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Witaj majowa jutrzenko, swiec naszej polskiej krainie...
, ,

3 maja w Bełżycach podobnie jak w całym kraju obchodziliśmy Święto Konstytucji na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. oraz Święto Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą sumą odprawioną w bełżyckim kościele parafialnym. Wzięły w niej udział poczty sztan-
darowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bełżyce, samorządu, LOK-u, PSL-u, szkół, środowisk kombatanckich. Obecni byli również harcerze 
i mieszkańcy gminy, w tym przedstawiciele władz gminnych. Zebranym głęboko zapadły w pamięć słowa wypowiedziane pod Kopcem Kościuszki przez Bur-
mistrza Bełżyc Ryszarda Górę: "W roku Jubileuszu 100–lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, z dumą wspominamy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 
Maja – wyjątkowego i postępowego dokumentu. Dokumentu będącego wymownym przykładem troski o państwo polskie. Wszyscy wiemy jak wyglądały losy 
narodu polskiego i Ustawy Zasadniczej po jej wprowadzeniu. Mimo to, od 227 lat to wydarzenie jest obchodzone z najwyższą czcią i godnością, stając się dla 
Polaków dniem pokrzepienia i narodowej dumy". Po tych słowach pod pomnikiem polskiego bohatera Tadeusza Kościuszki złożono hołd i symboliczne wiązanki 
biało - czerwonych kwiatów.                                                                                                                                                                                              Tekst i foto: A.Winiarska
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Burmistrz Bełżyc informuje, że zgodnie 
z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i  porządku w gminach (Dz.U. z 2017 poz. 
1289 ze zm.) gminy mają obowiązek pro-
wadzenia ewidencji zbiorników bezodpły-
wowych na nieczystości płynne (szamb) 
oraz ewidencji przydomowych oczyszczal-
ni ścieków.
W związku z powyższym Burmistrz Beł-
życ zwraca się z uprzejmą prośbą do 
mieszkańców Gminy Bełżyce o wypełnie-
nie oświadczenia o posiadaniu zbiornika 
bezodpływowego (szamba), przydomowej 
oczyszczalni ścieków (lub ich braku) i do-
starczenie do Urzędu Miejskiego (pokój 
11) w Bełżycach lub do sołtysa w nieprze-
kraczalnym terminie do 30.05.2018 r.
W przypadku niezłożenia oświadczenia 
Burmistrz Bełżyc może przeprowadzić 
kontrolę posesji w celu ustalenia posia-
dania zbiornika na nieczystości płynne. 
Podczas kontroli będą sprawdzane umo-
wy oraz rachunki potwierdzające wywóz 
nieczystości płynnych. Druki oświadcze-
nia dostępne są w Biurze Obsługi Klienta 
w Urzędzie Miejskim, u sołtysów lub na 
stronie internetowej www.belzyce.pl

APEL
do mieszkańców

Nowoprojektowana to pierwsza nazwa 
drogi która pojawiła się w końcu lat siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku na ówczesnych 
planach miasta. Dzisiaj nosi nazwę Wojska 
Polskiego i od jesieni 2013r. nie jest już tylko 
linią na planach tylko fizycznie wykonanym 
ciągiem drogowym. Jej pierwotny przebieg 
zaczynał się od ul. Bychawskiej a kończył się 
na skrzyżowaniu ul. J. Nachmana i XX-lecia 
PRL (obecnie T.Wilczyńskiego). W kon-
sekwencji zmian planów na przestrzeni lat 
obecny przebieg ul. Wojska Polskiego kończy 
się na skrzyżowaniu ul. Żytniej i Zagrodowej. 

W kwietniu b.r. Gmina Bełżyce wystąpi-
ła z  wnioskiem o dofinansowanie w ramach 
„Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz 
konkurencyjności regionów poprzez wsparcie 
lokalnej infrastruktury drogowej” budowy 
drogi gminnej nr 107042L – ul. Wojska Pol-
skiego o długości 1,03 km. Wartość kosztory-
sowa robót wynosi 6 258 593,40 zł., a wnio-
skowana kwota dofinansowania stanowi 70 % 
tej sumy czyli 4 381 015,38 zł. Planowany za-
kres obejmuje budowę jezdni asfaltowej o sze-
rokości 6 m i chodniki obustronne o łącznej 
długości ok. 2 km. Ponadto z uwagi na brak 
możliwości odprowadzenia wód opadowych 
rowami zaprojektowana została kanalizacja 
deszczowa.  Budowana ulica ma bezpośrednie 
połączenie z trzema ciągami dróg gminnych, 

jedną drogą 
wojewódzką 
i pośrednio 
przez odci-
nek 258 mb 
ulicy gmin-
nej (ul. Żyt-
nia) z drogą 
p o w i a t o w ą 
ul. Przemy-
słowa (Nr 
2246L).

Prze-
budowana 
zostanie 
również 
kolidująca 
z budową 
sieć wodocią-
gowa, linia 
średniego i  niskiego napięcia. W ramach 
budowy wykonanych zostanie 9 zjazdów 
publicznych i 43 indywidualne. Budowa ul. 
Wojska Polskiego wiąże się z przebudową 
skrzyżowania z ul. Bychawską. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bełżycach, 
hala sportowa i basen w Centrum Kultury 
Fizycznej i Sportu (CKFiS) będą miały do-
skonały dojazd i dojście poprzez chodniki do 
swoich obiektów. Usprawni to w znacznym 

Szansa na kolejną inwestycję drogową w Bełżycach

stopniu komunikację w rejonie tych obiektów, 
z których korzysta duża liczba osób w   róż-
nym wieku. Według sprawozdania dyrektora 
CKFiS w 2017 roku obiekty odwiedziło ok. 61 
300 osób. Wnioski o dofinansowanie rozpa-
trywane będą do połowy czerwca b.r. i gdyby 
droga dostała dofinansowanie, budowa plano-
wana jest jeszcze w tym roku.

Tekst i foto: Szymon Topyło

Uchwała Nr L/340/2018 Rady Miejskiej 
w Bełżycach z dnia 24 kwietnia 2018 roku. 
W sprawie określenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego.
Zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowa-
nie i opiekę w przedszkolu, oddziałach przed-
szkolnych (...) prowadzonych przez Gminę 
Bełżyce, w wymiarze 5 godzin dziennie w go-
dzinach 8.00-13.00 lub 13.00-18.00.
Ustala się odpłatność rodziców za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego dla uczniów 
objętych wychowaniem przedszkolnym do 
końca roku szkolnego w roku kalendarzo-
wym, w którym kończą 6 lat, w wysokości 1 zł. 
za każdą godzinę zajęć w czasie przekraczają-
cym wymiar bezpłatnego nauczania, wycho-
wania i opieki.
Opłaty ulegają zmniejszeniu o 50% dla rodzi-
ców posiadających co najmniej troje dzieci 
pozostających na utrzymaniu (...). W przy-
padku dziecka pełnoletniego uwzględnia 
się tylko dzieci uczące się lub studiujące, do 
ukończenia 25 roku życia. (...)

Uchwała Nr L/339/2018 Rady Miejskiej 
w  Bełżycach z dnia 24 kwietnia 2018 roku. 
W sprawie podziału Gminy Bełżyce na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych.

Dokonuje się podziału Gminy Bełżyce na sta-
łe obwody głosowania i ustala się ich numery, 
granice oraz siedziby obwodowych komisji 
wyborczych.
Załącznik wymienia 11 obwodów głosowania 
z siedzibą w: Zespole Szkół im. M.Kopernika 
przy ul. Bychawskiej 4 w Bełżycach, w Przed-
szkolu im. J.Korczaka w Bełżycach przy ul. 
Bychawskiej 14, w Miejskim Domu Kultury 
przy ul. Tysiąclecia 26, w Urzędzie Miejskim 
w Bełżycach przy ul. Lubelskiej 3, Szkole Pod-
stawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi przy ul. 
Kościuszki 148, Szkole Podstawowej w Babi-
nie, Szkole Podstawowej w Matczynie, Szko-
le Podstawowej w Krzu, Domu Ludowym 
w  Krężnicy Okrągej, Szkole Podstawowej 
w   Starych Wierzchowiskach oraz Remizie 
OSP w Zagórzu.

Uchwała Nr L/341/2018 Rady Miejskiej 
w Bełżycach z dnia 24 kwietnia 2018 roku. 
W sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej.

Uchwała Nr XLIX/335/2018 Rady Miejskiej 
w Bełżycach z dnia 23 marca 2018 roku. 
W sprawie wprowadzenia "Programu opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Bełżyce w roku 2018".
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Gospodarka wodno – ściekowa i ochrona środowiska w Gminie Bełżyce

Gmina Bełżyce mając na względzie politykę 
zrównoważonego rozwoju odpowiedzialnie 
podchodzi do zadań ochrony środowiska. 
Działania proekologiczne, by przyniosły 
właściwy efekt muszą być wykonywane 
systematycznie. Dlatego samorząd stale 
przeznacza określone środki w budżecie na 
działania w zakresie gospodarki wodno – 
ściekowej i ochrony środowiska. Poszukuje 
również zewnętrznych źródeł finansowania 
wspomnianego zakresu zadań.

O gospodarce wodno - ściekowej w ob-
rębie gminy oraz inwestycjach ekologicznych 
rozmawiamy z Burmistrzem Bełżyc Ryszar-
dem Górą.

- Jakie inwestycje zostały zrealizowane 
w ostatnich latach i jakie efekty osiągnięto 
w zakresie gospodarki wodno - kanaliza-
cyjnej?

- Przez ostatnie 10 lat udało się osiągnąć 
znaczące efekty w zakresie:

- edukacji ekologicznej mieszkańców; 
- zwiększenia obszaru zwodociągowania 

miasta i gminy oraz jego skanalizowania; 
- uporządkowania gospodarki ściekami 

na terenach, gdzie uwarunkowania techniczne 
lub ekonomiczne wskazują na nieefektywność 
rozwiązań w zakresie zbiorowego odprowa-
dzania ścieków; 

- gospodarowania odpadami;
- termomodernizacji budynków użytecz-

ności publicznej;
Do zadań, które pomogły osiągnąć po-

wyższe cele należą m.in.: Projekt edukacja 
ekologiczna dzieci i młodzieży realizowany 
przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie.

Program utylizacji azbestu. Łącznie 
w  latach 2009 - 2017 w ramach podejmowa-
nych działań dokonano utylizacji 61 104,33m² 
azbestu (795 ton). Na to zadanie Gmina Beł-
życe otrzymała wsparcie finansowe z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz tzw. 
Funduszu Szwajcarskiego w wysokości ponad 
250 000zł. Program jest kontynuowany rów-
nież w tym roku. 

Kolejny to Program budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. Od początku jego 
funkcjonowania czyli od 2011 r. udało się wy-
konać lub współfinansować budowę 102 in-
stalacji przydomowych oczyszczalni ścieków 
na łączną kwotę 765 000,00 zł. 

W 2018 roku w budżecie Gminy Bełżyce 
zabezpieczono kwotę 45 000 zł na realizację 
tego zadania.  

Wykonaliśmy m.in. termomodernizację 
budynków: Przedszkola Nr 1 im. Janusza Kor-
czaka w Bełżycach, Szkoły Podstawowej Nr 1 
im. Jana Pawła II w Bełżycach (I etap), Urzędu 
Miejskiego w  Bełży-
cach, Szkoły Podstawo-
wej we Wronowie (do-
tacja Gminy Bełżyce do 
tego zadania wyniosła 
30 tys. zł.), Remizy OSP 
Matczyn – Wojcieszyn. 
Łączny koszt zadań wy-
niósł 554 000,00zł.

Wspomnę również 
budowę kanalizacji sa-
nitarnej ul. Kazimier-
ska – Żeromskiego. 
Koszt zadania wyniósł 
492  367,00 zł. Za tę 
kwotę wykonano 2,5 
km sieci kanalizacyjnej.

Budowa wodo-
ciągu i kanalizacji 
ul. Krętej - koszt 
76 052,00zł.

Budowa sie-
ci wodociągowej ul 
Szewskiej - koszt 
96 500,00zł;

Budowa sieci wo-
dociągowej i kanali-
zacyjnej wraz z prze-
budową oczyszczalni 
ścieków. Inwestycja, 
jak dotąd największa 
realizowana przez nas, 
o wartości blisko 13,5 
mln zł. i dofinanso-
waniu 7,9 mln. zł. 
z  RPO Województwa 
Lubelskiego znaczą-
co zwiększyła wskaź-
nik zwodociągowania 
i   skanalizowania gmi-
ny. Udało się wybudo-
wać odpowiednio 35 
km i 18 km nowej sieci, 
a liczba korzystających 
z  infrastruktury to po-
nad 1700 osób. 

Bardzo ważną też 
dla gminy inwestycją 
proekologiczną, regu-
lującą kwestie odpa-
dów komunalnych, jak 

również tworzącą blisko 70 nowych miejsc 
pracy była budowa Zakładu Zagospodaro-
wania Odpadów. Bełżycki zakład realizowało 
zrzeszenie 15 gmin województwa lubelskie-
go. Instalacja o wartości 46 mln zł. i  udziale 
środków unijnych 32 mln. zł. obsługuje doce-
lowo 140 tys. mieszkańców. ZZO w Bełżycach 
został nagrodzony w 2014r. Złotą Kielnią jako 
najlepsza inwestycja z zakresu ochrony śro-
dowiska w województwie lubelskim. Projekt 
znalazł się również w finale konkursu Komisji 
Europejskiej RegioStars 2016, którego celem 
jest promocja najbardziej innowacyjnych i in-

spirujących inicjatyw regionalnych.
Z samej tylko Gminy Bełżyce do Zakła-

du w ubiegłym roku trafiło 3398 ton śmieci.  
Z kolei zorganizowanie systemu odbioru, 
transportu i zagospodarowania odpadów 
komunalnych to w skali roku kwota ponad 
1  277  000,00zł. Co ważne, osiągnięte przez 
Gminę Bełżyce poziomy recyklingu odpo-
wiadają wymaganiom ustalonym w aktualnie 
obowiązujących przepisach. 

- Jak gmina wspiera działania ekologiczne 
skierowane dla mieszkańców?

- Dobrym przykładem jest dofinanso-
wanie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Udzielane jest w  formie dotacji ce-
lowej ze środków budżetu Gminy Bełżyce, na 
podstawie umowy zawartej z wnioskodawcą. 
Zgodnie z  regulaminem przyznawania i  roz-
liczania dotacji, wsparcie mogą otrzymać 
mieszkańcy Gminy Bełżyce, będący właścicie-
lami nieruchomości lub mieszkańcy, którzy 
posiadają inny tytuł prawny do nieruchomo-
ści położonej na terenie Gminy Bełżyce, na 
której planowana jest realizacja przedsięwzię-
cia. Dofinansowanie budowy oczyszczalni 
przysługuje na terenach, gdzie brak jest ka-
nalizacji sanitarnej, gdzie Gmina nie planuje 
jej budowy w  terminie 1 roku od zgłoszenia 
przez inwestora zamiaru budowy oczyszczalni 
lub zlokalizowanych w odległości nie mniej-
szej niż 100 m od miejsca, w którym podłą-
czenie byłoby możliwe, co wynika z projektów 
budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmi-
ny lub istniejącej sieci.

Dofinansowanie do tej inwestycji wynosi 
3000 zł. brutto kosztów zakupu i montażu po-
jedynczej oczyszczalni. Natomiast w przypad-
ku budowy grupowej oczyszczalni ścieków 
(dla kilku budynków mieszkalnych) dofinan-
sowanie wynosi 6000 zł. brutto dla wszystkich 
budynków. Dotacja nie obejmuje kosztów 
opracowania projektu instalacji, wymaganych 
prawem pozwoleń, nadzoru budowlanego. 
Wypłata dotacji następuje po wybudowaniu 
przez właściciela nieruchomości oczyszczalni, 
przedłożeniu przez niego faktur, zgłoszeniu 
wykonania oraz stwierdzeniu wybudowania 
w trybie kontroli przez pracowników Urzędu 
Miejskiego w Bełżycach. 

Na terenie Gminy Bełżyce obowiązuje  
także Program usuwania wyrobów zawiera-
jących azbest. Gmina Bełżyce przy pomocy 
środków zewnętrznych dofinansowuje oso-
bom fizycznym zadania związane z usuwa-
niem azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z budynków. Wnioski są rozpatrywane w ko-
lejności zgłoszeń do wyczerpania środków 
zarezerwowanych w budżecie na dany rok ka-
lendarzowy. Wnioski niezrealizowane w  da-
nym roku kalendarzowym rozpatrywane są 
w roku następnym. 
- Jakie są najbliższe plany inwestycyjne sa-
morządu?

W marcu 2018r. Rada Miejska zabez-
pieczyła w budżecie środki na  zadanie pod 
nazwą: „Modernizacja urządzeń wodocią-
gowych zbiorowego zaopatrzenia w  wodę”. 
W jego zakres w tym roku wchodzi wykona-
nie dokumentacji projektowej przebudowy 
ujęć wody w Bełżycach i Matczynie. Ponadto 
planowany jest projekt odcinka sieci wodo-
ciągowej w  ul.  Wojska Polskiego. Powyższe 
pozwoli na uniknięcie poważnych skutków 
awarii głównej magistrali wodociągowej. 
Gmina Bełżyce po wykonaniu dokumentacji 
zamierza aplikować o środki unijne na ten cel. 
Według harmonogramu Urzędu Marszałkow-
skiego najbliższy nabór odbędzie w czerwcu 
2018 r.

Planowane jest również dokończenie 
termomodernizacji bu-
dynku Miejskiego Domu 
Kultury w Bełżycach. 
Po rezygnacji z prac  
pierwszego wykonawcy 
pod koniec 2017 roku, 
Gmina zobligowana była 
rozpisać nowy przetarg. 
Wyłoniony w kwietniu 
wykonawca zobowiąza-
ny jest zrealizować in-
westycję do końca sierp-
nia 2018. Wartość prac 
zgodnie z  przedłożoną 
ofertą wynosi 199  623, 
34zł.  

Istotnym z punktu widzenia finansowego, 
jak również zakresu rzeczowego jest projekt 
montażu instalacji solarnych dla ponad 400 
gospodarstw na terenie Gminy Bełżyce. Pro-
jekt, który otrzymał dofinansowanie z RPO 
Województwa Lubelskiego, opiewa na kwotę 
blisko 5 mln zł. 

Gmina Bełżyce jako zamawiający zamie-
rza przeznaczyć na sfinansowanie zamówie-
nia kwotę 4 300 000 zł. brutto. Aby mieszkań-
cy nie musieli ponosić dodatkowych kosztów 
przewyższających planowaną kwotę unieważ-
niliśmy przetarg na montaż instalacji solar-
nych, ponieważ oferta z najniższą ceną wy-
niosła 4.535.682 zł. Teraz zamierzamy ogłosić 
kolejne postępowanie przetargowe.

- Dziękuję za rozmowę.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bełżycach 

Budynek Urzędu Miejskiego po termomodernizacji

Szkoła Podstawowa w Babinie

Jednostka OSP Matczyn - Wojcieszyn po zakończonym remoncie

Odnowiony budynek Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka

Zakończono remont w Domu Ludowym
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Unijne wsparcie dla OSP Jaroszewice

27 maja 2018r. OSP Jaroszewice podpisało umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego 
na dofinansowanie zadania pn. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaroszewicach. Wy-
sokość przyznanej pomocy wynosi 54 811,00 zł. Wartość kosztorysowa całości robót to koszt 
ponad 103 000,00 zł.

Wsparcie finansowe zostało przyznane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Zakres prac przewiduje wykonanie kapitalnego remontu wewnątrz budynku remizy, w tym 
również wykonanie instalacji co i węzła sanitarnego dostosowanego również dla osób niepeł-
nosprawnych. Te elementy stanowią tak naprawdę najpoważniejszą barierę uniemożliwiającą 
właściwe wykorzystanie obiektu. 

Głównym celem projektu jest stworzenie miejsca służącego aktywności i integracji miesz-
kańców. Rozpoczęcie zadania zaplanowano na 2018 rok.

Pozyskanie przez OSP tak znaczących środków nie byłoby jednak możliwe bez porozumie-
nia mieszkańców z władzami Gminy Bełżyce w zakresie przeprowadzenia całej procedury ure-
gulowania stanu prawnego nieruchomości. Aktualnie nieruchomość stanowi własność Gminy 
Bełżyce, którą samorząd przekazał jednostce straży w użyczenie na okres 10 lat. Stosowna umo-
wa w tej sprawie została podpisana 13 maja 2016r., z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2016r.

Takie rozwiązanie oprócz tego, że otwiera jednostce możliwości aplikowania o środki ze-
wnętrzne, to również legitymuje OSP do korzystania ze środków gminnych np. funduszu sołec-
kiego, który w przypadku sołectwa Jaroszewice wynosi rocznie ok. 20 000zł.

Tekst: Zarząd OSP Jaroszewice, foto: arch. OSP Jaroszewice

Bełżyczanie 
odwiedzili

Akropol to położone w Grecji w Atenach ufor-
tyfikowane wzgórze, na którym zbudowano 
cytadelę. Świątynie zbudowane w okresie ar-
chaicznym zostały zniszczone podczas wojen 
perskich. Bełżyczanka odwiedziła, a Czytelni-
kom Gazety Bełżyckiej przesyła widokówkę.

O naszym mieście usłyszeliśmy w telewizji. 
W programie Poranek między Wisłą a Bugiem 
w TVP 3 Lublin Zastępca Burmistrza Bełżyc 
Marcin Olszak mówił m.in o 6. Rajdzie cc. 
mjra Zapory. 

Okiem 
mieszkańca

Mąkę pszenną, żytnią, 
orkiszową, razową i graham 
(bez polepszaczy i chemii) 

oferuje

MŁYN CHMIELNIK-
-KOLONIA 105

Przy trasie Bełżyce 
- Niezabitów, 

6 km od Bełżyc
 tel. 815179467

Spotkanie z ambasadorem Bułgarii

16 kwietnia w Lubelskim Centrum Kon-
ferencyjnym w Lublinie odbyły się obchody 
święta narodowego Republiki Bułgarii.  Pod-
czas spotkania organizatorzy przybliżyli bogatą 
historię i kulturę Bułgarii. Miała miejsce rów-
nież prezentacja albumu „Kolory Prawosławia. 
Bułgaria” oraz koncert chóru.

W uroczystości uczestniczył również 
przedstawiciel bełżyckiego samorządu Zastępca 
Burmistrza Bełżyc Marcin Olszak. Zaproszenie 
na spotkanie nie było przypadkowe. Jak się oka-
zuje, Bełżyce i Warnę łączą pewne fakty histo-
ryczne -  krewny jednego z właścicieli Bełżyc 
Spytka zginął jesienią 1444r. pod Warną w bi-
twie z Turkami.

Między innymi o tym wydarzeniu burmistrz rozmawiał z Ambasadorem i  Konsu-
lem Honorowym  Republiki Bułgarii. 

 Te fakty historyczne, jak powiedział Gazecie Bełżyckiej burmistrz Olszak, z pew-
nością mogą  posłużyć do budowania w przyszłości płaszczyzny współpracy międzyna-
rodowej, która oprócz tego, że stwarza okazję do zdobywania nowych doświadczeń czy 
promocji samorządu, jest tak naprawdę potwierdzeniem skuteczności działań lokalne-
go samorządu. Bowiem w dzisiejszej rzeczywistości sprawny samorząd, to taki który 
właściwie realizuje zadania na rzecz swoich mieszkańców i  jednocześnie potrafi dobrze 
działać  w środowisku międzynarodowym.

Przypomnijmy, że samorząd Gminy Bełżyce do tej pory nawiązał współpracę z mia-
stem Brody (Ukraina), Szczirec (Ukraina), Barand (Węgry) oraz Šaštin-Straže (Słowa-
cja).  Przedstawiciele wszystkich  miast partnerskich gościli w Bełżycach w ubiegłym 
roku  podczas  obchodów 600- lecia Bełżyc. A delegacja z Brodów odwiedziła Bełżyce 
w tym roku biorąc udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek Gromniczna 2018.  

Na pamiątkę spotkania w Z-ca Burmistrza wręczył Ambasadorowi i konsulowi Ho-
norowemu pamiątkowe medale. 

Tekst: AWI, foto: arch. M.Olszaka

Witold Karczewski Konsul Honorowy Re-
publiki Bułgarii odbiera pamiątkowy medal  
600-lecia wręczony przez Zastępcę Burmi-
strza Bełżyc Marcina Olszaka.

Chór prawosławny wystąpił w czasie uroczystości

Umowę podpisywał Prezes OSP Sławomir Matyjasik i skarbnik Łukasz Bednarczyk
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Bez kaplicy
ksiądz Jan Twardowski

Jest taka Matka Boska 
co nie ma kaplicy 
na jednym miejscu pozostać nie umie 
przeszła przez Katyń 
chodzi po rozpaczy 
spotyka niewierzących 
nie płacze 
rozumie

Pomordowani Polacy nie mieli kaplicy, 
pogrzebu ani własnej mogiły. Wrzucono ich 
do dołów śmierci i zakopano. Innym naka-
zano milczeć, aby nikt nie poznał dramatu 
ludzi i skali okrucieństwa jakiego dokonano 
w imię nienawiści do człowieka, wrogości 
wobec sprawiedliwości. Zakopani w czarnej 
ziemi, wiernie okrywającej ciała niewinnych 
ludzi i zachowującej ziarna, które wyrosły 
jako pamięć, wspomnienie, wieść dla świa-
ta, który zgodnie milczał i nie upominał się 
o najwierniejszych Synów Polski. Polsko z ich 
ofiary i cierpienia wyrosły kolejne pokolenia  
niezłomnych chociaż wyklętych Bohaterów 
kolejny raz chowanych bez imienia, nazwiska, 
pogrzebu i należnego każdemu człowiekowi 
szacunku. 

Po sowieckiej 
agresji na Polskę 
17 września 1939 r. 
w  niewoli sowieckiej 
znalazło się około 
250 tys. polskich jeń-
ców, w tym ponad 10 
tys. oficerów. Już 19 
września 1939 r. Ław-
rientij Beria powo-
łał Zarząd do Spraw 
Jeńców Wojennych 
i   Internowanych 
przy NKWD oraz 
nakazał utworzenie 
sieci obozów. Na 
początku paździer-
nika 1939 r. władze 
sowieckie zaczęły 
zwalniać część jeń-
ców-szeregowców. 

W tym samym czasie podjęto decyzję o utwo-
rzeniu dwóch "obozów oficerskich" w  Staro-
bielsku i Kozielsku oraz obozu w Ostaszkowie, 
przeznaczonego dla funkcjonariuszy poli-
cji, KOP i więziennictwa. Pod koniec lutego 
1940 r. we wspomnianych obozach więziono 
6 192 policjantów i funkcjonariuszy wyżej 
wymienionych służb oraz 8 376 oficerów. 
Wśród uwięzionych znajdowała się duża gru-
pa oficerów rezerwy, powołanych do wojska 
w  chwili wybuchu wojny. Większość z nich 
reprezentowała polską inteligencję - lekarze, 
prawnicy, nauczyciele szkolni i akademiccy, 
inżynierowie, literaci, dziennikarze, działacze 
polityczni, urzędnicy państwowi i samorządo-
wi, ziemianie. Obok nich w obozach znaleźli 
się również kapelani katoliccy, prawosławni, 
protestanccy oraz wyznania mojżeszowego. 
Decyzja o wymordowaniu polskich jeńców 
wojennych z obozów w Kozielsku, Starobiel-
sku i Ostaszkowie oraz Polaków przetrzymy-
wanych w więzieniach NKWD na obszarze 
przedwojennych wschodnich województw 
Rzeczypospolitej zapadła na najwyższym 
szczeblu sowieckich władz. Podjęło ją 5 marca 
1940 r. Biuro Polityczne KC WKP(b) na pod-
stawie pisma, które ludowy komisarz spraw 

wewnętrznych Ławrientij Beria skierował 
do Stalina. Szef NKWD, oceniając w nim, że 
wszyscy wymienieni Polacy "są zatwardziały-
mi, nie rokującymi poprawy wrogami władzy 
sowieckiej", wnioskował o rozpatrzenie ich 
spraw w trybie specjalnym, "z zastosowaniem 
wobec nich najwyższego wymiaru kary - roz-
strzelanie". Dodawał, że sprawy należy roz-
patrzyć bez wzywania aresztowanych i bez 
przedstawiania zarzutów, decyzji o zakończe-
niu śledztwa i aktu oskarżenia. Po trwających 
miesiąc przygotowaniach, 3 kwietnia 1940 r. 
rozpoczęto likwidację obozu w Kozielsku, 
a dwa dni później obozów w Starobielsku 
i  Ostaszkowie. Przez następnych sześć tygo-
dni Polacy wywożeni byli z obozów grupami 
do miejsc kaźni.

 Winą więzionych było tylko to, że byli 
przedstawicielami Polskiego narodu – zniena-
widzonego przez Stalina za odwagę, walecz-
ność, honor i oddanie ojczyźnie do ostatnie-
go tchu. Takie cechy naszego narodu poznał 
Stalin w 1920 roku, będąc uczestnikiem walk 
o zapanowanie nad światem komunistycznego 
terroru i wraz z nim wszystkiego co złe i nie-
ludzkie. Bohaterstwo Polaków i ich ogromne 
zaangażowanie w walkę o wolność w   Bitwie 
Warszawskiej uchroniło państwo Polskie i Eu-
ropę przed zagładą.

Informację o odkryciu masowych grobów 
w Katyniu Niemcy podali 13 kwietnia 1943 
r. (to dziś symboliczna rocznica zbrodni). 15 
kwietnia 1943 r. w odpowiedzi Sowieckie Biu-
ro Informacyjne ogłosiło, że polscy jeńcy byli 
zatrudnieni na robotach budowlanych na za-
chód od Smoleńska i "wpadli w ręce niemiec-
kich katów faszystowskich w lecie 1941 r., po 
wycofaniu się wojsk sowieckich z rejonu Smo-
leńska". Komunikat stwierdzał: "Niemieckie 
zbiry faszystowskie nie cofają się w tej swojej 
potwornej bredni przed najbardziej łajdackim 
i podłym kłamstwem, za pomocą którego usi-
łują ukryć niesłychane zbrodnie, popełnione, 
jak to teraz widać jasno, przez nich samych". 
Tego samego dnia, rząd RP na uchodźstwie 
polecił swojemu przedstawicielowi w Szwaj-
carii zwrócić się do Międzynarodowego Czer-
wonego Krzyża z prośbą o powołanie komisji 

do zbadania odkrytych grobów. 17 kwietnia 
1943 r. strona polska złożyła w tej sprawie ofi-
cjalną notę w Genewie, dowiadując się jedno-
cześnie, iż wcześniej również Niemcy zwrócili 
się do MCK o wszczęcie dochodzenia.

W kościele parafialnym pw. Nawrócenia 
św. Pawła w Bełżycach znajduje się tablica 
upamiętniająca postać księdza Władysława 
Plewika kapelana Wojska Polskiego, więźnia 
obozu w Starobielsku zamordowanego przez 
zbrodniarzy z NKWD w Charkowie w 1940 r. 
Wspomina o nim Grzegorz Widelski w 2006 
roku w ekspozycji pt. "Golgota Wschodu Ks. 
Władysław Plewik - jeden z tysięcy". Publi-
kacja składała się z opatrzonych komenta-
rzem dokumentów, pamiątkowych obrazków, 
zdjęć rodzinnych i parafialnych, kopii listów 
pisanych przez księdza z sowieckiej niewoli. 
Eksponaty w antyramach zawieszonych na 
łańcuchach na czarnym tle w niezwykle suge-
stywnej formie przedstawiają życie Władysła-
wa Plewika i jego 5-letnią posługę kapłańską 
zakończoną katyńskim strzałem w tył głowy. 
Ks. Plewik urodził się w 1905 r. w Bełżycach. 
Seminarium duchowne ukończył w Łodzi, 
tam też z rąk ordynariusza diecezji łódzkiej 
biskupa Włodzimierza Jasińskiego 2 wrze-
śnia 1934 r. otrzymał święcenia kapłańskie. 
W sierpniu 1939 r. ks. Władysław został zmo-
bilizowany i w charakterze kapelana wojsko-
wego wziął udział w kampanii wrześniowej, 
podczas której dostał się, w nieznanych do-
tąd okolicznościach, do niewoli sowieckiej. 
Jak wieść niesie, mimo ostrzeżeń o grożącym 
mu niebezpieczeństwie i propozycji ucieczki 
miał powiedzieć: "Przysięgałem Bogu i Oj-
czyźnie służyć i nie zostawię swoich żołnie-
rzy". Jednym z wielu miejsc uwięzienia ks. 
Plewika, zanim trafił on do obozu w Staro-
bielsku, był obóz przejściowy w Szepietówce. 
- Warunki, jakie zgotowano jeńcom wojennym, 
były skrajnie nieludzkie – pisał  w swoim opra-
cowaniu Grzegorz Widelski. - Szepietówka to 
obóz zbiorczy na 20 tysięcy jeńców, gdzie tysią-
ce musiały spać na gołej ziemi, a warunki wy-
żywienia były poniżej wszelkich norm ludzkich. 
Jeńcy cisnęli się na warstwie "zdobytej" tektury 
i słomy, aby się ogrzać, po manierkę wody stali 
w kolejce do studni po kilka godzin. Ostatecz-
nie ks. Plewik został osadzony w obozie je-
nieckim w Starobielsku, skąd zdążył wysłać 
jedną kartę pocztową (z datą 29 XI 1939 r.) do 
swojej matki. Jak ustalił Grzegorz Widelski, 
ks. Władysław Plewik w starobielskim obozie 
pozostawał do kwietnia 1940 r., a następnie 
został wywieziony transportem kolejowym do 
Charkowa i tam w siedzibie Zarządu NKWD 
zamordowany strzałem w tym głowy. Jego cia-
ło zostało ukryte na terenie VI kwartału strefy 
leśnej okalającej miasto (Piatichatki). - Z du-
żym prawdopodobieństwem można założyć, że 
stało się to w czasie, gdy ksiądz obchodził 35-le-
cie urodzin - podkreśla Widelski. Na NKWD-
-owskiej liście jeńców wywiezionych ze sta-

Zbrodnia katyńska - uroczyste nabożeństwo w bełżyckim kościele

Przy tablicy upamiętniającej ks. Władysława Plewika złożyli hołd 
uczestnicy nabożeństwa 8 kwietnia.

robielskiego obozu 
nazwisko ks. Plewika 
figuruje pod pozycją 
2578. Staraniem naj-
bliższej rodziny w ko-
ściele parafialnym pw. 
Nawrócenia św. Pawła 
w Bełżycach jeszcze 
w  czasach PRL-u zo-
stała odsłonięta tablica 
poświęcona pamięci 
ks. Władysława Ple-
wika. Świadczyło to o 
odwadze i determina-
cji rodziny pragnącej upamiętnienia mordu 
na kapłanie. W późniejszym czasie pod tablicą 
złożono prochy ziemi z miejsc kaźni pomor-
dowanych Polaków.

Właśnie z tymi wydarzeniami związana 
była uroczystość zorganizowana w kościele 
parafialnym w Bełżycach 8 kwietnia. Wtedy 
miała miejsce uroczysta msza święta, któ-
rą odprawili i przybliżyli katyńską  historię 
- ksiądz Proboszcz Janusz Zań oraz ksiądz 
Prałat Czesław Przech. Hołd pomordowanym 
na Wschodzie oddali przedstawiciele władz 
samorządowych oraz Stowarzyszenia  Żoł-
nierzy i Przyjaciół AK i WiN cc. mjra. "Za-
pory", członkowie Towarzystwa Regional-
nego Bełżyc, uczniowie z miejscowych szkół 

oraz lokalna społeczność. Uczniowie z I klasy 
Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika pod 
kierunkiem dyrektor Elżbiety Kaszlikowskiej 
przedstawili zarys historyczny oraz muzyczno 
- poetycki program o zbrodni katyńskiej.

Tekst: Ewa Pietrzyk, 
foto: Agnieszka Winiarska

Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, która weszła w życie 12 grudnia 2017 
r. zmieniła system nadzoru nad wysokością 
opłat za wodę i ścieki. Burmistrz i Rada Miej-
ska pozbawione zostały kompetencji w  pro-
cesie ustalania i zatwierdzania taryf (taryfa 
– zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadza-
nie ścieków oraz warunki ich stosowania).  

Proces zatwierdzania 
przed nowelizacją ustawy:

Przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne 
w naszym przypadku  -Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej składał wnio-
sek o zatwierdzenie cen i stawek opłat wraz 
z kalkulacją do Burmistrza Miasta. Na po-
ziomie Urzędu Miejskiego sprawdzano, czy 
taryfy zostały opracowane zgodnie z ustawą 
i  weryfikowano koszty pod względem celo-
wości ich ponoszenia w celu ochrony inte-
resów odbiorców usług przed nieuzasadnio-
nym wzrostem cen.

Zweryfikowane taryfy Burmistrz przed-
stawiał radnym na posiedzeniu komisji 
Rady. Rada Miejska miała 45 dni na podjęcie 
uchwały o zatwierdzeniu taryfy albo o odmo-
wie zatwierdzenia taryf, a nadzór nad ustale-

NOWE ZASADY ZATWIERDZANIA OPŁAT 
ZA WODĘ I ŚCIEKI

niami pełnił wojewoda. 
Po nowelizacji przepisów, taryfę zatwier-

dza nowo utworzony organ regulacyjny: Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie .

Obecny proces zatwierdzania taryfy:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Miesz-

kaniowej przygotowuje wniosek o zatwierdze-
nie taryf i wraz z uzasadnieniem przedkłada 
bezpośrednio do organu regulacyjnego bez 
obowiązku konsultowania celowości ujętych 
kosztów z organami gminy. Organ regula-
cyjny, w terminie 45 dni od dnia otrzymania 
wniosku ocenia projekt taryfy oraz uzasad-
nienie. 

Jeżeli wynik oceny jest pozytywny organ 
regulacyjny w drodze decyzji zatwierdza tary-
fę, a w przypadku negatywnej oceny odmawia 
zatwierdzenia i nakłada obowiązek przedłoże-
nia poprawionego projektu.

Zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po 
upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ 
regulacyjny na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wod-
nego Wody Polskie.

Przed zmianą przepisów taryfy ustalane 
były na okres 1 roku, po zmianie określane są 
na okres 3 lat.                           Andrzej Sulenta 

Urząd Miejski w Bełżycach
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74 Rocznica akcji Most 1
Co roku w kwietniu do Matczyna przy-
jeżdżają potomkowie angielskiego pilota 
Edwarda Josepha Harroda wspominać 
pierwsze w Polsce, udane lądowanie alianc-
kiego samolotu na matczyńskich polach, 
które zostało opatrzone kryptonimem Wil-
dhorn - Akcja Most I, które miało miejsce 
w czasie II wojny światowej w 1944 roku.

Uroczystości na terenie Matczyna Wojcie-
szyna organizują władze samorządowe naszej 
gminy we współpracy z dyrekcją i społeczno-
ścią uczniowską Szkoły Podstawowej w Mat-
czynie oraz władzami sołectwa. 21 kwietnia 
2018 r. właśnie przy pomniku upamiętniają-
cym Akcję Most I, a następnie w Szkole Pod-
stawowej w Matczynie obchodziliśmy 74 rocz-
nicę tych wydarzeń. 

Podobnie jak w latach ubiegłych również 
i tym razem do Matczyna przyjechała rodzina 
pierwszego pilota Edwarda Josepha Harroda. 
W spotkaniu wzięły udział władze samorzą-
dowe Gminy Bełżyce, kombatanci, proboszcz 
miejscowej parafii, jak również mieszkańcy 
okolicznych miejscowości. Obchody rozpo-
częły się złożeniem wieńców przy obelisku 
upamiętniającym wspomniane wydarzenia. 

Razem ze wspaniałymi gośćmi wspomi-
naliśmy pierwsze lądowanie alianckiego sa-
molotu na ziemiach polskich. Spotkanie było 
przede wszystkim okazją do okazania dumy 
jaka rozpiera młodych ludzi, kiedy wspomi-
nają bohaterstwo uczestników akcji i oddają 
im hołd. 

Przypomnijmy. W nocy z 15 na 16 kwiet-
nia 1944 r., odbyło się pierwsze w okupowa-
nej Polsce konspiracyjne lądowanie samolotu 
alianckiego „DAKOTA”, który wystartował 
z Brindisi z lotniska Campo Casale we Wło-
szech lądując na matczyńskich polach. An-
glicy nadali operacji kryptonim „Wildhorn”,  
u nas akcja przeszła do historii pod krypto-
nimem „Most I”. Była to jedna z najsłynniej-
szych akcji polskiego ruchu oporu w czasie II 
wojny światowej - wydarzenie ważne zarówno 
dla Matczyna ale i całego kraju.

W szkole w Matczynie gości powitała dy-
rektor Ewa Szwajgier, a uczniowie klasy V-VII 
pod kierunkiem nauczycieli: Anny Pietrzak 
i Renaty Rakuś zaprezentowali montaż słow-
no – muzyczny pod tytułem „Ojczyzna moją 
dumą”. Niewątpliwie uroku przedstawieniu 
dodawała profesjonalna oprawa muzyczna 
chóru pod dyrygenturą Mileny Wnuk. 

Po części oficjalnej wszyscy goście udali się 
na mały poczęstunek, gdzie mogli podyskuto-
wać oraz wymienić się refleksjami związanymi  
z obchodami 74 rocznicy Akcji Most I. 

Zwieńczeniem uroczystości było złożenie 
wpisów w księdze pamiątkowej szkoły.

Tekst: A.Pietrzak, AWI, 
foto: Agnieszka Winiarska

Wspominali lokalnych bohaterów na kolejnym Rajdzie Zapory

Rafał Dobrowolski to komendant Rajdu 
Zapory, który po raz pierwszy Rajd odbył się 
w 2013 roku. Jest też członkiem Grupy Histo-
rycznej "Zgrupowanie Rodosław" przecho-
wującej pamięć o Powstaniu Warszawskim, 
o Żołnierzach Wyklętych, upowszechnia wie-
dzę, wspiera żyjących bohaterów, pełni służbę 
sztandarową oraz odtwarza wydarzenia. Gru-
pa ta, poprzez udział w powstańczych uro-
czystościach, organizację inscenizację walk, 
pokazy dla młodzieży przybliża atmosferę 
tamtych lat oraz ocala od zapomnienia pa-
mięć o tych, którzy dla wolnej Polski poświę-
cili swoje życie. Rafał Dobrowolski pochodzi 
z Bełżyc, gdzie zrodził się pomysł zorganizo-
wania rajdu upamiętniającego majora Hie-
ronima Dekutowskiego ps. Zapora. Chętnie 
prowadzi szkolne prelekcje przybliżając mło-
demu pokoleniu historię Żołnieży Wykletych.

- Po raz kolejny współorganizował Pan 
razem z władzami naszej gminy Rajd Zapory. 
Czym organizatorzy kierowali się w tym roku 
wybierając trasę, którędy przebiegała, ile kilo-
metrów przeszli uczestnicy?

- Co roku wybieramy inną trasę, z kil-
ku powodów. Przede wszystkim chodzi o to, 
aby Rajd się nie znudził, by każda edycja była 
inna, a jednocześnie by uczestnikom pokazać 
bogactwo wydarzeń historycznych, nie tylko 
tych związanych z samy majorem "Zaporą", 
ale po prostu tych wpisanych w szerszą lokalną 
historię. By ludzie, szczególnie Ci z terenów, 
którymi przechodzi Rajd, uświadomili sobie 
ilu mamy lokalnych bohaterów, z których mo-
żemy i powinniśmy być dumni. No i w końcu 
pragniemy włączać do naszej inicjatywy coraz 
nowych ludzi, nowe gminy, aktywizować ich 
i budzić zainteresowanie zdrowym patrio-

tyzmem i lokalną przeszłością. W tym roku 
trasa prowadziła z Bełżyc przez Czółna, Nie-
drzwicę Dużą, a zakończyła się w Niedrzwicy 
Kościelnej. Przeszliśmy około 20 kilometrów 
- tak, to dużo, ale pamiętajmy że mieliśmy 
trasy jeszcze dłuższe, maksymalnie było to 24 
kilometrów.

- Ilu uczestników wzięło udział w VI Raj-
dzie Zapory, z jakich pochodzili stron i skąd 
czerpali informacje o Rajdzie?

- Zawsze liczymy uczestników i co roku 
jest ich więcej. W tym roku było ich około 
500. Większość oczywiście pochodziła z Beł-
życ i Gminy Bełżyce oraz z gmin sąsiednich 
- w  tym roku głównie z gminy Niedrzwica 
Duża. Ale Rajd od jakiegoś czasu nie jest już 
wydarzeniem lokalnym. Uczestnicy przyjeż-
dżają z całej Polski - z Dziwnowa (koło Szcze-
cina), Gdyni, Lublińca, Głogowa, Warszawy 
i wielu innych miejsc. W tym roku mieliśmy 
nawet jednego gościa z zagranicy - Okko Lu-
ursema, emerytowanego majora armii holen-
derskiej. Bełżycki Rajd majora "Zapory" jest 
już wydarzeniem żyjącym w świadomości 
ogólnopolskiej, strona na Facebook'u ma już 
około 3 tys. polubień, wydarzenie pojawia-
ło się także w mediach ogólnopolskich - te-
lewizji, radio, prasie historycznej i ogólnej. 
Oczywiście istotną rolę odgrywają plakaty 
rozwieszane w Bełżycach i okolicach oraz za-
proszenia wysyłane do szkół.

- Co wydarzyło się na trasie, czy zrealizo-
waliście wszystkie punkty z założonego planu?

- Plan udało się doskonale wykonać, za-
równo jeśli chodzi o harmonogram przemar-
szu jak i realizację wszystkich założonych 
punktów. Tak więc na trasie odczytywaliśmy 
wspomnienia, w Niedrzwicy Dużej odbył 
się wspaniały piknik wojskowo-historyczny 
z ogniskiem, braliśmy udział w nabożeństwie, 
przeprowadziliśmy konkurs historyczny dla 
dzieci i młodzieży - rozdaliśmy mnóstwo na-
gród ufundowanych przez Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych i Więźniów Politycznych Stalini-
zmu, Fundację Niepodległości oraz Instytut 
Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

- Niedziela, to drugi dzień Rajdu, już nie 
pieszego, ale także obfitującego w wydarzenia. 
W tym roku rekonstrukcję historyczną przy-
gotowali uczniowie SP Nr 1, jakie wydarzenie 
zaprezentowali widzom?

- Przedstawienie objęło cztery scenki 
związane z dziejami "Zapory" i jego żołnierzy, 
przeplatane pieśniami w wykonaniu zespołu 
Cordial. Pierwsza scena dotyczyła dzieciń-
stwa Hieronima Dekutowskiego, późniejsze-
go "Zapory". Druga to scena przyjmowania 
przez "Zaporę" przysięgi od żołnierzy swojego 
oddziału. Trzecia opowiadała o próbie pójścia 
na pomoc powstańczej Warszawie w sierpniu 
1944, zablokowanej przez Rosjan i polskich 

komunistów (wymarsz miał nastąpić z Zale-
sia koło Bełżyc). No i czwarta to już historia 
porucznika Mieczysława Pruszkiewicza, ps. 
"Kędziorek", następcy "Zapory", który zginął 
w Ewuninie w 1951 w walce z czerwonymi 
zdrajcami służącymi Rosjanom.

- W tym roku Marszałek Województwa 
Lubelskiego przyznał odznaczenia osobom 
zaangażowanym w organizację Rajdu. Wrę-
czał je przedstawiciel Marszałka i jednocze-
śnie radny naszej gminy Mateusz Winiarski.

- Tak. Były to wyróżnienia (pamiątkowe 
medale i dyplomy) od Marszałka Wojewódz-
twa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, 
z okazji 100. rocznicy" odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości. Otrzymali je: major Zbi-
gniew Matysiak ps. "Kowboj" (jeden z  ostat-
nich żołnierzy Zgrupowania "Zapory"), ksiądz 
prałat Czesław Przech, Burmistrz Bełżyc Ry-
szard Góra, Zastępca Burmistrza Bełżyc Mar-
cin Olszak, Prezes Towarzystwa Regionalnego 
Bełżyc Ewa Pietrzyk oraz ja, komendant Raj-
du Zapory.

- Co Pana wzruszyło w czasie Rajdu, nad 
czym się Pan zatrzymał, zamyślił, jakie są 
refleksje odnośnie tegorocznego Rajdu Zapo-
ry, co udało się osiągnąć i jakie są plany na 
przyszłość?

- Niezmiennie, jak co roku, porusza mnie 
obserwowany zapał, spontaniczność i otwar-
tość uczestników i organizatorów. Trzeba 
pamiętać, że Rajd odbywa się w dużej mierze 
dzięki bezinteresownej pracy i zaangażowaniu 
setek ludzi, poświęcających swój czas, talenty 
i energię.

W perspektywie ostatnich 5 lat uważam, 
że największym sukcesem organizatorów jest 
wyjście z patriotyzmem i historią w sposób 
aktywny i atrakcyjny do dzieci i młodzieży, 
pokazanie, że historia i patriotyzm mogą łą-
czyć, budować relacje, być swego rodzaju mą-
drą rozrywką.

Dla mnie osobiście największym sukce-
sem jest to, że udało się postać majora "Zapo-
ry" i jego żołnierzy przywrócić na właściwe, 
należne im miejsce. Byli, są i będą prawdziwy-
mi wzorcami do naśladowania. Mimo że przez 
kilkadziesiąt lat zdrajcy próbowali z nich zro-
bić bandytów, faszystów i morderców, oni 
są i będą Bohaterami. Te tłumy dzieciaków 
i młodzieży na Rajdach "Zapory" i na różnych 
wydarzeniach organizowanych w Bełżycach w 
ciągu roku, są kolejnym dowodem, że prawda 
zawsze zwycięża. To bardzo pokrzepiające.

A jakie są plany na przyszłość? Po prostu 
kontynuować naszą pracę dalej. Wstępnie 
mamy już pomysł na kolejne trasy Rajdu. A 
myślę, że tych pomysłów nie zabraknie jeszcze 
na wiele, wiele lat.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Agnieszka Winiarska, 
foto: Agnieszka Winiarska
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Burmistrz Bełżyc oraz GH "Zgrupowanie Radosław" zorganizowali w dniach 21-22 kwietnia szóstą edycję Rajdu Zapory w hołdzie i ku pa-
mięci dowódcy oddziałów partyzanckich AK, majora Hieronima Dekutowskiego. Rajd tym razem przebiegał trasą Bełżyce - Czółna - Niedrzwica 
Duża - Niedrzwica Kościelna. W czasie przemarszu miało miejsce zwiedzanie cmentarza z I wojny światowej w Niedrzwicy Dużej, nabożeństwo, 
piknik patriotyczno - historyczny, ognisko, konkurs historyczny i wiele innych atrakcji. Z Rynku w Bełżycach na trasę wyruszyło w tym roku 
około 500 osób. Szczegółowo opisywał jego przebieg na poprzedniej stronie w rozmowie z redakcją komendant Rajdu Rafał Dobrowolski. Przed 
samym wymarszem do zebranych zwrócił się Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra oraz kapelan Zgrupowania Radosław ks. prałat Czesław Przech. 

Drugiego dnia uroczystości związane z VI Rajdem Zapory rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym w Bełżycach. Wzięły w niej udział 
władze samorządowe, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego, liczne poczty sztandarowe szkół, organizacji patriotycznych i kom-
batanckich z terenu Gminy Bełżyce jak i członkowie Grupy Historycznej "Zgrupowania Radosław". Następnie w Miejskim Domu Kultury miała 
miejsce część artystyczna oraz rekonstrukcja historyczna. Rekonstrukcję przygotowali w tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana 
Pawła II pod okiem nauczycieli: Ewy Pietrzyk, Anny Wójtowicz i Katarzyny Wrońskiej. Rekonstrukcji towarzyszył występ chóru Cordial. Z kon-
certem pieśni patriotycznych wystąpił Łukasz Jemioła. 

Mateusz Winiarski Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich wręcza majorowi Zbigniewowi Matysiakowi ps. 
"Kowboj" okolicznościowy medal przyznany przez Marszałka Woje-
wództwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, z okazji 100. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra otwiera w parku miejskim w Bełży-
cach VI Rajd Zapory wyrażając uznanie dla wszystkich uczestników 
tak licznie przybyłych na ten patriotyczny marsz.

Jedną z pierwszych ulic, którą szli z transparentem uczestnicy Rajdu 
była ulica Partyzantów obok kościoła parafialnego w Bełżycach.

Warta honorowa przy pomniku Matki Boskiej Partyzanckiej.

W Rajdzie wzięli udział m.in. harcerze z Gdyni

VI Rajd Zapory w obiektywieVI Rajd Zapory
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XIII Przegląd Piosenki Przedszkolnej

Tegoroczny XIII Powiatowy Przegląd Pio-
senki "Przyroda w Piosence" organizowa-
ny jak co roku przez Przedszkole Nr 1 im. 
Janusza Korczaka w Bełżycach zgromadził 
na sali widowiskowej MDK reprezentan-
tów 11 placówek przedszkolnych. Dzieci 
podzielone zostały na dwie kategorie wie-
kowe: 3-4 - latki i 5-6 - latki.

W Przeglądzie wzięły udział: Oddział 
Przedszkolny przy Szkole Podstawowej 
w  Matczynie, Przedszkole Nr 1 im. Janusza 
Korczaka w Bełżycach, Samorządowe Przed-

To 
tytuł 
ogól-
nopol-
skiego 
pro-
jektu 
eduka-
cyj-
nego, 
w któ-

rym wzięły udział przedszkolaki z Oddzia-
łu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej 
Nr 2 w Bełżycach.

Z początkiem września dzieci z Od-
działu Przedszkolnego w Szkole Podstawo-
wej Nr 2  im. Królowej Jadwigi w Bełżycach 
przystąpiły do ogólnopolskiego projektu 
edukacyjnego  zatytułowanego ,,Krecik po-
znaje Polskę’’.

Krecik to bajkowa postać stworzona 
wiele lat temu w Czechach, która wyruszyła 
na początku września w swoją podróż po 
całej Polsce. Do czerwca będzie on pozna-
wał najdalsze zakątki Polski. Swą przygodę 
zaczął w Częstochowie. Wyruszył z   Miej-
skiego Przedszkola nr 13, któremu na co 
dzień patronuje. Teraz odwiedza przed-
szkola w całej Polsce, przemierza setki ki-
lometrów, a wszystko po to, by wspólnie 
z dziećmi poszerzyć wiedzę na temat regio-
nu, z którego pochodzą, poznać jego piękno 
i wyjątkowość oraz jego dorobek kulturowy, 
rozbudzić swoje zainteresowanie innymi 
miejscami w Polsce, ale przede wszystkim 
dobrze się bawić i pozwolić dzieciom się 
poznać.

Autorem projektu jest Małgorzata Do-
brakowska, nauczyciel z ponad 30- letnim 
stażem pracy. Projekt „Krecik  poznaje Pol-
skę” odnosi się do ”Podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego dla przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych”.

Do udziału w projekcie zaproszone zo-
stały przedszkola z całej Polski. Wszystkie 

„Krecik poznaje Polskę”
dzieli wiele kilometrów, ale łączy wspólna 
sprawa – kształtowanie postawy patriotycz-
nej i zamiłowania do podróży od najmłod-
szych lat. Dzieci dzieciom opowiadają o Pol-
sce i miejscach, z których pochodzą. Krecik 
jest wyjątkowym podróżnikiem. Z własnym 
bagażem wyruszył w pełną przygód wypra-
wę podczas, której odwiedza różne regiony 
Polski.  W każdym z odwiedzanych miejsc 
wzbogaca wiedzę na temat Ojczyzny.

W 27 tygodniu podróży Krecik dotarł 
do przedszkolaków z Oddziału Przedszkol-
nego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bełży-
cach. Dzieci z wielką radością powitały go 
u siebie zapraszając do udziału w zajęciach 
w poszczególnych grupach. Przedstawiły 
mu historię gminy Bełżyce, zabrały na spa-
cer po okolicy i zaprosiły do udziału w wy-
cieczce do ,,Piekarni Tadeusz Zubrzycki 
w  Kraczewicach’’. 

Podczas wycieczki Krecik wraz z dzieć-
mi miał możliwość poznania historii, trady-
cji rzemiosła piekarniczego czyli zapozna-
nia z produkcją chleba i wypieku bułek.

W części praktycznej wycieczki dzieci 
zaprojektowały i samodzielnie wykonały 
bułeczki w kształcie: warkoczyków, ślima-
ków, zajączków wielkanocnych i oczywiście 
Krecika. Po degustacji własnoręcznie wyko-
nanych wypieków każdy z uczestników zo-
stał obdarowany piernikowym „Medalem 
Honorowym ”.

W ostatnim dniu pobytu Krecik 
z  przedszkolakami złożył życzenia wielka-
nocne Dyrektor Cecylii Król i Wicedyrektor 
Marzenie Wojnickiej.

Dzieci wspólnie z wychowawczynia-
mi wykonały album o swojej miejscowości 
i  odarowały go Krecikowi na pamiątkę . 

Projekt ,,Krecik poznaje Polskę’’ zakoń-
czy się stworzeniem wystawy zgromadzo-
nych podczas podróży fotografii i pamiątek 
charakterystycznych dla różnych regionów 
kraju.

Tekst i foto: Izabela Czuryszkiewicz, 
Izabela Nagnajewicz, 

Halina Korębska

29 uczniów z klas I do VI wystartowało w Małym Konkursie Recytatorskim organizowa-
nym na wiosnę w Miejskim Domu Kultury. Tym razem młodzi recytatorzy zostali poproszeni 
przez organizatorów czyli Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie o przygotowanie wiersza 
lub fragmentu prozy o dowolnej tematyce. - Chcemy zobaczyć "co w duszy gra" młodym miłośni-
kom literatury - pisali w uzasadnieniu. Rzeczywiście tematyka wybranych utworów była bardzo 
różnorodna. Wiersze zarówno humorystyczne, z morałem, jak i utwory patriotyczne usłyszeli-
śmy w wykonaniu uczniów szkół podstawowych.

Jury po długich obradach do kolejnego etapu zakwalifikowało: Monikę Rak z kl. 1 Szkoły 
Podstawowej w Bełżycach, Alicję Zając z kl. 3 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bełżycach, Zuzannę 
Toruń z kl. 3 Szkoły Podstawowej Nr I w Bełżycach,  Agatę Sadurską z kl. 4 Szkoły Podstawo-
wej Nr I w Bełżycach, Karolinę Kozińską z kl. 4 Szkoły Podstawowej w Matczynie i Michała 
Tomaszewskiego  z kl. 6 Szkoły Podstawowej w Matczynie. Wyróżnienia zostały przyznane dla 
Zuzanny Polak, Kacpra Dziaka, Marcyla Nowakowskiego, Michała Skwierzyńskiego, Izabeli 
Gliwki, Macieja Dudkowskiego, Julii Dropek, Szymona Musieja i Weroniki Tomaszewskiej. 

Tekst i foto: A.Winiarska

Mały Konkurs Recytatorski

szkole Publiczne "Parkowe Skrzaty" w  Piotro-
wicach, Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmow-
skiej w Krasieninie, Przedszkole z Oddziałem 
Zamiejscowym w Nasutowie, Przedszkole Miej-
skie w Poniatowej, Szkoła Podstawowa im. św. 
Jana Pawła II w Łuszczowie, Niepubliczny Punkt 
Przedszkolny "Promyczek" w Opolu Lubelskim, 
Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Bychawie, 
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej 
w Krzu, Oddział Przedszkolny w Szkole Podsta-
wowej Nr 2 w Bełżycach. Uroczystość otworzyła 
Jolanta Barszcz - Skowronek Dyrektor Przed-

szkola im. Janusza Korczaka w Bełżycach. Nagrody 
wręczali najmłodszym artystom burmistrzowie: Ry-
szard Góra i Marcin Olszak. Występom przedszko-
laków przyglądał się także Andrzej Chemperek Prze-
wodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji 
Oświaty Rady Miejskiej Grzegorz Kamiński, dyrekto-
rzy zaprzyjaźnionych placówek z terenu gminy Bełży-
ce oraz sympatycy piosenki przedszkolnej.

Razem z Przeglądem Piosenki miało miejsce 
Rozstrzygnięcie X Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego „Uroki mojej miejscowości” także or-
ganizowanego przez Przedszkole Nr 1 im. Janusza 
Korczaka. Przedszkole właśnie poprzez działalność 
plastyczną stara się przygotować dzieci do udziału 
w przyszłym funkcjonowaniu społecznym, rozwijać 
osobowość, poczucie własnej wartości i własnych 
możliwości. - Plastyka stanowi jedną z  podstawowych 
form wychowania estetycznego w przedszkolu i kiero-
wania rozwojem dziecka w tej dziedzinie. Wychowanie 
plastyczne w  przedszkolu umożliwia dziecku aktyw-
ne obcowanie z różnymi rodzajami i formami sztuki 
plastycznej, rozwija jego własną ekspresję zgodnie 
z potrzebami i zainteresowaniami. Daje zadowolenie, 
radość i budzi samoświadomość – elementy niezbędne 
dla prawidłowego kształtowania się jego osobowości 
w  działaniu i współżyciu z otoczeniem. Różnorodne 
techniki plastyczne rozwijają u dzieci umiejętności 
manualne, uwrażliwiają na piękno i harmonię w oto-
czeniu. Przyczyniają się do odczuwania pozytywnych 
doznań estetycznych - mówią organizatorki przedsię-

wzięcia. 
Ogólnopolski Konkurs 

„Uroki mojej miejscowości” 
zachęca do pielęgnowania 
wśród najmłodszych regio-
nalizmu i patriotyzmu przy 
jednoczesnym rozwijaniu kre-
atywności i wyobraźni dziecka 
poprzez działalność plastycz-
ną. Wszystkie prace oprócz 
niezaprzeczalnych wartości 
artystycznych i emocjonalnych 
budzą zainteresowanie dziecka 
historią, folklorem, tradycją 
swojej miejscowości i regionu.

Na konkurs tym razem 
wpłynęło 174 prac autorów w  wieku od 3 do 6 lat z  51 
placówek oświatowych z całego kraju. Spośród nich Jury 
w składzie: Jolanta Barszcz-Skowronek- Dyrektor Przed-
szkola Nr 1 im. Janusza Korczaka i Edyta Rząd – nauczy-
ciel wychowania plastycznego w Zespole Szkół Nr 1 im. 
Jana Pawła II, wyłoniło zwycięzców przyznając I, II i III 
miejsce oraz nagrodę dyrektora. Ponadto 10 prac zdobyło 
wyróżnienia, a dodatkowe 26 zakwalifikowało się na wy-
stawę pokonkursową, którą można oglądać w Miejskim 
Domu Kultury. 

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego nastąpi-
ło na XIII Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej ”Przyroda 
w Piosence”. I miejsce zajęła Natalia Świerczyńska z Miej-
skiego Przedszkola nr 1 im Kubusia Puchatka w Mielcu, 
II miejsce Maja Pitura z Oddziału Przedszkolnego Szkoły 
Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Gór-
nej, III miejsce Kinga Pietrzak z Przedszkola Nr 1 im. 
Janusza Korczaka w Bełżycach. Nagroda dyrektora po-
wędrowała do Mai Guzdy z Samorządowego Przedszkola 
w  Przecławiu. 

W tym miejscu organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania dzieciom biorącym udział w konkursie, ich 
opiekunom i placówkom, z których pochodzą. Dziękują 
też wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji kon-
kursu, zaś w  szczególności Dyrektor Jolancie Barszcz-
-Skowronek, Sekretarz Grażynie Madej oraz nieocenionej 
Agnieszce Adamczyk.

Tekst: Anna Mazurek, A.Winiarska
foto: Agnieszka Winiarska
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Zakończenie roku akademickiego UD UMCS

Wykład na Wydziale Chemii UMCS w auli 
im. prof. Jarosława Ościka był niezwykle cie-
kawy, zwłaszcza dzięki eksperymentom che-
micznym, w których uczniowie chętnie brali 
udział.

Jedna z atrakcji przygotowana przez organi-
zatorów to puszczanie baniek mydlanych na 
placu przed pomnikiem uczonej Marii Curie 
Skłodowskiej - patronki lubelskiego uniwer-
sytetu.

O tym, co m.in. znajduje się w złotej kolbie 
starali się przekonać młodzi studenci pod 
okiem profesorów i doktorów chemii.

Do każdego doświadczenia należało się sta-
rannie przygotować zakładając rękawiczki 
i  okulary ochronne.

Koordynatorka Uniwersytetu Dziecięcego 
UMSC mgr Anna Bukowska dziękując za cie-
kawą i owocną współpracę, żegna tegorocz-
nych studentów i zachęca do kontynuowania 
nauki w przyszłości na jednym z wydziałów 
UMCS-u.

Z okazji zakończenia roku akademickiego 
UD UMSC 2017/2018 Burmistrz Bełżyc 
Ryszard Góra i Zastępca Burmistrza Marcin 
Olszak wręczają przedstawicielom poszcze-
gólnych szkół dyplomy i upominki.

O gatunkach mrówek, środowisku w ja-
kim żyją i wielu ciekawostkach związanych 
z tymi owadami opowiadał bełżyckim studen-
tom Uniwersytetu Dziecięcego dr Jacek Cho-
botow z Pracowni Muzeum Zoologicznego.

Ponad 150 uczniów dwóch szkół: Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 w Bełżycach im. Jana Pawla II 
oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bełżycach 
im. Królowej Jadwigi wzięli udział 18 kwiet-
nia w wykładach i podsumowaniu roku aka-
demickiego Uniwersytetu Dziecięcego, który 
od trzech lat działa jako Filia w Bełżycach.

Zwiedzanie uniwersytetu było punktem 
programu wizyty na UMCS-ie w Lublinie. 
Uczniowie podzieleni na kilka grup mieli 
możliwość przekonać się jak na co dzień uczą 
się dorośli studenci kilku wydziałów uniwer-
syteckich zlokalizowanych w ścisłym akade-
mickim centrum wokół rektoratu.

X Turniej Tańca Towarzyskiego 
Po raz 10 na parkie-
cie sali CKFiS tancerze 
z kilkunastu klubów 
z  terenu naszego woje-
wództwa rywalizowali ze 
sobą w czasie X Turnieju 
Tańca Towarzyskiego. 

Turniej z ramienia 
Miejskiego Domu Kultu-
ry w Bełżycach prowadzi-
li jak zawsze Magdalena 
i   Grzegorz Gronowscy, 
którzy trenują taniec towa-
rzyski i prowadzą w MDK 
grupę taneczną Axel.

W tym roku do Beł-
życ przyjechało około 200 
tancerzy podzielonych na 
dwie kategorie wiekowe 
z następujących klubów: 
Akademia Tańca Pleskot 
Świdnik, Akademia Pro-
mocji Tańca Puławy, BA-
LANS Niedrzwica Duża, 
Centrum Kultury i Pro-
mocji w Kraśniku, CHO-
CHLIK Lubartów, EM 
STUDIO Opole Lubelskie, 
IMPULS Biłgoraj, JUMP 
Janów Lubelski, LIDER 
Lublin, MINIATURA Lu-
blin, RYTM Chełm, SUK-
CES Lublin, AXEL Lublin 
i Szkoła Tańca Andrzej 
Karczmarczyk Lublin.

Turniej wraz z or-
ganizatorami otworzył 
Burmistrz Bełżyc Ryszard 
Góra. Zawodnikom sę-
dziowała i oceniała po-
szczególne tańce Ewa 
Wojciechowicz, Urszula 
Demucha, Barbara Jawor-
ska-Mazur i Dominika 
Dul. W roli skrutinerów 
pracowali: Andrzej Karcz-
marczyk i  Dorota Rumiń-
ska.

Wszystkim tance-
rzom przyznano miejsca 
I,II i III w poszczególnych 
kategoriach wiekowych. 
Zarówno młodym tance-
rzom, trenerom, rodzicom 
i wszystkim widzom Tur-
nieju towarzyszyło mnó-
stwo pozytywnej energii 
i  dobra zabawa bo taniec 
to przecież emocje.

Imprezę sponso-
rowała Chłodnia LST-
-Polska - prezes Leszek 
Szewczyk, Supermarket 
INTERMARCHE Bełży-
ce - Kamila i Zbigniew 

Stępniewscy oraz Gabinet Weterynaryjny SUIBIO-
VET Bełżyce - Tomasz Roziński. Sponsorzy wręczali 
uczestnikom puchary oraz upominki.

Niespodzianką w czasie Turnieju Tańca był pokaz 
Mistrzów Polski w tańcach latynoamerykańskich: Mag-
daleny Tarnowskiej i Adriana Banasia.

- Cieszymy się z tak dużego zainteresowania naszym 
Turniejem ze strony klubów tanecznych. Dzięki temu 
mali tancerze mogą poczuć klimat rywalizacji, podpa-
trywać warsztat bardziej doświadczonych tancerzy oraz 
mistrzów tańca, a przede wszystkim dobrze się bawić - 
mówią państwo Gronowscy.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
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17 kwietnia 2018 roku odbył się Finał 
XI Integracyjnego Konkursu Plastycznego 
pt. "Brzydkie kaczątko… dalsze losy", orga-
nizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych. 
W  tym roku po raz pierwszy była to impre-
za powiatowa, która odbyła się w Miejskim 
Domu Kultury w Bełżycach.

Konkurs, jak co roku, odbył się pod hono-
rowym patronatem Burmistrza Bełżyc, pana 
Ryszarda Góry, który był jednocześnie funda-
torem trzech pierwszych nagród w trzech ka-
tegoriach. W uroczystości uczestniczył także 
Starosta Lubelski Paweł Pikula, radni powia-
towi oraz dyrektorzy i pracownicy jednostek 
edukacyjnych współpracujących z ZSS.

W tej edycji konkursu uczestnicy po-
wrócili do jednej z bajek Ch. H. Andersena, 
jednakże w nowej odsłonie. Tegoroczny tytuł 
konkursu brzmiał: „Brzydkie kaczątko… dal-
sze losy.”

Na konkurs napłynęło około 200 prac, 
a uczestnicy na wiele wyjątkowych sposobów 
próbowali przedstawić, jak ich oczami poto-
czyły się losy brzydkiego kaczątka.

Imprezę otworzyła prezentacja multime-
dialna, przedstawiająca 10 - letnią historię 
konkursu, której towarzyszyło wiele wspo-
mnień i emocji.

Następnie zebrana publiczność obejrzała 
spektakl pt.: „Brzydkie kaczątko…dalsze losy.” 
przygotowany przez grupę teatralną „Iluzja”, 
działającą w Zespole Szkół Specjalnych przy 
DPS w Matczynie. Według koncepcji twórców 
przedstawienia, brzydkie kaczątko, jako pięk-
ny łabędź zamieszkał wraz z innymi łabędzia-
mi w parku w Nałęczowie. Takiego zakończe-
nia nikt się nie spodziewał. Dalsze jego losy 
bardzo rozbawiły publiczność, która nagro-
dziła całe przedstawienie gromkimi brawami.

Kolejnym punktem imprezy było wręcze-
nie przez Panią Renatę Rejnowską – Dyrektora 
ZSS przy DPS w Matczynie i Pana Burmistrza 
Bełżyc Ryszarda Górę nagród i dyplomów dla 
laureatów konkursu.

Na koniec wszyscy goście zostali zapro-
szeni na poczęstunek i tradycyjny tort z wi-
zerunkiem bohatera tegorocznej edycji kon-
kursu.

Dziękujemy wszystkim obecnym go-
ściom, uczestnikom konkursu i ich opie-
kunom za uświetnienie swoją obecnością 
uroczystego finału i zapraszamy do udziału 
w kolejnej, XII edycji konkursu, już za rok.

Konkurs odbywał się w trzech katego-
riach, a zwycięzcami zostali:

 Kategoria Przedszkole
1 miejsce Miłosz Ścibor, SP Kierz oddział 
przedszkolny, 2 miejsce Micha Mączka, SP 
Matczyn, oddział przedszkolny, 3 miejsce- 
Kamila Fedor, SP Wojciechów, oddział przed-
szkolny;

Wyróżnienia:
Amelia Czarnecka, Przedszkole nr 1 Bełżyce
Helena Pruszkowska, Przedszkole nr 1 Bełży-

ce, Franciszek Konopa, SP Matczyn, oddział 
przedszkolny i Emilia Sieńko, SP Babin, od-
dział przedszkolny.

Kategoria Niepełnosprawni
1 miejsce Sylwester Dunik, SOSW Bystrzyca
2 miejsce Dariusz Chodyra, ZSS Matczyn
3 miejsce Genowefa Jędrzejowska, DPS Mat-
czyn;

Wyróżnienia:
Justyna Szelągowska, wczesne wspomaganie 
ZSS Matczyn, Wioletta Łopion, POW Mat-

Twórczość Andersena inspiracją powiatowego konkursu plastycznego
czyn i Magdalena Kokowicz, DPS Matczyn;

Kategoria Szkoła Podstawowa
1 miejsce Michał Wojtachnio, SP nr 1 Bełżyce
2 miejsce Dominik Baliński, SP nr 2 Bełżyce
3 miejsce Wiktor Marek, SP Matczyn;

Wyróżnienia:
Jagoda Ziółek, SP Kierz, Katarzyna Iwaniak, 
SP Wojciechów, Antoni Wójcik, SP Chmiel-
nik i Szymon Bielecki, ZS nr 1 Bełżyce.

Tekst: Edyta Błasik, Izabella Ponieważ, 
foto: arch ZSS, Agnieszka Winiarska

Tydzień Zdrowia w szkole im. Królowej Jadwigi 

Światowy Dzień Zdrowia ustanowiony 
został w 1948 roku przez WHO (Światową 
Organizację Zdrowia), a obchodzony jest co-
rocznie 7 kwietnia. 

W dniach od 6 do 13 kwietnia w Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Bełżycach im. Królowej 
Jadwigi obchodzono Tydzień Zdrowia.

Już w piątek 6 kwietnia powstała obszer-
na ekspozycja edukacyjna, tak aby uczniowie 
mogli rozpocząć przygotowania do quizu o te-

matyce proz-
drowotnej . 
12 kwietnia 
n a t o m i a s t 
zrealizowa-
no warsztaty 
dla uczniów 
klas V, VI 
i   VII szko-
ły podsta-
wowej oraz 
klasy II b 
gimnazjum 
pt. Zdrowie 
i zdrowy styl 
życia, po-
prowadzone 
przez pra-
c o w n i k ó w 

Polskiego Czerwonego Krzyża z Lubelskiego 
Oddziału Okręgowego. Podczas zajęć poru-
szono tematykę zdrowia i zasad zdrowego 
stylu życia zgodnie z piramidą żywieniową. 
Uczniowie wzięli również udział w grze na 
temat zdrowego stylu życia. Zwycięskie gru-
py otrzymały symboliczne nagrody. Ponadto 
przygotowana została piękna, kolorowa de-
koracja złożona z papierowych podobizn wa-

rzyw i owoców, która zachęcała do zdrowego 
odżywiania. Kulminacyjny punkt Tygodnia 
Zdrowia stanowiło zorganizowane 13 kwiet-
nia ogólnoszkolne zdrowe śniadanie. Już od 
rana na szkolnych korytarzach unosiły się 
smakowite zapachy. Na stołach  było koloro-
wo, smacznie, a przede wszystkim zdrowo. 
Zatem w śniadaniowym menu dominowa-
ły przeróżne warzywa, owoce, nasiona, soki 
oraz woda z miętą i cytryną, a także domowe 
przetwory, w tym ogórki kiszone. Jednak aby 
skosztować tych zdrowych pyszności należało 
wylosować pytanie o tematyce prozdrowotnej 
i udzielić poprawnej odpowiedzi. Jak co roku 
przedsięwzięcie zakończyło się wielkim suk-
cesem. Cała społeczność szkolna z entuzja-
zmem włączyła się w świętowanie Szkolnego 
Dnia Zdrowia. Mamy nadzieję, że idea zdro-
wego stylu życia na stałe zagości w zwyczajach 
uczniów. 

Przedsięwzięcie zorganizowali wolonta-
riusze Akademii Wolontariatu i Szkolnego 
Koła PCK pod kierunkiem nauczycieli, pań 
Jolanty Harasim – Król, Marzeny Podgajnej 
i Elizy Stanek. Za wsparcie dziękujemy także 
jak zwykle życzliwej dla naszych poczynań 
Radzie Rodziców. 

Tekst: Jolanta Harasim – Król 
Foto: Marzena Podgajna

Koncert Pieśni Maryjnych w Wierzchowiskach

Aż siedem zespołów zaśpiewało w Koncercie Pieśni Maryjnych organizowanym 3 maja w wierzchowskiej kaplicy p.w. Matki Boskiej Ostro-
bramskiej. Indywidualne występy poprzedziły wspólny śpiew na zakończenie uroczystości, która rozpoczęła się Mszą św. Wystąpiły kolejno: 
Zespól Śpiewaczy z Niedrzwicy Dużej, Wąwolnicy, Strzeszkowic oraz Zespół Śpiewaczy z Wojcieszyna, "Jarzębinki" z Bełżyc, Zespół Śpiewaczy 
z Wierzchowisk i Chór Cordial. Wszystkim artystom należą się gromkie prawa i gorące pochwały za piękny koncert i przygotowanie uroczystości. 

Tekst i foto: A.Winiarska

Poezja Stefana Flukowskiego
Słuchacze wieczorów poezji mieli okazję 

bliżej zapoznać się z twórczością Stefana Flu-
kowskiego żołnierza września, więźnia oflagu, 
na kolejnym wieczorku poetyckim, który od-
był się 29 kwietnia w sali klubowej MDK. Tym 
razem Jadwiga Kamińska - Syga przygotowała 
kilkanaście wierszy właśnie jego autorstwa. 

Stefan Bronisław Flukowski urodził się 
18 sierpnia 1902 w Warszawie. "W swojej 
twórczości Flukowski metaforą wieczności 
wyrażał cykliczność teraźniejszości. Poeta 
przeciwstawiał się jednocześnie popularnemu 
wówczas nowatorstwu formy, wyrażając po-
stulat prostoty języka". Poezja Flukowskiego 
gloryfikowała wartość pracy. Stałym moty-
wem w jego twórczości był obraz codziennych 
ludzkich prac jako dokończenie boskiego aktu 
stworzenia. Flukowski zmarł 8 maja w Świno-
ujściu w 1972 roku.

Wiersze Stefana Flukowskiego razem 
z Jadwigą Kamińską-Sygą czytali: Anna Wój-

towicz, Grzegorz Bednarczyk i Krzysztof Kę-
dzierski.

Tekst i foto: A.Winiarska
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Olimpiada taekwondo z naszym udziałemOtwarcie sezonu wędkarskiego

22 kwietnia odbyły się Spławikowe Zawo-
dy Wędkarskie pod patronatem Dyrektora 
CKFiS otwierające sezon wędkarski 2018 
organizowane przez Koło 74 Bełżyce.

Zawody rozegrane zostały w dwóch gru-
pach wiekowych. W kategorii Junior wystar-
towało 5 zawodników, w kategorii Senior ry-
walizowało pomiędzy sobą 17 zawodników. 
Po 4 godzinach wędkowania wyniki rywali-
zacji przedstawiały się następująco: w katego-
rii Junior jeden zawodnik - Marcel Stelmach 
złowił ryby o masie 330 gram i zajął tym sa-
mym 1 miejsce w zawodach. W kategorii Se-
nior 1 miejsce zajął Robert Majkowski z wagą 
ryb 1720 gram, 2 miejsce Artur Wiedra 1710 
gram i 3 miejsce Łukasz Dąbrowski 770 gram. 
Największą rybę złowił kolega Robert Maj-
kowski i był to jaź o masie 1125 gram. 

Kolejne zawody rozegrano szóstego maja 
na Zalewie Zemborzyckim o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Bełżycach 
Zawodnicy walczyli tu o tytuł Spławikowego 

Mistrza Koła na rok 2018. Następnie w dniu 12 maja również na Zalewie Zemborzyckim odbyły 
się Federowe Mistrzostwa Koła za 2018 rok. 

Tekst: Robert Tarczyński, foto: arch. Koła 74

Na Orliku jak zawsze aktywnie
Ciepłe dni pozwalają już rozpocząć pełne 

treningi na świeżym powietrzu. Tak właśnie 
dzieje się na miejskim Orliku.

Typowy weekend rodziców piłkarzy i ani-
matorów Orlika przebiega niezwykle aktywnie. 
I jak zapewniają nas rodzice dzieci przycho-
dzących grać w piłkę - I  tak tydzień w tydzień.

- Radość naszych dzieci jest bezcenna. Dziś 
jesteśmy już po porannym rozruchu - mówi Ju-
styna Giza animatorka Orlika. - Rozegraliśmy 
cztery mecze, w których padło 19 bramek. Strze-
lili je: Staś Bednarczyk, Ola Giza, Antek Zieliń-
ski, Szymon Pasieczny, Bartosz Nieoczym i Łu-
kasz Wojtowicz. Bawimy się piłką jak najlepiej 
potrafimy. - podkreśla pani Justyna. 

Orlik w Bełżycach zaprasza wszystkich 
chętnych, którzy lubią nie tylko piłkę nożną ale 
po prostu ruch na świeżym powietrzu.

Tekst: AWI, foto: arch. J.Giza

Grupa bełżyckich taekwondoków 
wystartowała w zawodach w Pucha-
rze Polski w Taekwondo Olimpijskim 
- VII Mistrzostwa Gór Świętokrzy-
skich o Puchar Prezydenta Miasta 
Ostrowca Śiętokrzyskiego, który od-
był się na Hali Widowiskowo - Spor-
towej w Ostrowcu i zgromadził rekor-
dową ilość zawodników i klubów. 

Na ostrowieckich matach rywali-
zowało blisko 600 młodzików, kade-
tów i juniorów oraz niemal 80 zawod-
ników wieku 8-9 lat rywalizujących 
w turnieju pierwszego kontaktu Baba 
Jaga Cup.

Gospodarzem zawodów i głów-
nym organizatorem było Ostro-
wieckie Stowarzyszenie Taekwondo 
Olimpijskiego OSTO. Dyrektorem 
Zawodów z ramienia PZTO był tre-
ner bełżyckich taekwondokow - Woj-
ciech Kowalski. - W turnieju wy-
startowało 9 naszych zawodników. 
Znaleźliśmy się w miejscach punkto-
wanych: Zuzanna Badowska, Kari-
na Sowa, Wiktor Chabski, Weronika 
Zezula, Patrycja Wójtowicz. Chcę tu 
pochwalić Karinę Sowę, która bardzo 
dobrze zawalczyła i mimo, że ostatnią 
walkę przegrała, stoczyła kilka do-
brych, zażartych pojedynków. Duży 
sukces odniósł również Kuba Zezula, 
który zajął III miejsce - relacjonował  
występ swoich podopiecznych Woj-
ciech Kowalski. 

Tekst: Agnieszka Winiarska, 
foto: Klaudia Cybulska
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Odpowiedz na pytanie
Na pytanie z poprzedniego wydania Gazety Bełżyckiej 

prawidłowo odpowiedzieli: Tomasz Bogusz oraz Barbara i An-
drzej Grygliccy.
Na zdjęciu widoczny był zaprzęg parokonny ciągnący wóz 
z wasągiem. Przypuszczalnie, jak piszą Czytelnicy, była to nie-
dziela ponieważ wasąg był zakładany na wyjazdy do kościoła 
lub na wesela. Obok wozu przejeżdżał motocykl, WFM-ka. 
Zdjęcie zostało wykonane w końcu lat 50-tych ubiegłego wieku. 
Co do miejsca, na fotografii uwieczniona została ulica Kazi-
mierska, skrzyżowanie z ul. 1 Maja. Widoczny na zdjęciu był 
budynek, w którym mieścił się kiedyś zakład napraw radiowo 
- telewizyjnych,
W tym miesiącu pytamy Czytelników co widać na zdjęciu po-
niżej i w jakich latach mogło powstać. Przez miesiąc czekamy 
na odpowiedzi w redakcji Gazety Bełżyckiej lub pod nr. tel. 81 
517 22 30.

W maju miały miejsce uroczystości 
z  okazji Dnia Strażaka w sołectwie Mat-
czyn - Wojcieszyn. Całość rozpoczęła się 
Mszą św. w matczyńskim kościele, w czasie 
której modlono się za żyjących i zmarłych 
strażaków tejże jednostki. Po nabożeństwie 
wykonano pamiątkową fotografię, która 
z pewnością znajdzie się w kronice OSP. 

Kolejne punkty programu obchodów 
Dnia Strażaka miały miejsce na terenie 
nowo wyremontowanej remizy OSP Mat-
czyn Wojcieszyn. 

Jednostka OSP w Matczynie należy do 
Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśni-
czego od 1999 roku, ma także bogatą hi-
storię działalności ponieważ funkcjonuje 
nieprzerwanie od 69 lat. Strażacy z OSP 
Matczyn Wojcieszyn wyjeżdżają nie tylko 
do gaszenia pożarów, ale też do likwidacji 
miejscowych zagrożeń, w czym pomaga 
skuteczny system łączności powiadamiania 
i alarmowania.

Tekst: A.Winiarska, foto: arch.M.Olszak

W Matczynie świętowali Dzień Strażaka
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