one wyjątkowe. 
Zdarzenia, "cuda" - przypisane Matce Bożej 
i  aresztowanie obrazu Matki Bożej.

Informujemy także, że w dniu 5 maja 
odbędzie się rekonstrukcja tych wydarzeń. 
O   godz.19.00 przejdzie procesja do figury 
Matki Bożej - tam ksiądz przypomni słowa, 
które wtedy padły, rozmodlonych ludzi, mo-
dlitwy. Będzie to szczególna majówka.

Ks. Czesław Przech

Więcej na ten temat możemy przeczytać  
w książce pt. "Studia z dziejów Bełżyc"

Przypomną wydarzenia sprzed lat
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Z okazji Dnia Kobiet 8 marca w domu kultury miało miejsce spotkanie dla Pań z terenu 
naszej gminy. Wszystkie kobiety zostały powitane słodkim upominkiem przez burmistrzów: 
Ryszarda Górę i Marcina Olszaka. Następnie miał miejsce pokaz mody znanej projektantki 
Agnieszki Tokarz - Iwanek i jej firmy Fashion Designer. Na wybiegu zaprezentowała autorską 
kolekcje ubrań nie tylko dla pań, ale dla całej rodziny. Organizacją pokazu zajęła się Firma z Bił-
goraja A&D Daniel Iwanek.

Po pokazie mody miał miejsce ciekawy i ukazujący najnowsze trendy pokaz makijażu. 
Na zakończenie spotkania wystąpił specjalnie z koncertem dla Pań zespół Archiwum, który 

przygotował repertuar specjalnie na tę okoliczność. Były zatem utwory Georga Michaela, Repu-
bliki i Maryli Rodowicz. Nie zabrakło także przeboju Zenka Martyniuka, którym zespól bisował 
na specjalne życzenie publiczności. 

Na holu MDK zaaranżowano mini pracownię fotograficzną - tam fotograf wykonywał pro-
fesjonalne sesje zdjęciowe wszystkim chętnym Paniom.

W trakcie spotkania miało miejsce losowanie cennych upominków w postaci kosmetyków, 
wizyt w znanym salonie fryzjerskim czy drobnych akcesoriów. 

- Jesteśmy pod dużym wrażeniem. Bardzo podobał nam się zarówno pokaz mody jak i wspa-
niały koncert. Mamy nadzieję, że za rok odbędzie się podobne spotkanie - mówi pani Jolanta.

Tekst: Agnieszka Winiarska, 
foto: AgnieszkaWiniarska,Konrad Gumiński

18 marca 2017 roku uczniowie 
Gimnazjum nr 1 w Bełżycach wraz 
z opiekunami: Anną Stawińską i Anną 
Wójtowicz zainicjowali spotkanie mi-
łośników poezji śpiewanej i piosenki 
artystycznej. Pomysł Literackiej Kawia-
renki krystalizował się powoli, a  zro-
dził się z rozmów z uczniami na temat 
atrakcyjnego sposobu spędzania czasu, 
zainteresowania kulturą wysoką czy 
wyrabiania gustów muzycznych. 

Tego wieczoru swoją obecnością 
zaszczycili nas m.in. zastępca Burmi-
strza Bełżyc Marcin Olszak, dyrektor 

Życie poezją wyśpiewane

ZS nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach Zbigniew 
Dyguś oraz wicedyrektorzy: Małgorzata Bojar 
i Lucyna Sobczak. Spotkanie zyskało miano 
międzyszkolnego dzięki obecności pani dy-
rektor ZS im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach 
– Elżbiety Kaszlikowskiej, wicedyrektor Anny 
Matysek oraz zaprzyjaźnionych nauczycieli. 
Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli 
absolwenci ZS nr 1 im. Jana Pawła II w Bełży-
cach, a także obecni uczniowie naszej szkoły. 
Wśród uczestników Literackiej Kawiarenki 
znaleźli się: Patryk Blacha, Weronika Ćwikliń-
ska, Natalia Fryc, Paulina Tokarczyk, Kacper 
Winiarski, Aleksandra Pietrzyk, Weronika 
Stawińska, Jakub Pietraś, Michalina Skrzypek, 
Agata Tarczyńska, Dominika Winiarska i Fi-
lip Niewczas. Młodzi artyści zaprezentowali 
utwory z kategorii poezja śpiewana. Przy bla-
sku świec, kawie, herbacie i ciasteczkach moż-

na było wsłuchać się w przepięknie wykonane 
utwory: Bajora, Grechuty, Rymarowicz, Sta-
rego Dobrego Małżeństwa, aranżacje Rubika. 
Turnaua czy Czerwonego Tulipana. Muzyka, 
oświetlenie oraz dekoracja sali gimnastycznej 
stworzyły nastrojowy klimat, który sprzyjał od-
biorowi wykonywanych utworów.

Tego wieczoru była również okazja wysłu-
chania poezji w czasie autorskiego występu pani 
Katarzyny Woś – nauczycielki języka polskiego 
Gimnazjum nr 1 w Bełżycach, która zaprezen-
towała własne utwory z tomiku poezji „Marze-
nia w depozycie” wydanego w 2016 roku w Lu-
blinie. Poetycki przekaz skłonił uczestników 
spotkania do refleksji nad własnym życiem, 
przemijaniem oraz pojęciem szczęścia.

Pomysł literackiej kawiarenki bardzo 
spodobał się uczniom oraz zaproszonym go-
ściom, dlatego przewidywana jest kontynuacja 

spotkań przy poezji śpiewanej i recytowanej. 
Wyrabianie gustów muzycznych i przepro-
wadzenie młodzieży po subtelnych schodach 
poezji głęboko leży nam na sercu, dlatego po-
wstał pomysł spotkania o charakterze literacko 
– muzycznym. Cieszymy się, że młodzież zain-
teresował pomysł i już myślą o kolejnej edycji 
kawiarenki. Zarówno młodzi wykonawcy jak 
i słuchacze podkreślali, że bardzo przyjemnie 
spędzili czas. Mieli okazję do spotkań z przy-
jaciółmi, zaangażowania się w przygotowanie 
czegoś nietuzinkowego. Kawiarenka Literacka 
zorganizowana w nastrojowy sobotni wieczór 
na długo pozostanie w pamięci wszystkich 
uczestników. Organizatorzy, natomiast już dzi-
siaj zapraszają na kolejną edycję.

Tekst: Anna Stawińska, Anna Wójtowicz, 
foto: Agnieszka Winiarska

Dzień kobiet z gwiazdą

Koło plastyczne 
KOBIETY Z PASJĄ 

serdecznie  zaprasza na 
nowy cykl warsztatów pla-

stycznych
z rysunku, malarstwa

 i rękodzieła.
Spotykamy się w MDK 
w każdy piątek w godz. 

od 14.00 do 19.00
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BEŁŻYCE W PIGUŁCE

Ponad sześćset lat temu powstały Bełżyce!
Po latach – Król Jagiełło, który u nas gościł,
Będąc: w tysiąc czterysta siedemnastym roku!
Ulokował tu Miasto i prawa ogłosił.
 Położenie szczęśliwe! Na szlaku handlowym,
 Łączącym Ruś i Litwę ze Stołecznym Krakowem,
 Od dawien dawna zwanym Traktem Jagiellońskim,
 Wzmacniało rolę Bełżyc – wśród wielu miast Polskich!
Zbudowano tu Kościół Rzymsko Katolicki,
Przy kościele Szpitalik, Szkółka dla mieszkańców.
Minął wiek, a w świątyni Zbór powstał Kalwiński
Tak zadecydowała – wola Jaśnie Pańska.
 Miasto kwitło! – Zamożność mieszkańców wciąż rosła.
 Nadawano Bełżycom nowe przywileje.
 Wśród Żydów rozkwitł handel, śród mieszczan rzemiosło,
 Bogacili się wszyscy, wzrastały nadzieje.
Mieli tu protestanci i wzloty i wpadki. 
Zbór upadł! Więc go przejął Kościół Katolicki.
A kres protystantyzmu zbiegł się wraz z upadkiem:
Państwa Polskiej, Szlacheckiej Rzeczypospolitej!
 Nie ominęły Bełżyc Chmielnickiego hordy,
 Przemarsze wojsk litewskich, rosyjskich i szwedzkich.
 Pożary, rekwizycje, grabieże i mordy
 Na ludności cywilnej – dotyczyło wszystkich!
Podupadało miasto i czas nastał twardy.
Za Powstanie Styczniowe – i udział w Powstaniu...
Car pozbawił Bełżyce praw miejskich (za karę!).
Polska wstawała z kolan – w dziejów wirowaniu.
 Wojna w Dwudziestym Roku! Potem Druga Światowa!
 Gehenna Żydów Polskich – przez Niemców zgładzonych.
 Walkę z okupantami: Niemców (i Sowietów),
 Prowadzili żołnierze z oddziałów bojowych.
Bitwy w naszym terenie trwały też po wojnie.
Tu oddziały Zapory i dowódców innych,
Zwalczały komunistów i NKW – dzistów.
Czasem, w walkach – ginęli też ludzie niewinni.
 Minął czas PRL-u, nastał Transformacji...
 Co jest dziś każdy widzi. Każdy chce mieć rację.
 Starsi zajęci pracą, a nauką dzieci.
 Cała nadzieja w młodych. Dla nich Słońce świeci!
Dziewczęta z Bełżyc piękne jak marzenia senne:
Cera gładka (krew z mlekiem), uśmiechy wiosenne,
Usta jak płatki róży, kibić godna bogiń,
Ruchy jak u gazeli, w oczach iskrzy ogień!
 Nogi długie i zgrabne, nie oderwiesz wzroku,
 Kształty krągłości pełne – każda kopią Venus.
 Trudno szukać na świecie takiego uroku,
 Ciała bez tatuaży. W nastroju animusz!
Chłopcy smukli, wysocy jak ongiś rycerze...
W większości wykształceni, każdy wyżej mierzy!
Dobry znak dla Polaków – rośnie nam Elita,
Dla Narodu, gdy wolność prawdziwa zaświta...
 Prawdziwa – gdy Polacy będą zjednoczeni.
 Wolni od wpływu wrogów, nie jak dziś dzieleni.
 Gdzie Polak Polakowi będzie bardziej bratem!
 Nie tak, jak chcą zaprzańce – by był tylko katem.

          Kazimierz Wyszyński

W ZS im. Mikołaja Kopernika bardzo dynamicznie rozwijamy 
współpracę z uczelniami. W br. gościliśmy wykładowców z Politechni-
ki Lubelskiej, KUL, UMCS. Uczniowie podczas zajęć mogą poznać ka-
drę dydaktyczną oraz przyzwyczaić się do uniwersyteckiego poziomu 
wykładów. Oprócz wykładów często bierzemy udział w wydarzeniach 
organizowanych przez uczelnie. „Noc biologów”, „Hieronimki”, ostat-
nio także spotkanie z wietnamskim poetą i tłumaczem na KUL – cie-
szą się dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że ta współpraca za-
owocuje większą ilością absolwentów realizujących karierę naukową.

Tekst i foto: Joanna Wójtowicz-Mróz.

Uniwersytecki poziom
Kazimierz Wyszyński, rocznik 1939. Od wielu lat mieszka w Bełży-
cach. Z wykształcenia inżynier. Pochodzi z Rachania w powiecie to-
maszowskim. Obecnie na emeryturze. Wiersze zaczął pisać w latach 
sześćdziesiątych XX wieku - wtedy lądowały w szufladzie. Później dłu-
ga przerwa spowodowana pracą zawodową. Wolne chwile, których na 
emeryturze nie brakuje, poświęca na dociekanie sensu istnienia. Swoje 
przemyślenia stara się przelać na papier w mowie wiązanej i nie tylko.  
W rozmowie z redakcją powiedział, że człowiek jest stworzony do tego 
by marzyć. Poniżej prezentujemy jego krótką Autobiografię:

Homo sum!
jestem człowiekiem

Zapewniam!
Nie takim znów ostatnim...

Z przedwojennej gliny,
w pewnym sensie unikat!

Nie Biały Kruk...
Raczej szpakowaty Mamut.

Przed i po transformacji III RP
potłuczony przez garbaty los,
jak skorupa z greckiej amfory.

Kocham co piękne.
Podziwiam POLSKIE dziedzictwo:

Nasz Etos Narodowy
(...)

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Stulatka z Zalesia

Setna rocznica urodzin była okazją do złożenia specjalnych ży-
czeń jubilatce z Zalesia pani Mariannie Sołtys. Gratulacje i życze-
nia w imieniu władz miejskich i wszystkich mieszkańców gminy 
składał Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra:"Pragniemy pokłonić się 
pięknej historii życia Naszej Dostojnej Jubilatki, życia, które uję-
te w ramy książki, stanowiłoby w wielu sekwencjach przewodnik 
dla młodych pokoleń, jak żyć".

W tak ważnej chwili towarzyszyła pani Mariannie przedstawiciel-
ka Wojewody Lubelskiego, KRUS-u oraz zastępca kierownika USC 
naszego Urzędu Miejskiego Mariusz Dobrowolski, który zorganizo-
wał całą uroczystość. Na ręce pani Marianny gratulacje z okazji tak 
dostojnego jubileuszu złożyła również, za pośrednictwem Burmistrza 
Bełżyc, premier Beata Szydło. 

Dodajmy, że Pani Marianna jest osobą bardzo energiczną, 
uśmiechniętą, z dużym poczuciem humoru.  Uwielbia podróżować. 
Na co dzień towarzyszą jej bliscy pomagając w obowiązkach domo-
wych. W czasie krótkiej wizyty barwnie i interesująco opowiadała 
o swym życiu. 

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Z poezją na emeryturze

OGŁOSZENIE

Burmistrz Bełżyc ogłasza pierwsze ustne przetargi 
nieograniczone na najem:
- części działki Nr 635 położonej w obrębie Bełżyce-
-Centrum przy ul. Lubelskiej, oznaczonej dla celów 
najmu Nr 70, 29a i 30, 69, 118, 119 z przeznacze-
niem pod garaż blaszany.  
W/w przetargi wyznaczono na dzień 04 maja 2017 r.
Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest w BIP 
Urzędu Miejskiego w Bełżycach oraz stronie inter-
netowej http://www.belzyce.pl.

Bełżyce, dnia 03 kwietnia 2017 r.
BURMISTRZ

inż. Ryszard Góra

W dniu 17 marca 
z rąk Wojewody Lu-
belskiego Pani Justyna 
Ślusarska- nauczycielka 
Zespołu Szkół im. Mi-
kołaja Kopernika, otrzy-
mała Brązowy Krzyż 
Zasługi, nadany przez 
przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Pana 
Andrzeja Dudę, za szcze-
gólne zasługi na rzecz 
honorowego krwiodaw-
stwa. 

Pani Justyna od po-
nad 10 lat szerzy ideę 
czerwonokrzyską i pro-
paguje honorowe krwio-
dawstwo wśród swoich 
uczniów. Przez te lata 
krew oddało bardzo 
wielu uczniów Zespołu 
Szkół, wielu z nich jest 
czynnymi krwiodawcami 
po dziś dzień. Pani Justy-
na również daje przykład 
uczniom sama oddając 

Odznaczona

krew, obecnie ma na swoim koncie blisko 8 litrów oddanej krwi.
Tekst; J.Ślusarska, foto, arch. J. Ślusarskiej



10 11

Nr 94 (205) kwiecień 2017

Gazeta Bełżycka Gazeta Bełżycka

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

Kolejny turniej organizowany przez Stowarzyszenie "Tęcza" Bełżyce. Tym razem w  rozgrywkach wziął udział Klub Sportowy Unia I i Unia 
II, Mosir Lubartów oraz LZS Tęcza I i LZS Tecza II. Najlepsi okazali się zawodnicy MOSiR-u Lubartów, tuż za nimi Tęcza I, KS Unia I, KS Unia 
II i na V miejscu Tęcza II. - Cieszymy się bardzo, że młodzi sportowcy, piłkarze tak chętnie ze sobą rywalizują, utrwalają zasady sportowego zacho-
wania i podnoszą tym samym poziom swojej gry na boisku. Słyszeliśmy, ze doping trenerów i kibiców na trybunach był bardzo duży za co serdecznie 
dziękujemy - mówi prezes Tęczy Bełżyce Krzysztof Wojtachnio.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

W dniach 25-26 marca 2017 na kortach 
LKT przy Al. Zygmuntowskich odby-
ły się IX Halowe Mistrzostwa Lublina 
w tenisie. Do walki w sześciu kategoriach 
wiekowych stanęło aż 91 uczestników. 
To z kolei oznacza, że w ciągu dwóch dni 
rozegranych zostało blisko 100 spotkań 
tenisowych! 

Emocji na korcie zatem nie brakowało. 
Duży sukces w tych zawodach odniósł re-
prezentujący Bełżyce Marcin Markowski, 
który w bardzo silnie obsadzonej kategorii 
+45 zajął III miejsce, zdobywając tym sa-
mym brązowy medal. Pan Marcin zgodził 
się podzielić swoimi refleksjami z naszą ga-
zetą. Oto co powiedział: 

- W tegorocznych mistrzostwach starto-
wało bardzo wielu utytułowanych tenisistów, 
kategoria wiekowa +45, w której startowa-

łem była również bardzo mocno obsadzona. 
Po ubiegłorocznym udanym występie byłem 
rozstawiony z nr 3. Pomimo rozstawienia już 
w pierwszej rundzie trafiłem na bardzo silnego 
zawodnika i musiałem włożyć sporo wysiłku na 
pokonanie go. Udało się jednak. Następnie już 
dosyć gładko dotarłem do półfinału, w którym 
niestety nie sprostałem zawodnikowi z Łęcznej 
Andrzejowi Jagiełło. Jestem bardzo zadowolo-
ny z brązowego medalu zwłaszcza, że na po-
dium w Halowych Mistrzostwach Lublina staję 
już trzeci raz z rzędu. Oby taką formę udało 
się utrzymać jak najdłużej. Mam nadzieję, że 
już niedługo rozpoczniemy sezon na kortach 
w Bełżycach. Wspólnie z dyrektorem CKFiS 
mamy sprecyzowane plany dotyczące moderni-
zacji kortów. A więc do zobaczenia na kortach!

Tekst: AWI, foto: arch. M.Markowskiego

Na podium w halowych mistrzostwach w tenisie

Na kortach Lubelskiego Klubu Tenisowego 
przez cały sezon zimowy trwał cykl turniejów te-
nisowych w singlu mężczyzn. Bardzo duży sukces 
w tych rozgrywkach odnotował reprezentujący 
Bełżyce tenisista Adam Plewik. Adam zakwa-
lifikował się do wieńczącego cały cykl turnieju 
MASTERS, w którym prawo gry ma tylko 8 naj-
lepszych zawodników całego sezonu. W turnieju 
MASTERS Adam odniósł zdecydowane zwycię-
stwo. Pozwoliło mu to uplasować się na trzecim 
miejscu w klasyfikacji generalnej. Serdecznie 
gratulujemy. Jak jasno widać zawodnicy z Bełżyc 
liczą się w amatorskim tenisie w skali wojewódz-
twa lubelskiego. 

Tekst; red., foto: arch. M.Markowskiego

Sukces na korcie
Kolejny turniej Tęczy Bełżyce

Rekolekcje artystyczne
Pod takim tytułem miał miejsce 8 kwietnia 
wernisaż ikon i zdjęć Marii Spryszak zaty-
tułowany "Ziemia Święta w ikonie i foto-
grafii".

Wystawę otworzył dyrektor MDK Józef 
Kasprzak. Maria Spryszak zaznaczyła, że in-
spiracją jej podróży do Izraela była książka 
Paula Badde  pt. "Ziemia Boga w 20 tajemni-
cach".

Wśród kilkudziesięciu ikon i fotogra-
fii obejrzeliśmy m.in. dęby mamre, miejsce, 
w którym Pan ukazał się Abrahamowi, gdy ten 
siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej 
porze dnia. Bóg oznajmił im, że Sara za rok 
urodzi dziecię mimo, że już jest w podeszłym 
wieku. Bo dla Niego nie ma rzeczy niemożli-
wych. 

Jedną z prezentowanych na wystawie była 
Ikona Trójcy Świętej Rublowa (gr.trias,rus.
trojca), która uwidaczniała ucztę euchary-

styczną jako cichą rozmowę trzech Boskich 
istot: Boga Ojca Boga Syna i Boga Ducha 
Świętego na temat odkupienia ludzkości.

Kolejne miejsce odwiedzone przez au-
torkę i prezentowane na wystawie to Grota 
Zwiastowania, która znajduje się w Sanktu-
arium Zwiastowania Najświętszej Marii Pan-

ny w  Nazarecie. Tam stoi ołtarz z  napisem 
Verbum caro hic fatum est - ‘słowo stało się 
ciałem’. Ołtarz posadowiony jest dokładnie 
w miejscu, w którym Archanioł Gabriel zwia-
stował Maryi narodzenie Jezusa. W suficie 
ośmiokątny otwór, przez który wpada z góry 
światło symbolizujące Ducha Świętego zstę-
pującego na Marię.

Nie sposób było w takiej podróży ominąć 
Betlejem i Bazyliki Narodzenia Pańskiego 
a także wielu, wielu innych równie ciekawych 
miejsc, przypominających nam o tym gdzie są 
korzenie naszej wiary. 

Wystawę swoimi pracami origami uświet-
nił Wiktor Franczak - wnuk pani Marii.

Wśrd ikon i fotografii, jak twierdzą od-
wiedzający, każdy mógł odnaleźć cząstkę sie-
bie. Prace będzie można oglądać jeszcze przez 
miesiąc w   galerii MDK. Serdecznie wszyst-
kim Czytelnikom polecamy.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
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24 lutego zakończyła rozgrywki Bełżycka 
Liga Tenisa Stołowego 2017. Była to czwarta 
z kolei edycja rozgrywek, które rozpoczęły się 
w 2014 roku. Jak ocenia Tadeusz Wasilewski 
poziom gry w tej edycji był najwyższy z do-
tychczasowych. W tym sezonie BLTS wystą-
piły następujące zespoły: Chemp Team Bełży-
ce, JDM, Czarna Błyskawica Bełżyce, Www.
pod50.pl, Strażak, WKS Zemborzyce, LZS 
Kuźnicki Krężnica Okrągła i Babin. Taka też 
była kolejność zajętych miejsc w tegorocznej 
edycji BTLS. Do samego zwycięstwa preten-
dowały cztery czołowe zespoły. O ostatecznej 
kolejności w tabeli rozgrywek decydował wy-
nik meczu ostatniej kolejki pomiędzy Czarną 
Błyskawicą Bełżyce a Chemp Team Bełżyce. 
Zwycięstwo każdej z tych drużyn dawało jej 
I miejsce w rozgrywkach, a remis natomiast 
promował na I miejsce drużynę JDM. Osta-

tecznie zwycięzcą BLTS 2017 została drużyna 
Chemp Team Bełżyce przed JDM i Czarną 
Błyskawicą. O I miejscu zadecydował wynik 
bezpośredniego meczu pomiędzy Chemp 
Team a JDM - rezultat 5:5 i stosunek setów 
20:19 na korzyść Chemp Team. - Zwycięska 
drużyna wystąpiła w składzie: Jacek Kołodziej-
czyk, Michał Chemperek i Daniel Rak - infor-
muje Tadeusz Wasilewski.

Zdobywcy II miejsca to najmłodsza dru-
żyna rozgrywek, w składzie której grał Miłosz 
Plewik, Jan Plis obaj to uczniowie szkoły pod-
stawowej oraz gimnazjaliści Michalina Gór-
ska i Dominik Maciąg. Dodajmy, że Miłosz 
Plewik i Michalina Górska to czołowi zawod-
nicy woj.lubelskiego w swoich kategoriach 
wiekowych oraz regularni uczestnicy Grand 
Prix Polski.

Po zakończonych zmaganiach wszystkie 

zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i dy-
plomy ufundowane przez dyrektora CKFiS 
pana Andrzeja Paśnika. Specjalny puchar 
dla najsympatyczniejszej zawodniczki BLTS 
otrzymała wspominana wcześniej Michalina 
Górska, jednocześnie jedyna zawodniczka 
tej ligi. Puchar wręczono podczas mistrzostw 
województwa LZS (patrz obok).

Wszystkie mecze przebiegały w sportowej 
atmosferze. Nad organizacją i przebiegiem 
rozgrywek czuwał sędzia główny, instruktor 
tenisa stołowego pan Tadeusz Wasilewski.

Organizatorzy Bełżyckiej Ligi tenisa Sto-
łowego 2017 tj. CKFiS i KS CKFiS Bełżyce 
dziękują wszystkim drużynom i zawodnikom 
za zdyscyplinowanie, wysoką kulturę osobistą 
i sportową rywalizację.

Tekst: T.Wasilewski, red., foto: 
arch.T.Wasilewskiego

W gościnnych jak zawsze Bełżycach ro-
zegrane zostały Mistrzostwa Województwa 
Lubelskiego LZS w tenisie stołowym. Turniej  
otworzył Ryszard Góra Burmistrz Bełżyc. 
Rozgrywki jak zawsze przebiegały w sporto-
wej atmosferze, emocji także nie brakowało. 
Zdobywcy trzech czołowych miejsc w każdej 
kategorii otrzymali pamiątkowe medale ufun-
dowane przez Radę Wojewódzką LZS Lublin, 
które wręczał Dyrektor CKFiS Andrzej Paśnik 
oraz organizator zawodów a zarazem trener 
tenisistów z Bełżyc – Tadeusz Wasilewski 
wraz z Elżbietą Orzechowską przedstawiciel-
ką RW LZS w Lublinie. W zawodach wzięło 
udział 118 uczestników z kilkunastu klubów 
województwa lubelskiego. Poziom rozgrywek 
był bardzo zróżnicowany. Grali zawodnicy 
trenujący wyczynowo w klubach sportowych 
oraz uprawiający tenis stołowy rekreacyjnie. 
Szczególnie wysoki poziom reprezentowa-
li zawodnicy z kategorii kadetek i juniorów. 
Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali oka-
załe puchary ufundowane przez Burmistrza 
Bełżyc. Najlepsze szkoły oraz kluby sportowe 
otrzymały puchary ufundowane przez Radę 
Wojewódzką LZS.

W zawodach nie wziął udziału ubiegło-
roczny Mistrz Województwa w kategorii 
młodzików Miłosz Plewik. Tego dnia Mi-
łosz startował bowiem w Grand Prix Polski 
w  Gdańsku, gdzie zajął 11 miejsce. 

Oto klasyfikacja zawodników naszej dru-
żyny w Mistrzostwach Województwa Lubel-
skiego LZS:
MŁODZICZKI
4 Ciechańska Łucja CKFiS Bełżyce Babin
7-8 Ostrowska Kamila CKFiS Bełżyce Babin

MŁODZICY
25-28 Borowski Hubert CKFiS Bełżyce 
Wzgórze

KADECI
13-14 Kołodziejczyk Patryk
CKFiS Bełżyce Bełżyce

MŁODZIEŻOWCY
3 Maliborski Michał CKFiS Bełżyce LO 
Bełżyce
SENIORZY
1 Kołodziejczyk Jacek CKFiS Bełżyce
5-6 Stróżak Janusz CKFiS Bełżyce
9-12 Rak Daniel CKFiS Bełżyce
9-12 Stróżak Piotr CKFiS Bełżyce
9-12 Maliborski Grzegorz CKFiS Bełżyce
13-16 Chemperek Michał CKFiS Bełżyce
17-21 Maliborski Michał CKFiS Bełżyce

Tekst: red., foto: Adam Sudół

Bełżycka Liga Tenisa Stołowego Mistrzostwa Województwa w tenisie
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Foto: Konrad Gumiński, Agnieszka Winiarska

16 pojedynków stoczyli zawodnicy w czasie organizowanej z okazji 600-le-
cia Bełżyc imprezy sportowej pod nazwą T-BOX AMATOR LEAGUE I.

Wzięło w niej udział sześć klubów: Figft GYM, K1 Fightinh Center, Górnik 
Łęczna MMA, Fox Team, DSB Lublin i Muay Thay Bełżyce.

Imprezę uroczyście otworzył Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra. Następnie 
prowadzenie całości czyli zapowiadanie kolejnych walk i ich podsumowywa-
niem zajął się Michał Kamiński. 

Profesjonalny ring do walk stanął na środku hali sportowej CKFiS, gdzie 
miały miejsce wszystkie rozgrywki. W tym miejscu wymieńmy organizatorów 
całego przedsięwzięcia, a byli to: Tomasz Iwaniak trener - Wiara Siła Motywa-
cja, Rafał Topyła Muay Thai Bełżyce oraz Stowarzyszenie "Razem dla Bełżyc".

Pojedynki sędziowało trzech sędziów. Sędzią głównym na ringu był Maciej 
Bajtel, natomiast gościem specjalnym gali był Michał Oleksiejczuk - mistrz fe-
deracji TFL, pretendent do federacji UFC.

T-BOX AMATOR LEAGUE I rozgrywano pod hasłem Rodakom na kre-
sach. Jak informuje Rafał Topyla - Zebralismy na ten cel 970,20zł.

Parę słów o naszej miejscowej drużynie, która trenuje od 2012 roku obec-
nie pod opieką wspomnianego na wstępie Tomasza Iwaniaka. W rozgrywkach  
T-Box na macie wzięło udział 10 zawodników i zawodniczek: Kuba Jurak, Ad-
rian Boczek - to najmłodsi chłopcy w grupie, Izabela Opoka, Michał Kamiński, 
Michał Walczak, Kacper Walczak, Sebastian Pioś, Paweł Ćwikliński, Mateusz 
Goliszek i Rafał Topyła. Natomiast na treningi przychodzi łącznie 18 zawodni-
ków, a te odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki na stadionie 
CKFiS. 

Wszyscy zawodnicy startujący w T-BOX otrzymali po walce pamiątkowe 
medale i  dyplomy, które wręczał Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra oraz dyrektor 
CKFiS Andrzej Paśnik.

- Chcielibyśmy podziękować za pomoc przy organizacji T-BOX : panu Mar-
cinowi Olszakowi, Grzegorzowi Kamińskiemu, Konradowi Gumińskiemu, Grze-
gorzowi Pietrzykowi, Adamowi Sieńko, Dominice Winiarskiej, Piotrowi Ćwikliń-
skiemu, Michałowi Kamińskiemu, Karolinie Roszkiewicz, Agnieszce Iwaniak, 
Kamilowi Wilczukowi i Konradowi Płaza- wymienia Rafał Topyła.

Rozgrywkom sportowym towarzyszyła wystawa w hali sportowej zatytu-
łowana "Historia sportu w Bełżycach". W ten sposób I T-BOX AMATOR LE-
AGUE także przeszedł już do tejże historii.

Tekst: Agnieszka Winiarska 

Sponsorami T-BOX AMATOR LEAGUE byli:

CKFiS Bełżyce
Pit Bull West Coast Lublin

Bull Terror
My Body
PolskiStyl

ZUM - Zakład Urządzeń Medycznych
Siłownia "Haryzma"

TAKUSHI SUSHI
Multi Budownictwo Bełżyce

Sport Masters
Pizzeria Pub 17

Mechanika Samochodowa AutoRoki
Restauracja "Pod kogutem"

Black Print
K1 FIGHTING CENTER

Po raz pierwszy rozegrano T -Box Amator League I

25-26 .03 .2017 w Lublinie rozegrano MIĘDZYWOJEWÓDZ-
KIE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW W PŁY-
WANIU. Siostry Natalia i Wiktoria zaliczyły bardzo dobry wy-
stęp na tych zawodach, a wystąpiła tam czołówka najlepszych 
zawodniczek z Województwa Lubelskiego. Na 8 startów bliź-
niaczki poprawiły aż siedem rekordów życiowych. Natalia na 
100 m stylem dowolnym zajęła IV miejsce, na 100 m stylem kla-
sycznym II miejsce. Należy podkreślić ze Natalia przegrała tylko 
o 0,01 sekundy. Na 400 m stylem dowolnym uplasowała się na 
III miejscu, na 200 m stylem zmiennym zajęła II miejsce. Wikto-
ria z kolei na 100 m. stylem dowolnym zajęła 9 pozycję, na 400 m 
stylem dowolnym IV miejsce, na 100 m. stylem grzbietowym V 
miejsce, na 200 m stylem grzbietowym IV miejsce. W klasyfika-
cji ogólnej za cztery starty Natalka była na III miejscu, a Wikto-
ria zajmowała VIII miejsce.                                                   Tekst: AWI

Mistrzostwa w pływaniu



16

Nr 94 (205) kwiecień 2017

Gazeta Bełżycka

G

Na pytanie z po-
przedniego wydania 
Gazety Bełżyckiej 
prawidłowo odpo-
wiedzieli: Barbara 
i  Andrzej Grygliccy, 
Tomasz Bogusz, 
Krystyna Majkowska, 
Tadeusz Wójtowicz, 
Anna Wójtowicz.

Na zdjęciu, 
które zrobione zostało 
z wieżyczki kościelnej 
w czasie wykonywania 
porządków na strychu 
kościoła parafialnego, 
widoczny był fragment 
Placu kościelnego oraz 
figura św. Antoniego, 
stojąca w samym jego 
centrum.

Przejdźmy do py-
tania w tym miesiącu. 
Czy poznają Państwo 
co uwidocznione zosta-
ło na fotografii obok 

Odpowiedz na pytanie

i w którym roku mogło powstać to zdjęcie? Jeśli tak, przez miesiąc czekamy na odpowiedzi w  redakcji Gazety Bełżyckiej lub 
pod nr tel. 81 517 22 30.


