Miesięcznik

Społeczno-Kulturalny

Burmistrz Bełżyc
Miejski Dom Kultury w Bełżycach
Szkoła Podstawowa w Wierzchowiskach
Towarzystwo Przyjaciół Teatru w Bełżycach
zapraszają

Festiwal Wsi Polskiej
XIV Spotkanie Na Styku Trzech Ziem
Wierzchowiska – 9 września 2018 r.
program:
Godz. 11.00 – Msza św. w kościele pw. M. B. Ostrobramskiej w Wierzchowiskach
~
- plac przy szkole podstawowej Godz. 10.00 – 11.30 przyjmowanie zgłoszeń do konkursów:
Bułeczki drożdżowe - z nadzieniem i Wiszące ogrody
Godz. 12.15 – Powitanie, występ uczniów Sz. P. w Wierzchowiskach
Godz. 13.00 Bełżycki Wyścig Rowerowy – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Godz. 13.15 – Występ Zespołu Śpiewaczego z Wojcieszyna i Zespołu Jarzębinki
z MDK Bełżyce, Zespół Radość z Liszna k. Chełma
Godz. 14.00 – Podnosimy estetykę Gminy Bełżyce –
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Godz. 14.15 – Kabaret EWG – z Wielkopolski
Godz. 15.00 - Bułeczki drożdżowe i Wiszące ogrody
– ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Godz. 15.15 - Występ Zespołu Radość z Liszna k. Chełma,
Zespołu Śpiewaczego z Wierzchowisk i Chóru Cordial
Godz. 16.00 – Zabawa Ludowa
- Kapela Siekluki – z Mazowsza - Kapela MDK Bełżyce cz. 1.
- Kapela Siekluki - Kapela MDK Bełżyce cz. 2.
Zespół PIN - MELODIA
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Godz. 19.00 – Zakończenie
~

Organizatorzy dziękują Starostwu Powiatowemu w Lublinie za wsparcie finansowe imprezy.
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Rada Miejska udzieliła absolutorium Burmistrzowi Bełżyc

Uchwała Nr LI/344/2018 Rady Miejskiej
w Bełżycach z dnia 30 maja 2018 roku.
W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bełżyc z tytułu wykonania budżetu
za 2017 rok.
Po zapoznaniu się ze: sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r, sprawozdaniem
finansowym, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej o: sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2017r., oraz opinią o wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
informacją o stanie mienia jednostki samo-

rządu terytorialnego, stanowiskiem
Komisji
Rewizyjnej Rady
Miejskiej;
Rada
Miejska
udzieliła absolutorium Burmistrzowi
Bełżyc
z tytułu wykonania budżetu za
2017r.
Uchwała
Nr
LI/343/2018
Rady Miejskiej
w Bełżycach z dnia 30 maja 2018 roku.
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Bełżyc z wykonania
budżetu za 2017 rok.
Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmi-

strza Bełżyc sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2017 r. zatwierdza się sprawozdanie finansowe
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2017r.
Uchwała została przekazana Regionalnej Izbie
Obrachunkowej.

Rusza Uniwersytet Młodych Odkrywców

Od września rusza nowy projekt skierowany m.in. do uczniów z terenu naszej gminy.
Będzie to Uniwersytet Młodych Odkrywców, który to projekt został przygotowany
przez Uniwersytet Dziecięcy UMCS we
współpracy z Gminą Bełżyce. Finansowany jest on z funduszy unijnych oraz rządowych.
10 lipca br. odbyło się spotkanie JM Rektora UMCS prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego z Burmistrzem Bełżyc Ryszardem
Górą, jego zastępcą, Marcinem Olszakiem
i Kierownikiem Uniwersytetu Dziecięcego
UMCS, Anną Bukowską. W czasie spotkania podpisano porozumienie o wzajemnej
współpracy dotyczącej realizacji projektu
"Eksploratornia wiedzy" w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER 2014-2020). Umowa jest częścią działań
związanych właśnie z realizacją projektu złożonego przez Uniwersytet Dziecięcy UMCS
w ramach konkursu "Uniwersytet Młodych
Odkrywców".

- W ramach projektu
zaplanowaliśmy 16 godzin
robotyki, 2 godziny chemii, tyle samo matematyki, godzinę zoologii oraz
warsztaty. W planie jest
również wyjazd na UMCS
w Lublinie - mówi Anna
Bukowska koordynator
UD UMCS.
Przypomnijmy, że od
2015 r. uczniowie bełżyckich szkół uczestniczą
w zajęciach UD UMCS finansowanych przez władze miasta. Nowy projekt
jest poszerzeniem dotychczasowej współpracy. Między innymi nasza gmina będzie brała
udział w opracowywaniu i konsultowaniu
programów kształcenia dla różnych form
wsparcia zaplanowanych w ramach inicjatywy. "Eksploratornia wiedzy", która to została
bardzo wysoko oceniona przez ekspertów
z
Narodowego
Centrum Badań
i Rozwoju, plasując się w pierwszej
dwudziestce z ponad 150 projektów
wytypowanych do
dofinansowania.
Jak czytamy
na stronie internetowej UMCS:
celem głównym
projektu jest rozwój
kompetencji
kluczowych
i
umiejętności

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

uniwersalnych, tzw. transversal skills. W ramach zdobytego dofinansowania zostaną
zrealizowane warsztaty matematyczne, astronomiczno-fizyczne, chemiczne, zoologiczne,
a także te z zakresu robotyki i programowania. W ramach całego projektu 900 dzieci będzie miało zajęcia w szkołach na terenie województwa lubelskiego i na UMCS.
W projekcie nie zapomniano także o rodzicach. Dla nich UD przygotował serię
wykładów z zakresu rozwoju kompetencji
i wychowawczych. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie rekrutacji uczestników „Eksploratorni wiedzy”.
Oprócz podpisania umowy burmistrzowie wręczyli prof. Michałowskiemu pamiątkowy album obchodów Jubileuszu 600-lecia
Bełżyc oraz podziękowanie za udział w Komitecie Honorowym Obchodów 600-lecia
Bełżyc.
Tekst: A.Winiarska,
str. internetowa UMCS,
foto: Bartosz Proll
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O udzielonym absolutorium w rozmowie z Burmistrzem Bełżyc
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa
w kwocie 12 051 995,00 zł (26% dochodów
ogółem), w tym część oświatowa subwencji
ogólnej 7 817 222,00zł, część wyrównawcza 4 109 928,00 zł i część równoważąca
124 845,00 zł.
3. Udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych i prawnych w kwocie
7 348 204,62 zł (16% dochodów ogółem).
4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
(podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od środków transportowych, opłata
skarbowa i opłata targowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie
6 823 222,66 zł (15% dochodów ogółem).
5. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy
mienia gminnego oraz sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 925 680,21 zł (2%
dochodów ogółem).
6. Pozostałe dochody – 2 545 855,03 zł.
W porównaniu z rokiem 2016 nieznacznie wzrosły wpływ z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych.
Po sesji, na której radni udzielili absolutorium Burmistrzowi Bełżyc Ryszardowi Górze rozmawiamy o głównych założeniach tej
uchwały. W prawie budżetowym absolutorium
bowiem oznacza rozliczenie organu wykonawczego z wykonania budżetu jednostki, której
dotyczy.
- Panie burmistrzu na czerwcowej sesji
Rada Miejska udzieliła Panu absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2017r. Czy
mógłby pan odnieść się do tej oceny radnych?
- Absolutorium stanowi swoistą ocenę
działalności burmistrza w zakresie realizacji
zadań finansowych i gospodarowania publicznymi środkami. Cieszę się, że po raz kolejny
Rada Miejska pozytywnie oceniła moją pracę.
W ten sam sposób realizację budżetu oceniła
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
oraz Komisja Rewizyjna, rekomendując przyjęcie sprawozdania i głosowanie za udzieleniem absolutorium.
- Czy mógłby pan w kilku słowach przybliżyć mieszkańcom jak przebiegało wykonanie budżetu Gminy?
- W 2017 roku zrealizowano dochody ogółem w kwocie 46 450 367 zł, z czego dochody
bieżące wykonano w kwocie 45 846 400,93 zł,
natomiast dochody majątkowe 603 966,36 zł.
Na dochody budżetu 2017 roku złożyły
się:
1. Dotacje z budżetu państwa na realizację
zadań zleconych gminie oraz na realizację zadań własnych w kwocie 16 755 409,77 zł (36%
dochodów ogółem) z czego dotacje na pomoc
społeczną 15 249 806,02 zł.

G

- Realizacja jakich zadań generuje największe wydatki?
- W okresie sprawozdawczym wydatki
ogółem gminy Bełżyce wyniosły 48 059 837,70
zł, w tym wydatki bieżące 43 754 588,50 zł
i wydatki inwestycyjne 4 305 249,20zł.
Największy udział w wydatkach budżetu
gminy mają te na pomoc społeczną – kwota 16 964 167,18 zł (36% wydatków ogółem)
oraz na oświatę 15 038 423,44zł (32% wydatków ogółem). Oprócz szkół i OPS mamy także inne jednostki organizacyjne, powołane do
realizacji zadań własnych gminy, które jako
samorząd dotujemy. W 2017 roku przekazano z budżetu gminy dotacje na funkcjonowanie: Miejskiego Domu Kultury w kwocie 670
000,00 zł, Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 295 000,00 zł., Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach w wysokości 797 516,38zł. Z kolei na
funkcjonowanie Centrum Kultury Fizycznej
i portu wydatkowane były środki w wysokości
1 296 000,00 zł.
- Gmina jest zobowiązana również do
finansowego wsparcia placówek spoza sektora finansów publicznych.
- Na terenie naszej gminy działa publiczna
szkoła podstawowa prowadzona przez osobę
prawną inną niż jest oraz dwa przedszkola
niepubliczne. W oparciu o przepisy prawa
oświatowego obowiązkiem gminy jest dotowanie takich placówek. Dotacje wyniosły: dla
Szkoły Podstawowej we Wronowie 698 881,68
zł oraz dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Bełżyc 450 317,41 zł.
- Mimo znaczących wydatków bieżących
znajduje pan burmistrz wspólnie z radnymi
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pieniądze na inwestycje gminne.
- Tak. Chociaż budżet ponosi wysokie wydatki bieżące, związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców gminy, to inwestycje stale
są realizowane, a środki zabezpieczone na ten
cel kształtują się co roku na poziomie kilku
milionów. W analizowanym budżecie 2017
roku tzw. załącznik inwestycyjny wyniósł 4,3
mln, gdzie na same tylko inwestycje drogowe
przeznaczono kwotę 3,8 mln., dzięki czemu
mieszkańcy gminy zyskali ponad 20 kilometrów nowych dróg. W budżecie tegorocznym
kwota zaplanowana na inwestycje wynosi
5 760 419,70 zł. Za te pieniądze chcemy wykonać m.in. następujące działania:
1. Budowa instalacji solarnych (4 470 146,60
zł.).
2. Budowa siłowni plenerowej w Bełżycach
(111 142,00 zł).
3. Budowa oświetlenia drogowego w m. Wronów, Jaroszewice, Podole, Matczyn, Zosin
(48 000 zł).
4. Refundacja części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (45 000 zł).
5. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wilczyńskiego (50 000 zł).
6. Budowa i przebudowa dróg gminnych
i ulic (470 715,86 zł).
- Część inwestycji realizowana jest w ramach środków funduszu sołeckiego.
- Fundusz sołecki, jako wydzielona część
budżetu gminy funkcjonuje u nas od wielu lat.
W mojej ocenie daje on mieszkańcom możliwość bardzo realnego decydowania o inwestycjach, które chcą zrealizować. Mieszkańcy
w 2017 roku mieli do wydania łącznie kwotę 341 453,15 zł na zadania przyjęte zgodnie
z uchwałami podjętymi na zebraniach sołeckich.
- Aby jak najlepiej wykorzystać przestrzeń publiczną w naszej gminie należy
ustalić cele i kierunki jak najbardziej racjonalnego jej zagospodarowania zgodnie z potrzebami mieszkańców.
- Stąd bardzo istotnym dla mieszkańców
zagadnieniem jest kształtowanie polityki
przestrzennej, również w kontekście rozwoju
gospodarczego. Polityka przestrzenna miasta
i gminy obecnie jest realizowana w oparciu
o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, który to dokument przyjęto
uchwałą Rady Miejskiej 9 listopada 2016r.
Obowiązuje również 14 planów miejscowych, co powoduje, że obszar całej gminy
w 100% pokryty jest planami miejscowymi.
Stałe potrzeby mieszkańców w zakresie przekształcenia terenów, głównie pod budownictwo, wymagają od samorządu odpowiednich
działań. Tak było w 2017r,. kiedy na opraco-

wanie planów miejscowych wydatkowano
85 821 zł. Zamiany planu dla miasta i dla
gminy uwzględniono również w tegorocznym
budżecie, a kwota przeznaczona na to zadanie, które jest już w fazie realizacji, wyniosła
109 347,00 zł.
- A jak w ujęciu finansowym wyglądała
kwestia odbioru i zagospodarowania odpadów?
- W 2017 roku na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy oraz koszty
funkcjonowania związane z poborem opłaty
za gospodarowanie opadami wydatkowano
1 192 428,50 zł. Niestety jest to kwota przewyższająca wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami o ponad 286 000,00 zł.
- W ubiegłym roku część zadań realizowano z udziałem środków zewnętrznych
oraz dotacji udzielonych gminie.
- Największy projekt to przebudowa drogi
Zosin – Jaroszewice, gdzie wydatki wyniosły
496 714,18 zł z czego 296 230,00 zł to dofinansowanie ze środków unijnych. Z pomocą
środków unijnych w wysokości 105 976,37 zł
opracowano również program rewitalizacji
Centrum Bełżyc. Realizowano również dwa
projekty w OPS pn. „Zintegrowany system
wsparcia rodziny” oraz „Partnerstwo dla młodzieży” w całości finansowane ze środków zewnętrznych.
W 2017 roku otrzymano z budżetu Powiatu Lubelskiego dotacje celowe w kwocie 331 682,00 zł, w tym na dofinansowanie
remontów dróg gminnych. Jest to kwota
100 000,00 zł; na przebudowę drogi gminnej
Zosin – Jaroszewice 200 000,00 zł; dofinansowanie przebudowy wejścia do budynku przy
ul. Fabrycznej 2B 21 682,00 zł oraz 10 000,00
zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Podole. Również otrzymano dotację celową z budżetu państwa
w kwocie 40 000,00zł na modernizację drogi
w miejscowości Krężnica Okrągła.
Wsparł nas także Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
kwotą 66 450,00 zł na usuwanie pokryć azbestowych, usuwanie dzikich wysypisk, zagospodarowanie terenu przy ul. Kazimierskiej
i ronda im. Batalionów Chłopskich oraz na
edukację ekologiczną dzieci i młodzieży.
- Co możemy powiedzieć na temat zadłużenia gminy?
-Analizując różne dane jednostek samorządy terytorialnego i zestawienia odnoszące
się do finansów, da się zauważyć, że zadłużenie jest zjawiskiem powszechnym i dotyczy
wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. Na zwiększanie zadłużenia wpływa wiele

czynników, ale w głównej mierze decydujący
wpływ ma zwiększona skala inwestycji dokonywanych przez jednostki samorządowe. Tak
jest również w przypadku Bełżyc. Niejednokrotnie są to inwestycje z udziałem środków
unijnych. Schemat finansowania polega na
tym, że ich realizacja wymaga początkowo
nakładu 100% środków własnych, a dopiero
po rozliczeniu projektu możemy liczyć na refundację części kosztów.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku zobowiązania długoterminowe gminy wyniosły
18 700 000,00 zł. Są to zobowiązania w postaci wyemitowanych obligacji, których terminy
wykupu przypadają na lata 2018 – 2030.
Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że
to zadłużenie jest na bezpiecznym poziomie
i nigdy przez okres sprawowania przeze mnie
funkcji burmistrza nie przekroczyło wyznaczonego przez przepisy prawa limitu.
Na koniec roku budżetowego nie mieliśmy żadnych zobowiązań wymagalnych,
wszystkie jednostki organizacyjne podległe
gminie realizowały swoje zadania właściwie,
terminowo dokonując wypłat wynagrodzeń
i innych bieżących zobowiązań. Dodatkowo
zgodnie z harmonogramem spłat dokonano
wykupu obligacji wyemitowanych w 2010
i 2011 roku na kwotę 600 000,00 zł.
Ponadto, sytuację finansową gminy pozytywnie oceniła Najwyższa Izba Kontroli wskazując w wystąpieniu pokontrolnym m.in. na
rosnące wartości wskaźników budżetowych,
takich jak: udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem czy wskaźnik samofinansowania (lata 2014 – 2016).
Trzeba mieć również świadomość, że
burmistrz nie ma kompetencji, aby bez żadnej kontroli zaciągać zobowiązania finansowe
skutkujące wzrostem zadłużenia. Obowiązują
tu określone mechanizmy ograniczające.
- A jakie to mechanizmy?
- Przede wszystkim aby gmina mogła
wziąć kredyt, pożyczkę czy wyemitować obligacje potrzebna jest zgoda radnych. Dodatkowo wymagana jest także opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, instytucji która
w uproszczeniu mówiąc sprawuje nadzór nad
gospodarką finansową gminy. Oprócz tego
działalność burmistrza kontrolowana jest
przez Komisję Rewizyjną.
Podsumowując, uważam, że realizacja
budżetu za 2017r. jest zadowalająca. Dochody
zostały zrealizowane w 99%, wydatki z kolei
na poziomie blisko 96%. Mam nadzieję, że
podobnie będzie z wykonaniem budżetu tego
roku.
-Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Agnieszka Winiarska,
foto: Agnieszka Winiarska
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Kącik poezji
•

Podniebne Disco Polo...
Mój Księżyc - pachnący jak rogal
więcej lat ma niż ty i ja,
we śnie siadam z nim w niebios progach,
Erato nam śpiewa i gra
Aniołów srebrnej strony Księżyca,
śpiących pod peleryną z białych piór,
rzewny śpiew Erato zachwyca!
Obudził się aniołów senny chór...
Gromko zabrzmiał biały chór anielski,
(Erato wykonała partie solo!)
Płyniemy firmamentem - jak święci...
Prawdziwe podniebne disco polo!
Płynąłbym tak Księżycem bez końca,
zasłuchany w anielskich głosów śpiew,
Lecz rano zajarzył wschód Słońca
światłocieni promienisty siew.
Okrążyłem nasz glob wiele razy.
Rozpędziła się krew moich żył.
Przed oczami cudowne obrazy,
nieustannie tworzył gwiezdny pył.
Wreszcie weszłaś na moją orbitę,
z obu bytów stworzyłem całość!
Będziemy tak - co noc - do świtu
płynąć we śnie, jako jedno ciało!
Obraz oczu błękitnych selennych,
ust co w karmin wpadły przez sen,
wydobędę z pamięci codziennie,
karminowy będzie każdy dzień!
Kazimierz Wyszyński
z tomiku "Naręcza zachwytu!"

Zaćmienie Księżyca 27 lipca obserwowane
przez mieszkankę naszej gminy. Było to najdłuższe od 100 lat zaćmienie Księżyca. Rozpoczęło się o 21.30 i trwało 1 godzinę i 43 minuty.
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wiedzy i miodów
NieBogactwo
tylko o pszczołach
i ekologiinanaFestiwalu
Festiwaluedukacyjno
edukacyjno- -promocyjnym
promocyjnymPASIEKA
PASIEKA
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Festiwal edukacyjno-promocyjny „PASIEKA” to projekt realizowany przez Miejski
Dom Kultury w Bełżycach w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie”. Wartość
dofinansowania projektu to 26 256,03 zł.
Celem projektu był rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku
i kształtowanie postaw proekologicznych oraz
podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i ukierunkowanie na rolnictwo ekologiczne.
Nad wydarzeniem patronat honorowy
objął Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie.
17 czerwca 2018 roku w Bełżycach na
obiekcie Centrum Kultury Fizycznej i Sportu
w Bełżycach odbyła się konferencja „Pszczelarstwo szansą na rozwój ekologicznego rolnictwa” przeznaczona dla pszczelarzy z terenu
województwa lubelskiego i osób zainteresowanych pszczelarstwem. „Rola owadów w zachowaniu różnorodności roślin i zwierząt”,
„Co warto wiedzieć o miodach”, „Przedsiębiorczość na wsi” - zarządzanie projektami
z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, tworzenie sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich, „Pszczoły
i pszczelarstwo szansą na rozwój ekologicznego rolnictwa” - to tematy poruszane przez
prelegentów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lokalnej Grupy Działania Na
rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego
„Kraina wokół Lublina” oraz Wojewódzkiego
Związku Pszczelarzy w Lublinie.
Festiwal edukacyjno-promocyjny „Pasieka” to również wystawcy - koła pszczelarzy z terenu woj. lubelskiego, jak również
pszczelarze niezrzeszeni. Na swoich stoiskach
prezentowali m.in.: różne odmiany miodu,
pierzgę, propolis, sposoby wykorzystania wosku. Podczas festiwalu można było zobaczyć
prezentację ekspozycji „żywe pszczoły”, pokaz
wirowania miodu, odlewania świec, pokaz
znakowania matek, wystawę uli od dawnych
po współczesne oraz wystawę sprzętu pszczelarskiego: od dawniej używanego do współczesnych rozwiązań.
Festiwal to również konkursy: konkurs na
najładniejsze stoisko oraz na najsmaczniejszy
miód.
Laureatami konkursu na najładniejsze stoisko zostali:
I miejsce – Zespół Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej
Woli
II miejsce – „Miód z Pasieki Wędrownej” –
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► 12 lipca Podczas spotkania
z JM Rektorem Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie prof.
dr hab. Zygmuntem Litwińczukiem. Burmistrz Bełżyc Ryszard
Góra oraz Zastępca Burmistrza
Marcin Olszak oficjalnie podziękowali za patronat honorowy
Rektora nad projektem Festiwalu
edukacyjno-promocyjnego „Pasieka” realizowanego w dniu 17
czerwca 2018 roku w Bełżycach.

Jerzy Pietraś
III miejsce – Stanisław Kamiński
Konkurs na najsmaczniejszy miód cieszył się dużym powodzeniem. Zgłoszono
łącznie 23 miody, spośród których wybrano
laureatów:
I miejsce – miód wierzbowy Leszek Borkowski
II miejsce – miód gryczany Stanisław Stefan
Dolecki
III miejsce – miód rzepakowy kremowy Katarzyna Pietraś – Cebo
Podczas festiwalu rozstrzygnięto konkurs
plastyczny „PASIEKA”, ogłoszony dla szkół
z terenu Gminy Bełżyce w czterech kategoriach. Jury konkursowe miało niezwykle trudne zadanie wybierając te najlepsze spośród 57
prac plastycznych. Laureaci konkursu:
Kategoria: przedszkola
I miejsce - Przedszkole Nr 1 im. J. Korczaka
w Bełżycach gr. VII, pod kierunkiem Anny
Mazurek i Anny Pokładek;
II miejsce - Przedszkole Nr 1 im. J. Korczaka w Bełżycach gr. IV, pod kierunkiem Edyty
Maliborskiej i Edyty Sobczyk-Wilkołazkiej;
III miejsce - Przedszkole Nr 1 im. J. Korczaka
w Bełżycach gr. V, pod kierunkiem Małgorzaty Suchory, Anny Szczerbin i Iwony Krzyżanek.
Kategoria klasy 0-III
I miejsce – Szkoła Podstawowa we Wronowie, klasa I, pod kierunkiem Ilony Gumińskiej-Sagan;
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Matczynie, klasa I, pod kierunkiem Magdaleny Lewandowskiej;
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Krzu, klasa I, pod kierunkiem Beaty Igras.
Kategoria klasy IV – VI
I miejsce – Szkoła Podstawowa we Wronowie, klasa IV, pod kierunkiem Ilony Ruty;
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Starych
Wierzchowiskach, klasy IV-VI, pod kierunkiem Marzeny Rynkowskiej;
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Babinie,
klasa V, pod kierunkiem Marty Kalamon.
Kategoria klasy VII i gimnazja
I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana
Pawła II w Bełżycach, klasa VII a, grupa I,
pod kierunkiem Edyty Rząd;
II miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana
Pawła II w Bełżycach, klasa VII b, grupa I,
pod kierunkiem Edyty Rząd;
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Chmielniku, klasa VII, pod kierunkiem Małgorzaty
Rosińskiej-Adamiec.
Festiwal edukacyjno - promocyjny „Pasieka” uświetniły także swoim występem dzieci z Przedszkola Nr 1 im.Janusza Korczaka
w Bełżycach prezentując bogaty program ar-
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tystyczny: w tym niezwykle tematyczny pokaz
mody. Na scenie pojawił się również Zespół
Pieśni i Tańca „Jawor” z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za aktywny udział. Partnerom: Wojewódzkiemu Związkowi Pszczelarzy w Lublinie, Gminie Bełżyce oraz Miejsko - Gminnej
Bibliotece Publicznej w Bełżycach za współpracę przy realizacji zadania.
Tekst: M.Wojtachnio, Foto: K.Gumiński,
A.Winiarska, arch. UM
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O Jubileuszu 600-lecia Miasta Bełżyce w czasie sesji Rady Miejskiej inaugurującej Dni Bełżyc 2018
Tegoroczne Dni Bełżyc rozpoczęły się 15
czerwca
uroczystą
sesją Rady Miejskiej
podsumowującą Jubileusz 600-lecia Bełżyc
obchodzony w 2017r.
Sesja była także okazją
do wręczenia podziękowań osobom i instytucjom zaangażowanym w pracę i pomoc
w organizacji tego
ogromnego przedsięPrzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Chemperek udzielił Minutą ciszy w czasie uroczystej sesji Rady Miejskiej uczczono
wzięcia.
głosu Burmistrzowi Bełżyc Ryszardowi Górze, który podsu- pamięć nieżyjącego Radnego obecnej kadencji Andrzeja Komował rok obchodów 600-lecia Miasta Bełżyce.
tłowskiego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Zbigniew Dyguś odbiera w asyście uczniów
i nauczycieli przyznane przez Radę Miejską odznaczenie.

Gratulacje i pamiątkowe Albumy 600-lecia Bełżyc odbierają z rąk
burmistrza Góry m.in. sponsorzy Jubileuszu: Dyrektor Banku Spółdzielczego w Nałęczowie Filia w Bełżycach Krzysztof Chołody, Łukasz Tarczyński z Baru "Słonecznego" i Agnieszka Lipecka z Drukarni "Alfgraf ".

Na uroczystą sesję RM licznie przybyli mieszkańcy Gminy Bełżyce oraz zaproszeni goście.

Każdy z sołtysów otrzymał Album 600-lecia Bełżyc.

Miłym i artystycznym akcentem na zakończenie sesji RM był koncert duetu "Fortepianów
Dwóch". Pianistom - Tomaszowi Pali i Grzegorzowi Kasperczykowi - muzykom o niezwykłym poczuciu humoru udało się rozbawić bełżycką widownię.
Radni Miejscy na pamiątkowej fotografii prezentują otrzymane publikacje jako nagrodę za wytężoną pracę, wysiłek oraz pomoc w organizacji obchodów jubileuszowych 600-lecia Miasta Bełżyce

Po zakończeniu piątkowych obchodów Dni
Bełżyc można było nabyć Album 600-lecia Belżyc, który cieszył się dużym zainteresowaniem.
Jak podkreślił Burmistrz Ryszard Góra - Do tej
pory nie mieliśmy o naszej gminie tak obszernej
publikacji.
Sponsorzy obchodów 600-lecia Bełżyc, bez których zorganizowanie tak licznych i bogatych wydarzeń nie byłoby możliwe. W dowód uznania i wdzięczności władz samorządowych wszyscy zostali wymienieni na pierwszych stronach wydawnictwa książkowego przygotowanego z okazji Jubileuszu.

Odznaczenia zasłużony dla Gminy Bełżyce wręczono: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2, Zespołowi Szkół im. M.Kopernika, Panu Bogdanowi Abramowiczowi byłemu Naczelnikowi Bełżyc, Burmistrzowi Bełżyc Ryszardowi Górze oraz sołtysowi Wymysłówki Stanisławowi Zygo.

G
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◀ Jednym z punktów piątkowej sesji RM była
wystawa malarstwa i ikon grupy artystycznej
działającej w MDK od 2011 roku czyli "Kobiet
z pasją". Na wystawie mogliśmy obejrzeć olejne
pejzaże, inspirowane malarstwem Jana Stanisławskiego, kolorowe kwiaty, martwe natury,
a nawet kopię słynnego obrazu Jana Vermeera "Dziewczyna z perłą". Panie zmierzyły się
również z tradycyjną ikoną malowaną temperą
jajową na desce.

Kolejnych wyróżnionych zapraszał na scenę
Zastępca Burmistrza Bełżyc Marcin Olszak.

Wydanie internetowe gazety do pobrania na stronie www.belzyce-mdk.pl
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Otwarcie drogi w Starych Wierzchowiskach

W czerwcu miało miejsce oficjalne otwarcie drogi Wierzchowiska - Skrzyniec. Jest
to droga powiatowa, a inwestorem był Powiat Lubelski. Gmina Bełżyce partycypowała w kosztach inwestycji.
Projekt pod nazwą Odbudowa drogi
powiatowej Nr 2245L od km 6+592 do km
11+289 w miejscowości Wierzchowiska gmina
Bełżyce, uszkodzonej w wyniku gwałtownego
spływu wód opadowych w 2014r dł. 4,697
km. Koszt inwestycji wyniósł 3 229 898,28
zł. Wartość dofinansowania 2583918,00 zł.
Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych prze-

kazana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Z budżetu Gminy Bełżyce
wyasygnowano na ten cel 232 tys. zł.
W uroczystości w Starych Wierzchowiskach wzięli udział przedstawicie władz
miejskich z burmistrzem Ryszardem Górą na
czele, Robert Wójcik Wicestarosta Lubelski,
Mateusz Winiarski z Urzędu Marszałkowskiego, wójt gminy Borzechów, przedstawiciele
wykonawcy i inwestora, radni miejscy, sołtysi
i okoliczni mieszkańcy.
Nowa nawierzchnia została wykonana na
odcinku o długości prawie 4 kilometrów 700
metrów na trasie Wierzchowiska - Skrzyniec.

Mieszkańcy już od kilku miesięcy korzystają z nowo wyremontowanej drogi. Na oficjalnym otwarciu ukończonej inwestycji w ich
imieniu wypowiedziała się sołtyska Starych
Wierzchowisk Małgorzata Dziekanowska - Jesteśmy niezwykle wdzięczni władzom, Radzie
Miejskiej za przeznaczenie funduszy na remont
tego odcinka drogi w naszej wsi. Wreszcie czujemy się bezpiecznie i komfortowo możemy
dojeżdżać zarówno do domów jak i do okolicznych pól.
Drogę poświęcił Proboszcz ks. Janusz
Zań. W otwarciu drogi brała także udział delegacja z Azerbejdzanu, która gościła w naszym mieście.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Bajecznie i kolorowo na Dniu Dziecka
Dzień Dziecka 1 czerwca był okazją do zorganizowania miejskiego
święta dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
Razem z Miejskim Domem Kultury i Miejsko-Gminną Biblioteką
Publiczną bawiło się prawie 100
dzieci.
Całość otworzyli dyrektorzy obu
jednostek wraz z Zastępcą Burmistrza Bełżyc Marcinem Olszakiem.
Krótki i łatwy konkurs wiedzy o naszym mieście rozpoczął wspólne
świętowanie. Atrakcyjne nagrody
- wejściówki do ogrodu botanicznego - wygrywały zarówno dzieci jak i rodzice, którzy przyprowadzili swoje pociechy na
Dzień Dziecka do domu kultury.
Było także malowanie twarzy, zabawy
z chustą, gry i zabawy ruchowe, muzyczne.
To tylko fragment atrakcji jakie przygotowali
pracownicy MDK i M-GBP.
Oprócz zabaw dla dzieci zaprezentowano wystawę z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę, zorganizowaną
przez M-GBP.
Cieszymy się z tak licznej
obecności naszych najmłodszych mieszkańców gminy, którzy przy okazji Dnia Dziecka
mogli zapoznać się z ofertą zajęć
proponowaną przez dom kultury i bibliotekę.
Tekst i foto: A.Winiarska
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Parafia wyróżniona zaszczytnym odznaczeniem

Kilkusetletnią działalność, nie tylko religijną ale również obejmującą wiele sfer życia społecznego, doceniły władze miejskie Bełżyc przyznając Parafii pw. Nawrócenia Św. Pawła w Bełżycach odznaczenie Zasłużony dla Gminy Bełżyce. Bełżycka parafia: kolejni proboszczowie, wikariusze byli
związani z mieszkańcami i społecznością lokalną naszej Gminy przede wszystkim religią ale też kulturą, życiem codziennym i codziennymi troskami,
kłopotami w jakich pomagał ludziom całe dziesięciolecia lokalny Kościół. Stąd ważnym wydarzeniem w życiu zarówno naszej parafii jak i samorządu
było przyznanie przez Radę Miejską odznaczenia Zasłużony dla Gminy Bełżyce. 13 czerwca w uroczystość odpustową Św. Antoniego, podczas sumy
wręczył ją obecnemu proboszczowi ks. Januszowi Zaniowi Burmistrz Ryszard Góra oraz Zastępca Burmistrza Marcin Olszak. Uchwałę o przyznaniu
tego zaszczytnego wyróżnienia odczytał przed zgromadzonymi parafianami Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Chemperek.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Rocznica rozstrzelania mieszkańców na bełżyckim Rynku

W piątek 8 czerwca uczniowie, harcerze,
władze samorządowe, kombatanci, stowarzyszenia partyzanckie wzięły udział w uroczystościach upamiętniających 23 żołnierzy
Armii Krajowej rozstrzelanych przez Niemców 9 czerwca 1944 roku na rynku w Bełżycach.

Na spotkaniu w rocznicę tego tragicznego wydarzenia obecny był m.in. płk.
Władysław Rokicki, pamiętający tamte
czasy, który po wybuchu wojny walczył
w szeregach armii Lublin. Od 1940 działał
w konspiracji. W 1942 r. wstąpił do AK. Był
więziony przez gestapo, bity. Potem służył
do końca wojny w Batalionach Chłopskich.
W dniu 9 czerwca 1944 roku z rozkazu Hansa Waltera Linka, zastępcy komendanta policji bezpieczeństwa dystryktu
lubelskiego w północnej części Rynku
obok kamienicy nr 30 dokonano publicznej egzekucji 23 Polaków przywiezionych
z Zamku Lubelskiego w tym mieszkańców
Podola aresztowanych podczas pacyfikacji
24 maja 1944 r.
W czasie tegorocznych obchodów wysłuchaliśmy kilku wierszy w wykonaniu
uczniów SP Nr 1 oraz krótkiego przemó-
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wienia Zastępcy Burmistrza Marcina Olszaka.
Następnie zebrani złożyli kwiaty i udali się do
szkoły, gdzie uczniowie przygotowali specjalnie na tę okoliczność program artystyczny.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
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I Lokalne Forum „Razem dla Młodych”

Forum „Razem dla Młodych” miało miejsce 13 czerwca 2018 r. w Miejskim Domu
Kultury w Bełżycach. Zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Razem dla Bełżyc dzięki pozyskaniu funduszy z Polsko
- Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Równać Szanse Fundacji
Dzieci i Młodzieży.
Uczestnicy spotkania to przedstawiciele
szkół – nauczyciele i rodzice, (tj. reprezentanci
rad rodziców), przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, sołtyski, przedstawiciele instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury oraz
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Ze
strony samorządu przybył Zastępca Burmistrza, Przewodniczący Rady Miasta oraz radny. Burmistrz prosił o udostępnienie wypracowanych materiałów celem wykorzystania ich
w planowaniu pracy samorządowej.
Podczas forum zastanawialiśmy się nad
obecną sytuacją młodzieży - nad tym jakie ma
zainteresowania i pasje, w jaki sposób spędza
wolny czas, w jakich miejscach się spotyka.
Wypracowano bogaty materiał. Pojawiło się
zainteresowanie tym, czy młodzież miałaby
podobną perspektywę. Zastanawiano się, na
ile percepcja dorosłych jest zbieżna z perspektywą młodych. Padały sugestie, żeby podobne spotkanie zorganizować dla/z młodzieżą
i skonfrontować widzenie problemu przez
dorosłych i przez młodych. Jeden z nauczycieli stwierdził, że trochę się boi, że to co my
(dorośli uczestnicy forum) traktujemy jako
pasję czy potrzebę realizowania się, to dla
młodzieży może być „zadanie do wykonania”.
Również w sprawie zainteresowań i spędzania
czasu wolnego - może my inaczej rozumiemy
i interpretujemy te kwestie. Jest to zagadnienie
do skonfrontowania i przemyślenia.
W części dotyczącej zasobów
gminy, tego czym dysponujemy
z perspektywy oferty dla młodzieży – wypracowany został materiał
ujawniający dość bogate zasoby
instytucjonalne (formalne i nieformalne), osobowe i organizacyjne.
Problem zaistniał, kiedy trzeba było
zidentyfikować rodzaj/jakość oferty
dla młodzieży oraz ilość młodych
korzystających z tej oferty. Okazało
się, że oferta instytucji „formalnych”
tzn. szkół i placówek kultury jest dość
bogata, natomiast oferta nieformalna
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zdecydowanie skromniejsza. Najtrudniej było oszacować jaki odsetek populacji młodych korzysta
z dostępnej oferty.
Podsumowując
uczestnicy
spotkania uznali, że gmina dysponuje dość bogatymi zasobami
ale nie są one wystarczająco wykorzystywane. W tym kontekście
rodzi się pytanie, dlaczego, mimo
istnienia kilku organizacji pozarządowych, tak mało realizują one
przedsięwzięć z młodzieżą i dla
młodzieży. Pojawiły się sugestie braku liderów
lokalnych, animatorów przedsięwzięć. Nasuwa się pytanie, czy młodzi ludzie wiedzą o istnieniu na terenie gminy organizacji (pozaszkolnych), które są otwarte na młodzież, na ich
inicjatywy. Chcą aby młodzi planowali i realizowali swoje własne pomysły. Każda z organizacji jest gotowa na współpracę, w tym także
na wspólne aplikowanie o dotacje.
W ramach tzw. dobrych praktyk swoje doświadczenia zaprezentowali: prezes Fundacji
Szczęśliwe Dzieciństwo z Lublina oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej ze Stoczka Łukowskiego.
Obie prezentacje zawierały bogactwo pomysłów, zwróciły uwagę uczestników i uznanie
dla przedstawionych przedsięwzięć.
Większość obecnych deklarowała dalszą
współpracę i wspólne „szukanie” przestrzeni
i inspiracji do aktywizowania i angażowania
młodzieży.
Na zakończenie przedstawiona została
krótka prezentacja projektu realizowanego
obecnie przez Stowarzyszenie Razem dla Bełżyc – „Bełżyckie osobliwości historii”. Zaprezentowano działania dotychczas zrealizowane
oraz te, które będą realizowane w najbliższej
przyszłości. Padły nawet pytania o to, czy jeszcze można zapisać młodych do tego projektu.
Uważam, że mimo braku doświadczeń
w organizowaniu i realizacji przedsięwzięć
typu forum, jego przebieg oraz efekty można
uznać za satysfakcjonujący.
Chcemy podziękować sponsorom: Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp. z o.o. i Księgarni Topa-z.
Tekst: Zofia Ptasznik,
foto: Agnieszka Winiarska
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Nocny biwak w OWP

Zamów w sklepie bez kosztów przesyłki
na
5 lipca b.r. Zespół Wspierająco-Aktywizujący Powiatowego Ośrodka Wsparcia
w Matczynie zorganizował dla uczestników
zajęć- biwak połączony z nocowaniem.
Głównym celem przedsięwzięcia była integracja grupy, rozwój umiejętności porozumiewania się i współdziałania podczas realizacji zadań oraz kształtowanie umiejętności
spędzania czasu wolnego, regeneracja fizyczna i psychiczna; rozbudzenie kreatywności
i twórczego myślenia, inwencji i pomysłowości. Noc spędzona poza domem pozwoliła
uczestnikom spotkania sprawdzić stopień samodzielności w innych realiach, niż środowisko rodzinne.
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17.00.
Poczęstunek przygotowali pracownicy Ośrodka i dyżurni treningu kulinarnego. Serwowano kiełbaski, sałatki, chłodne napoje, ciasto
jabłkowe z bitą śmietaną oraz pierożki nadziewane konfiturami śliwkowymi. Dużym
powodzeniem cieszyło się zimne piwo bezalkoholowe i schłodzony szampan. Uczestnicy
wieczornych zajęć brali udział w różnorakich
konkursach i grach sportowych. Dodatkową
atrakcją był nocny seans filmowy na świeżym
powietrzu i tańce przy ognisku. Biesiada pod
gołym niebem trwała do 4 nad ranem. Nocowanie w zabytkowym dworku było ciekawym
doświadczeniem, zwłaszcza, że wszyscy czekali na pojawienie się duchów, które podobno
czasem odwiedzają to miejsce...
W godzinach porannych pełni pozytywnych emocji odjechaliśmy do domów rodzinnych. Wspólnie spędzony czas był dla wszystkich niezapomnianą przygodą i ogromnym
przeżyciem.
Tekst i foto: Rada Uczestników
POW w Matczynie

www.ksiegarniabelzyce.pl

Posiadamy szeroki asortyment ponad 100 tys.
pozycji: książki, podręczniki, e-booki, plecaki,
gry, zabawki i wiele innych
☑ 1. wybierz
☑ 2. zamów
☑ 3. odbierz

CHUSTA GRATIS DO KAŻDEGO PLECAKA ST.RIGHT
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Pocztówka
z wakacji

Tunezyjski amfiteatr w Al-Dżamm powstał
w latach 230-238 n.e. Ten amfiteatr jest
najbardziej spektakularną rzymską budowlą w Afryce Północnej, a zachował się
w lepszym stanie niż rzymskie Koloseum.

Sahara - pustynia położona w Afryce północnej. W starożytności Saharę przemierzały karawany liczące do 30 tys. wielbłądów,
które transportowały sól, złoto i niewolników z głębi afrykańskiego lądu w kierunku
północnego wybrzeża. Dziś turyści podziwiają tam wschody słońca i niepowtarzalne krajobrazy. Temperatura najcieplejszego
dnia w lipcu tego roku wyniosła na pustyni
prawie 50 st.C.

Pocztówka z tureckiej Riwiery Egejskiej.
Jest to wybrzeże Morza Egejskiego, określane często mianem Turkusowego. Kameralne i urokliwe. Malownicze zatoczki i cudowne widoki oraz przepiękne plaże. - To
także dobry wybór, jeżeli chcecie zwiedzić
starożytne ruiny, których w okolicy jest pod
dostatkiem - zachęcają Czytelnicy, którzy
w tym roku odwiedzili to miejsce a nam
przesłali pozdrowienia.

G
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Druhowie z OSP szkolili się w Warszawie
Od 18 do 20 maja sześciu druhów: Rafał Topyła, Mateusz Cieślicki,
Tomasz
Chmielewski,
Mateusz Gołoś, Patryk
Goliszek, i Paweł Błaszczak z OSP Bełżyce wzięło udział w warsztatach
„Ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym dla jednostek
KSRG ”, których organizatorem było Centrum
Szkoleniowe WYSOKOŚCIÓWKA.org.
Szkolenie trwało 3 dni
i obejmowało 24 godziny
dydaktyczne. Kurs ten zorganizowany został tylko
dla bełżyckiej sześcioosobowej grupy strażaków.
Warsztaty prowadzili
bardzo doświadczeni i wymagający
instruktorzy,
którzy dzięki posiadanej
wiedzy w bardzo ciekawy,
łatwy do przyswojenia sposób zapoznali naszych strażaków z technikami ratownictwa wysokościowego.
Szkoliliśmy
się
w dwóch blokach: teoretycznym i praktycznym.
Instruktorzy zapoznali nas
przede wszystkim z zasadami organizacji ratownictwa
wysokościowego w Krajowym Systemie Ratowniczo
- Gaśniczym. Przedstawili
nam zakres działań podstawowych i obowiązujące
przepisy. Był to jedyny element teoretyczny podczas
trwania trzydniowych warsztatów, reszta szkolenia polegała na ciągłej praktyce, w czasie której przelało się wiele litrów potu...- relacjonuje Rafał Topyła.
Nasi druhowie zapoznali się z podstawowymi elementami ratownictwa wysokościowego, zaczynając od węzłów, sprzętu pożarniczego i środków technicznych, a kończąc na różnego rodzaju
technikach ratowniczych.
Hala, w której odbywały się warsztaty, była idealnie przystosowana do działań na linach, dając szkolącym się ratownikom możliwość ćwiczenia różnego rodzaju scenariuszy zdarzeń z wykorzystaniem różnych technik dotarcia do miejsca ewakuacji poszkodowanego z budynku, studni
itp. czy samoratowania. W czasie działań, szczególnie w płonącym budynku, często ratownik musi
ewakuować się z pomieszczenia, a jedyną drogą ucieczki jest wtedy okno. Jak mówili szkoleniowcy
- Nie można zapomnieć, że bywają sytuacje kiedy osoba niosąca pomoc sama jej potrzebuje… Dzięki
przyswojonej wiedzy, druhowie nauczyli się zachowywać w razie takiej potrzeby, wykorzystując
chociażby linię gaśniczą.
- Zdecydowaliśmy się wziąć udział w warsztatach organizowanych przez WYSOKOŚCIÓWKA.
org ponieważ w bełżyckiej strażnicy OSP posiadamy drabinę pożarniczą i chcemy być gotowi na wyzwania, które czekają na nas podczas akcji ratowniczo - gaśniczych. Z pewnością był to bardzo intensywnie spędzony czas, a jednocześnie bogaty w nowe doświadczenia - podkreśla Rafał Topyła. - Dziękujemy Instruktorom za poświęcony nam czas, szczególnie Panu Burmistrzowi Ryszardowi Górze za
wsparcie w naszych działaniach - podkresla na koniec.
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Tekst: R.Topyła, A.WiniarskA, foto: Jacek Zgutka

W Podolu odnowili kapliczkę

Krzyże i kapliczki na obszarach wiejskich
to świadkowie historii, wiary i dziedzictwa
kulturowego.
Kapliczki i krzyże wzniesione przy naszych drogach są nieodłącznym elementem
krajobrazu polskiego. Są trwałą i czytelną
cząstką krajobrazu kulturowego wsi. Spotkać można je wszędzie, we wsiach i na ich
skrajach, w ciszy leśnych duktów, wśród falujących zbóż, wśród kwiatów na łąkach,
a także w przydomowych ogródkach. Jedne
są skromne, inne kolorowe i rozbudowane.
Wykonane są różną techniką, jedne są rzeźbione w drewnie i kamieniu, inne malowane
na drewnie, przybite do drzewa lub zbudowa-

ne z polnego kamienia, usadowione w małych
drewnianych albo murowanych domkach.
Stoją w niszach na drewnianych palach lub
murowanych cokołach. Mówi się o nich, że
stanowią formę małej architektury sakralnej.
Jedna z takich kapliczek stoi w miejscowości Podole przy szosie do Wojciechowa.
Mieszkańcy, którzy sąsiadują z miejscem posadowienia kapliczki postanowili przed tegorocznymi majówkami wyremontować ją. Wykonali sami, we własnym zakresie potrzebne
naprawy, umalowali, wyłożyli kostką opaskę
wokół, zadbali także o nasadzenia. Bardzo
istotnym elementem tego dzieła było odnowienie tabliczki z informacją, że kapliczka

powstała w 1958 roku. Na tabliczce wyryte są
słowa prośby: "Maryjo Królowo Polski Błogosław Nam i Polskiej Ziemi". Odnowiono także
dach oraz samą figurkę Matki Boskiej.
Koszt napraw, na które złożyli się mieszkańcy wyniósł około 3000 zł.
Przez cały maj przy odnowionej kapliczce
w Podolu odprawiały się tradycyjne nabożeństwa majowe, które co wieczór gromadziły
kilkanaście osób. Odmawiano Litanię Loretańską do matki Bożej i śpiewano tradycyjne
pieśni sławiące Maryję.
Tekst: A.Winiarska,
foto: arch. sołectwa Podole

Bełżyczanie laureatami konkursu malarskiego

Ewelina Maliborska w tym roku otrzymała II nagrodę w konkursie „Lublin w malarstwie”. Konkurs a także wystawę pokonkursową zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół
Sztuk Pięknych w Lublinie. Do konkursu
zostało zgłoszonych 56 obrazów 30 autorów.
Komisja artystyczna, która oceniała prace nominowała do nagród i wyróżnień 22 prace 15

artystów. Przyznano trzy nagrody oraz trzy
wyróżnienia. Jedno z nich otrzymał bełżyczanin Tomasz Winiarski, który podobnie jak
Ewelina Maliborska należy do Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie.
Kilka słów o naszych autorach.
Ewelina Maliborska. Ukończyła studia
z zakresu Architektury i Urbanistyki, oraz
Architektury Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Oprócz
pracy architekta jej pasją jest rysunek – technika piórko, oraz malarstwo – technika akwarela.
Pani Ewelina jest od 2015 roku członkiem
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. Wystawia swoje prace w „Galerii przy
Bramie” na ul. Grodzkiej 36 w Lublinie. Kilkakrotnie uczestniczyła także w wystawach
konkursowych „Lublin w malarstwie”.
W 2015 roku zdobyła II nagrodę za obraz
„Krakowskie Przedmieście”. W następnym
roku otrzymała I nagrodę we włoskim konkursie „Lodi w malarstwie”. Także w 2016 roku
jej obraz „Lubartowska w deszczu” otrzymał
wyróżnienie. Z kolei w 2017 roku jej praca
zatytułowana „Fragment ulicy Kowalskiej”
także otrzymała wyróżnienie. Z kolei w tym
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roku jej udziałem stała się II nagroda za obraz
"Krakowskie Przedmieście 53".
Ponadto Ewelina Maliborska organizuje
autorskie wystawy, jak choćby w 2013 roku
w galerii „Kotłownia” przy Politechnice Krakowskiej czy rok później w bełżyckim MDK.
Tej jesieni jej prace będzie można zobaczyć
cd. str.14
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Piknik Rodzinny w Przedszkolu im. Korczaka

Cd. art. "Bełżyczanie laureatami konkursu
malarskiego"
w Lublinie właśnie w Galerii „Przy Bramie”.
Tomasz Winiarski to także mieszkaniec
naszej gminy wyróżniony w konkursie „Lublin w malarstwie”. Jego domeną jest malarstwo olejne. Pan Tomasz do Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych należy od 2002
roku. Ukończył wcześniej trzyletni kurs rysunku i malarstwa przy TPSP w Lublinie.
Zorganizował dwie wystawy indywidualne
właśnie w Galerii „Przy Bramie”. Brał także
udział w wielu wystawach zbiorowych oraz
wystawach konkursowych.
W konkursie „Lublin w malarstwie”

E.Maliborska

T.Winiarski

otrzymał trzy nagrody – w 2003, 2007 i 2009
roku, oraz trzy wyróżnienia: w 2005, 2013
i 2018 roku obrazem zatytułowanym „Rynek

z Bramą Krakowską”
Tekst: U. Maliborska, A.Winiarska,
foto: U. Maliborska

Zakończono remont kapliczki przy ul. Zielonej

Elementy kapliczki przed renowacją

Przy odnowionej kapliczce, zorganizowano
ołtarz w czasie procesji Bożego Ciała
W maju dobiegł końca remont kapliczki
przy ul. Zielonej w Bełżycach.
Wykonawcą na zlecenie Urzędu Miejskiego był znany w Bełżycach artysta kamieniarz
Witold Marcewicz.
Remont nadzorował konserwator dzieł
sztuki Michał Pytka. To on opracował program prac dla kapliczki przydrożnej z 1907
roku, którą ufundowała rodzina Żarnowskich.
Z nim uzgadniano wszystkie posunięcia i kolejne etapy napraw jakim został poddawany
krzyż i postument. "Pomnik o klasycyzującej
formie składa się obecnie z pięciu elementów
głównych to jest: krzyża, trzonu wraz z nastawą, podstawy oraz ogrodzenia." Pierwotnie
krzyż wykonano z piaskowca. Potem utwardzano go masą betonową i zbrojeniem. Program prac konserwatorskich obejmował m.in:
usunięcie wtórnych rekonstrukcji, oczyszczenie i zabezpieczenie zarówno pomnika jak
i ogrodzenia, rekonstrukcję krzyża, wzmocnienie osłabionych partii kamienia, montaż
ogrodzenia oraz bramki.
Odnowione zgodnie z planem zostały

G

wszystkie elementy pomnika, zarówno podstawa jak i część główna oraz ogrodzenie. Jak
relacjonował pan Marcewicz - Pomnik uległ
zniszczeniu oprócz warunków atmosferycznych
także na skutek pożaru w 1913 roku. Było to
widoczne w strukturze obelisku podczas renowacji.
Przy demontażu praktycznie wszystkie
elementy rozsypywały się pod naciskiem
urządzeń, którymi pracowali renowatorzy.
W pracach trwających kilka tygodni
mistrzowi kamieniarstwa pomagał Stanisław Michnik, dzięki któremu sprowadzono w korzystnej cenie środki chemiczne do
konserwacji. - Nieocenioną pomoc okazał
nam także Ryszard Winiarski z ulicy Wilczyńskiego. Dzięki jego życzliwości ogrodzenie całej kapliczki zostało śrutowane i pomalowane - podkreśla.
Witold Marcewicz podkreśla, że pomoc
Zbigniewa Chomickiego, sąsiadującego bezpośrednio z obeliskiem jest nie do przecenienia. - To on był inicjatorem remontu, użyczał nam przy pracach prądu z mieszkania,
częstował chętnie wodą do picia.- wymienia
Marcewicz.
Wszystkie prace zostały ukończone
kilka dni przed uroczystością Bożego Ciała. Tam urządzono jeden z ołtarzy w czasie
procesji. Wierni mogli podziwiać wyremontowaną kapliczkę.- Napis był wielokrotnie
odnawiany, dlatego trudno było przywrócić
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mu pierwotny kształt, litery były już mocno
przekrzywione, skośne. Jest tam oryginalnie zachowany błąd co z pewnością zauważyli przechodnie - zaznacza Marcewicz.
Koszt remontu kapliczki, wszystkich materiałów oraz nadzoru konserwatorskiego
wyniósł 29400 zł. Pieniądze na ten cel pochodziły z budżetu gminy w tym funduszu sołeckiego Bełżyce - Centrum.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Dyrekcja, Pracownicy i Rada Rodziców
Przedszkola po raz kolejny zorganizowali Piknik, na który oczywiście najbardziej
czekali najmłodsi bohaterowie imprezy Nasze Dzieci.
Prace nad przygotowaniem do imprezy
z udziałem Rodziców trwały od wczesnych
godzin porannych. Licznie zgromadzonych
gości powitała dyrektor placówki Jolanta
Barszcz-Skowronek. Wśród nich byli: Ryszard
Góra Burmistrz Bełżyc, Andrzej Chemperek
Przewodniczący Rady Miejskiej, radni: Grzegorz Kamiński, Witold Brewczak oraz Magdalena Widelska dyrektor M-GBP.
Na przedszkolnym tarasie na tle wspaniałej, morskiej scenografii pomysłu Iwony
Krzyżanek i Edyty Wilkołazkiej rozpoczęły się
występy dzieci. Każda z grup zaprezentowała
się w tańcu zgodnie ze scenariuszem Urszuli Wnuk, która zadbała o oprawę muzyczną.
Występy artystyczne dzieci zgromadziły pod
sceną dumnych rodziców, dziadków, rodzeństwo, którzy ze wzruszeniem je oglądali. Po
części artystycznej dzieci mogły korzystać
z licznych atrakcji w ogrodzie przedszkolnym:
malowania twarzy, dmuchańców, kawiarenki,
w której kusiły domowe ciasta przygotowane
przez rodziców, oraz stoiska gastronomiczne:
grill, wata cukrowa i popcorn. Dodatkową
atrakcją były wozy Państwowej Straży Pożarnej i Policji, które dzieci dzięki uprzejmości
strażaków i policjantów mogły w ich asyście
zwiedzać. Cały czas odbywały się tańce ro-

dzinne i zabawy prowadzone przez Urszulę
Wnuk i Justynę Gizę. Dokonano też podsumowania i ogłoszono wyniki Przedszkolnego
Konkursu Ekologicznego „Zrobię to z mamą
i tatą – zabawka z recyklingu” już po raz drugi
zorganizowanego przez Annę Mazurek prowadzącą koło przyrodnicze. Konkurs spotkał
się z dużym odzewem, a rodzice wraz z dziećmi jak zawsze stanęli na wysokości zadania.
Prace konkursowe zadziwiły jury w składzie:
Jolanta Barszcz-Skowronek, Olga Matyjasik
i Grażyna Madej oryginalnością, pomysłowością i estetyką wykonania. Dlatego werdykt
nie mógł być inny: trzy równorzędne pierwsze
miejsca zajęli: Helena Pruszkowska z gr. VII,
Natalia Ul gr. II i Natalia Sitarska gr. IV; trzy
równorzędne drugie miejsca zajęli: Apolonia
Adamczyk gr. II, Zofia Kwiatkowska gr. II,
Tymoteusz Pieklak gr. VI; trzy równorzędne
trzecie miejsca zajęli: Jan Chudzik gr. III, Maja
Guz gr. VIII i Stanisław Czapla gr. VII. Przyznano też dwie równorzędne Nagrody Dyrek-
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tora dla: Zuzanny Patyry z gr. VI i Antoniego
Pruszkowskiego z gr. V.
Po ogłoszeniu wyników odbyła się aukcja
prac konkursowych dzieci koła matematycznego prowadzonego prze Mariolę Masternak
oraz prac plastycznych zgłoszonych na wystawę „Janusz Korczak – nasz patron – portret”.
Aukcję, ze zdumiewająco dużą skutecznością
i zaangażowaniem prowadziły Anna Mazurek
i Anna Pokładek, a prace dzieci cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem.
Zabawa w ogrodzie przedszkolnym trwała do godzin popołudniowych, a uśmiechy na
twarzach dzieci były nagrodą za każdy trud.
Po imprezie jak zawsze nie zawiedliśmy się
na Rodzicach, którzy do końca pomagali przy
pracach porządkowych.
Są chwile, kiedy ogromną wdzięczność
trudno jest ubrać w słowa, wtedy łza szczęśliwego wzruszenia i proste „dziękujemy” wyraża wszystko…
Dziękujemy!
Ukochanym mamom, tatom, rodzeństwu,
babciom, dziadkom za obecność, wsparcie,
każdy miły gest i słowo. Wszystkim Rodzicom, którzy pomagali przy organizacji Pikniku poświęcając swój wolny czas, siły i energię,
rozstawiając namioty, budując dekorację, piekąc ciasta, przygotowując dzieci do występu.
Drodzy Rodzice, ciągle udowadniacie nam, że
w Bełżycach „dobro” to nie jest puste słowo,
potraficie je zastąpić czynem i gorącym sercem. Pokazujecie tym samym, Naszym Dzieciom, właściwe wzorce zachowań, to dobro
z całą pewnością do Was wróci. Dziękujemy!
Władzom Gminy Bełżyce, zaprzyjaźnionym instytucjom, za obecność, za zaufanie, za
docenianie naszych działań.
Sponsorom, którzy ciągle nas wspierają
w pracy umożliwiając wiele inicjatyw: CKFiS
w Bełżycach, Piekarni Mielnik w Niedrzwicy
dużej, BS Nałęczów, Bury sp. z o.o. Lublin, Lemonex SA Lublin, Księgarni Topa – Z Grzegorz Kamiński Bełżyce, Publimar Sp. J. Lucjan
Staniszewski Lublin.
Dzieciom, Naszym Dzieciom, za ich radość, która każdego dnia motywuje nas do
działania. Dziękujemy!
Szczególne podziękowania kierujemy do
Piotra Kołtuniewicza za oprawę nagłośnieniową.
Tekst:Anna Mazurek,
foto: Agnieszka Winiarska
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Międzynarodowe spotkanie

W środę 8 czerwca do Bełżyc przybyli wyjątkowi goście z Azerbejdżanu. Wizyta planowana została już rok wcześniej, kiedy z inicjatywy Ambasadora dr. Hasana Hasanowa
w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach została wmurowana tablica upamiętniająca związki pomiędzy patronem szkoły, a naukowcem azerbejdżańskim zajmującym się
teorią Kopernika. Wtedy nawiązano współpracę z władzami regionu Quba i Ambasadą
Republiki Azerbejdżanu.
4-osobową delegację Regionu Quba i Ambasadę Republiki Azerbejdżanu reprezentowali:
Manafov Aydamir – Zastępca Burmistrza Quba, Rashidov Vugar – Przewodniczący Departamentu, Hajiyev Rufat – Dyrektor Departamenu Edukacji oraz Hejbatow Khanlar – Przewodniczący Gminy Talabigishlag. Z naszej strony na spotkaniu gościł m.in. Starosta Lubelski Paweł
Pikula, oraz Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra. Delegacja wzięła udział w uroczystościach związanych z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, które odbyły się w Zespole Szkół
im. M. Kopernika w Bełżycach, następnie zwiedziła budynki i pracownie szkoły, poznała uroki
Lublina i naszego powiatu zawitała także do lubelskiego Starostwa, oraz współotwierała z władzami Bełżyc nową powiatową drogę w Starych Wierzchowiskach.
Władze miejskie umożliwiły także gościom z Azerbejdzanu zwiedzanie naszej nowoczesnej
sortowni śmieci oraz zakładu przemysłowego SPOMASZ Bełżyce S.A. znajdującego się na terenie Bełżyc jak i zaprosiły gości delegatów do Urzędu Miejskiego w Bełżycach.
Tekst : AWI, arch.ZS im.Kopernika, Starostwo Powiatowe,
foto: arch. ZS im.Kopernika, arch. UM Bełżyce

G

Nr 108/109 (219/220) czerwiec/lipiec 2018

Gazeta Bełżycka

"Bieg Wzgórski" dla amatorów i zaawansowanych
24 czerwca br. w sołectwie Bełżyce-Wzgórze odbył
się „Bieg Wzgórski – bieg łączący pokolenia”. Organizatorem wydarzenia była Ochotnicza Straż
Pożarna we Wzgórzu,a ciężar przygotowań wzięli
na siebie druhowie Konrad Kotłowski, Radosław
Puzon, Piotr Greczkowski, Przemysław Wójtowicz oraz Piotr Stróżak.
W biegu wzięło udział blisko 100 osób podzielonych na 5 kategorii (m.in. osoby niepełnosprawne, dzieci, osoby 50+). Najliczniejszą grupę, mimo
ulewnych deszczy, stanowiły dzieci, których nic nie
mogło powstrzymać przed dotarciem do mety. Część
rodziców biegła wraz ze swoimi pociechami. Niewielki dystans połączył zarówno wprawionych biegaczy
(„Bełżyce i okolice biegają”), jak i amatorów. Na mecie na wszystkich czekały pamiątkowe medale oraz
poczęstunek przy ognisku. Najlepsi z każdej kategorii
zostali dodatkowo wyróżnieni statuetką oraz nagrodami rzeczowymi.
Po dekoracji zwycięzców miał miejsce wykład
poprowadzony przez wieloletniego nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2 w Bełżycach (obecnie Szkoły Podstawowej Nr 2) Pana Jacka Tarczyńskiego. Przeprowadzono również konkurs historyczny pt. „Czy znam
historię swojego regionu?” Uczestnicy zmierzyli się
z pytaniami w dwóch rundach, w których wyłoniono
i nagrodzono trzech zwycięzców. W wydarzeniu brał
udział Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra, Zastępca Kierownika LGD Barbara Małek oraz Zastępca Dyrektora Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego
Mateusz Winiarski.
Przedsięwzięcie nie mogło by odbyć się bez
wsparcia i zaangażowania mieszkańców, władz sołeckich oraz druhów i druhen z jednostek OSP Wzgórze,
OSP Bełżyce, OSP Podole i OSP Zagórze. Ogromnym
wsparciem wykazały się także panie ze Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet STOKROTKA. Za okazaną
pomoc druhowie pragną jeszcze raz za pośrednictwem Redakcji Gazety Bełżyckiej gorąco podziękować.
Warto wspomnieć, że cała impreza była finansowana przez Lokalną Grupę Działania "Kraina wokół
Lublina" ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach otrzymanego
grantu na rzecz rozwoju gmin powiatu lubelskiego.
Całość imprezy mimo niesprzyjającej aury przebiegła w radosnej atmosferze, a organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo oraz dobrą zabawę.
Tekst :Zarząd OSP Wzgórze,
foto: Wojciech Bielecki

Upamiętnili "Niusię"

W czerwcu w Świdniku miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej
Janiny Kuligowskiej - Cel ps. "Niusia",
łączniczki i sanitariuszki oddziału Armii
Krajowej Stanisława Łukasika ps. "Ryś".
W uroczystości, która rozpoczęła się Mszą
św. wzięły udział m.in. władze Świdnika, delegacja z naszego miasta na czele z Burmistrzem
Bełżyc Ryszardem Górą, poczty sztandarowe
organizacji i stowarzyszeń kombatanckich
oraz społeczność lokalna. Jednym z bohaterów spotkania był syn nieżyjącej sanitariuszki
- Grzegorz Cel.
Przypomnijmy, że Janina Kuligowska - Cel
urodziła się w 1924 r w Bełżycach. Działała
w oddziale kpt. Stanisława Łukasika ps. Ryś
należącego do zgrupowania cichociemnego
majora Hieronima Dekutowskiego, ps. Zapora. 8 listopada 1946 roku została aresztowana
przez Państwowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i osadzona na Zamku Lubelskim. 1
marca 1947 roku, na mocy amnestii, wyszła na
wolność i podjęła działalność konspiracyjną
w strukturach zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, do chwili ponownego aresztowania.
Zmarła w 1989 roku.
Tablicę, upamiętniającą dokonania Janiny
Kuligowskiej-Cel, odsłonili jej syn Grzegorz
Cel, Burmistrz Świdnika Waldemar Jakson
oraz Ryszard Góra Burmistrz Bełżyc. Pamiątka umiejscowiona jest na bloku przy ul. Okulickiego 1, gdzie mieszkała po wojnie "Niusia".
Tekst: AWI, arch UM Świdnik,
foto: K.Kliczka
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Bawili się na pikniku integracyjnym

X-lecie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bełżycach
Jubileusz dziesięciolecia nadania imienia
Królowej Jadwigi Szkole Podstawowej nr 2
i Gimnazjum nr 2 w Bełżycach przypadł 11
czerwca 2018 r.
Jak podkreśliła podczas okolicznościowego przemówienia Dyrektor Cecylia Król,
z perspektywy dziesięciu minionych lat należy
stwierdzić, że wybór tak dostojnej patronki był
trafny i głęboko przemyślany. Każdego roku
Święto Patrona obchodzone jest bardzo uroczyście, zaś dziesięciolecie stało się okazją do wyjątkowo wzniosłej celebracji.
Obchody X rocznicy nadania imienia szkołom poprzedziła Msza Święta w dniu 10 czerwca. Liturgii przewodniczył ks. Proboszcz Janusz
Zań. Oprawę Mszy świętej przygotowali uczniowie, pod kierunkiem katechetki Izabeli Rosińskiej. Jako dar ołtarza od Dyrekcji i nauczycieli
złożono ornat i stułę. Podczas liturgii modlono się za wstawiennictwem świętej Patronki
w intencji Dyrekcji, Grona Pedagogicznego,
uczniów i ich rodziców, absolwentów, pracowników szkoły.
Uroczystości jubileuszowe w budynku szkoły odbyły się 11 czerwca. Zgodnie z ceremoniałem, spotkanie rozpoczęto od wprowadzenia
sztandaru oraz odśpiewania hymnu szkoły. Dyrektor Cecylia Król powitała licznie przybyłych
gości, a wśród nich: Burmistrza Bełżyc Ryszarda
Górę, Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Chemperka, księdza Proboszcza Janusza Zania, Przewodniczącego Komisji Oświaty
Grzegorza Kamińskiego, radnego Mateusza
Winiarskiego, Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Jarosława Samorka,
Skarbnika Gminy Justynę Pasierkiewicz, a także
dyrektorów jednostek i instytucji współpracujących z naszą szkołą: Elżbietę Kaszlikowską,
Irenę Śmiech, Annę Ostasz, Dariusza Kamińskiego, Antoniego Rumińskiego, Barbarę Stec,
dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola
sołtysów ze Wzgórza i Krężnicy Okrągłej.
Podczas swojego wystąpienia Dyrektor Cecylia Król wyraziła dumę społeczności szkolnej
z posiadania Patronki w osobie Królowej Jadwigi. Dyrektor mówiła: „Jej życie było wielkie,
ciche, mądre i święte. Nasi uczniowie otrzymali piękny wzór do naśladowania.” Wzniosłe przesłanie idei Patronki włączane jest we
wszelkie przedsięwzięcia szkolne. Wszechstronna i dynamiczna działalność szkoły spotyka
się z dużym uznaniem, czego dowodem jest
otrzymanie Złotego Medalu Opiekuna Miejsc
Pamięci Narodowej oraz odznaki honorowej
,,Zasłużony dla Gminy Bełżyce” oraz liczne certyfikaty i sukcesy uczniów szkoły. Najciekawsze
wydarzenia szkolne minionego 10-lecia zostały
zebrane w formie miniaturowych zdjęć, które
utworzyły wizerunek Królowej Jadwigi stanowiący element jubileuszowej dekoracji.
Działalność i osiągnięcia szkoły, w okresie
od nadania imienia do dziś, zostały zaprezentowane w postaci filmu pt. „Wspomnienia”, który
okazał się być piękną podróżą w przeszłość po-
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przez teraźniejszość.
Obchody jubileuszowe stały się także okazją do upowszechniania ideałów i wartości
reprezentowanych przez Królową Jadwigę za
pośrednictwem konkursów dla uczniów. Podczas uroczystości Burmistrz Bełżyc Ryszard
Góra oraz Dyrektor Cecylia Król wręczyli nagrody laureatom Szkolnego Konkursu Poetyckiego na wiersz o Królowej Jadwidze zorganizowanego przez polonistkę Jolantę Wójtowicz
oraz III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Obrazy z życia i panowania królowej
Jadwigi” pod kierunkiem Joanny Bartoszcze
– Wójcik.
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Doniosłym i wzruszającym punktem uroczystości była część artystyczna poświęcona
postaci Patronki. Spektakl pt.: „Królowa Jadwiga w historii i legendzie” przygotowali uczniowie oraz absolwenci szkoły pod kierunkiem
nauczycieli: Elizy Stanek, Małgorzaty Goleman, Magdaleny Wójtowicz oraz Jolanty Wójtowicz. Całość koordynowała Marzena Podgajna. To niezwykle efektowne przedsięwzięcie
stanowiło połączenie historii i współczesności.
Elementy inscenizacji teatralnej przeplatały
się tu z recytacją oraz musicalem. Tak wysoki
poziom artystyczny jest zasługą wspaniałych
uczniów i nauczycieli, ale także zaangażowa-

nia utalentowanych absolwentów, w tym:
Olgi Żuchnik i Jagody Pietras (taniec) oraz
Jowity Buczyńskiej, Marleny Czuryszkiewicz, Dawida Goliszka i Cezarego Kołacza
(recytacja). Oprawę muzyczną spektaklu
stanowiły utwory przygotowane przez
chór pod kierunkiem Beaty Żywickiej.
Oprawę multimedialną przygotował Grzegorz Anasiewicz. Interesującym elementem części artystycznej uroczystości było
także wystąpienie najmłodszych członków
społeczności szkolnej – przedszkolaków,
którzy pod kierunkiem pań: Haliny Korębskiej, Izabeli Nagnajewicz i Izabeli Czuryszkiewicz zaprezentowali tańce ludowe
oraz recytację utworu poetyckiego. Tematyka występu przedszkolaków stanowiła
nawiązanie do obchodów 100. rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę.
W następnej części uroczystości głos
zabrali zaproszeni goście. Z okazji jubileuszu, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i społeczność uczniowska otrzymali liczne listy gratulacyjne między innymi od
Marszałka Województwa Lubelskiego
Sławomira Sosnowskiego i Honorowego
Obywatela Bełżyc Witolda Marcewicza.
Wyrażali oni głębokie uznanie za dotychczasowe osiągnięcia szkoły, która wytrwale i systematycznie pracuje pod tak
szlachetnym patronatem. Dziękowano za
wkład wniesiony w kształtowanie wiedzy
i systemu wartości uczniów wzorując się
na Królowej Jadwidze. Burmistrz Ryszard
Góra przekazał także szkole projektor, podarunek od organu prowadzącego szkołę.
Na zakończenie części oficjalnej delegacje uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły podziękowały Dyrektor
Cecylii Król za ten piękny jubileusz, nieocenioną pracę, poświęcenie, cierpliwość,
wytrwałość i serdeczność. Wyrazy uznania
oraz gratulacje płynęły także od zaproszonych gości.
Po części oficjalnej odbyła się prezentacja galerii prac konkursowych oraz
wystawy fotograficznej, poświęconej uroczystości nadania imienia szkole, którą
przygotowały organizatorki konkursów
oraz Mariola Szczepańska i Marzena Kruczyńska.
Organizacja tak pięknych i podniosłych uroczystości jubileuszowych możliwa była dzięki zaangażowaniu i współpracy całej społeczności szkolnej, w tym
uczniów, absolwentów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników administracyjnych
i obsługowych.
Serdecznie dziękujemy licznym przyjaciołom naszej szkoły za wsparcie i życzliwość, a wszystkim obecnym podczas
uroczystości za przybycie i wspólne świętowanie!
Tekst: Jolanta Harasim-Król
foto: Agnieszka Winiarska

6 czerwca w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie odbył się piknik integracyjny z udziałem Mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej i Uczniów Zespołu Szkół Specjalnych z Matczyna oraz Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy z Bychawy. Gościliśmy również Annę Ambrożkiewicz
i naszych wieloletnich przyjaciół z Koła Wolontariatu,
działającego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Bełżycach. Swoją obecnością zaszczycili nas także: członek Zarządu Powiatu Lubelskiego Dariusz Gajo, Zastępca
Burmistrza Bełżyc Marcin Olszak, Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie Aneta Łońska, Kierownik Działu ds. Pieczy Zastępczej PCPR Sławomir Styk,
pracownik socjalny PCPR- Ewelina Hajdarowicz, Proboszcz
Parafii w Matczynie Ks. Leszek Niedźwiedź, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie Danuta
Adamek, Dyrektor DPS w Matczynie Eliza Pielacha, Dyrektor ZSS w Matczynie Renata Rejnowska, Komendant
Komisariatu Policji w Bełżycach Mariusz Kozak, strażacy
OSP Matczyn-Wojcieszyn i OSP Bełżyce oraz Bogdan Gontarczyk z grupą motocyklistów.
Przygotowania do pikniku trwały tydzień i wymagały od
nas bardzo dużego wysiłku. Konieczne było zaplanowanie
całości spotkania W sprawach organizacyjnych mogliśmy
liczyć na ogromną pomoc pracowników naszego Ośrodka
O godz. 11.00 kierownik placówki Urszula Zielińska powitała wszystkich gości i zaprosiła do wspólnej zabawy. Przez
cały dzień towarzyszyła nam piękna pogoda i wyśmienite
humory. Fantastyczne konkursy, gry i zabawy ruchowe zapewnili pracownicy Zespołu Wspierająco-Aktywizującego.
Dla tych osób, które z przyczyn swojej niepełnosprawności
nie mogły brać czynnego udziału w zawodach sportowych
zapewniono wygodne i chłodne miejsca na kocach i poduchach. Osoby te mogły wypoczywać w podcieniach wiekowych lip i modrzewi. Uczestniczyliśmy w prostych konkursach sprawnościowych przeznaczonych również dla osób na
wózkach inwalidzkich (z dużym ograniczeniem ruchowym)
oraz zabawach plastycznych. Dziewczęta chętnie malowały
twarze, modelowały balony i pozowały do sesji zdjęciowej;
chłopcy grali w piłkę nożną i badmintona. Podczas spotkania królowała muzyka Disco-Polo. Dodatkowe „pożarnicze”
atrakcje zapewniły jednostki OSP KSRG Matczyn-Wojcieszyn oraz OSP Bełżyce. Zainteresowanie wozami strażackimi i ich wyposażeniem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Ogromną radość sprawili nam także motocykliści,
którzy na swych pojazdach, w tradycyjnych skórzanych
strojach opanowali teren przy budynku Ośrodka. Nad bezpieczeństwem czuwali policjanci z Komisariatu w Bełżycach. Poczęstunek przygotowali pracownicy Ośrodka i dyżurni treningu kulinarnego. Serwowano kiełbaski z grilla,
paszteciki z kapustą, sałatki, bigos, ciasta i chłodne napoje.
Głównym celem pikniku była integracja grupy, rozwój
umiejętności porozumiewania się i współdziałania podczas
realizacji zadań oraz kształtowanie umiejętności spędzania
czasu wolnego, regeneracja fizyczna i psychiczna. Ponadto
celem spotkania było rozbudzenie kreatywności i twórczego myślenia, inwencji i pomysłowości.
Nie sposób pominąć zaangażowania w prace organizacyjne naszych stałych sponsorów. Ogromne podziękowania kierujemy do Pana Bogdana Gontarczyka właściciela Sklepu Drew- Chem w Bełżycach, który systematycznie
wspiera naszą placówkę. Dzięki jego życzliwości możliwe było sfinansowanie wszystkich atrakcji naszego pikniku.
Znaczącą pomoc uzyskaliśmy także od Pani Darii Jolanty Studzian ( restauracja „Stary Młyn”w Bełżycach), która
przygotowała dla nas pyszny bigos i pieczywo - za co również gorąco dziękujemy.
Tekst: Rada Uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Matczynie, foto: arch. POW
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Gmina Bełżyce na XIX Wojewódzkich Igrzyskach LZS

Odnowią pomnik w Rynku
25 lipca opublikowano listę rankingową
wniosków o powierzenie grantu złożonych
w ramach I/2018/G naboru wniosków o powierzenie grantu dla projektu grantowego "Renowacja zabytków (poza
obiektami budowlanymi) pod nazwą
"Renowacja figury Matki Boskiej".
Projekt obejmuje swą realizacją wyłącznie o figurę Matki Boskiej, która
jest wpisana do Gminnej Ewidencji
Zabytków. Samorząd planuje również
zmianę przestrzeni wokół pomnika,
na które przeznaczy oddzielne środki z budżetu gminy. Dofinansowanie
dotyczy tylko i wyłącznie robót związanych z figurą.
Wnioskodawca: Gmina Bełżyce. Kwota grantu wynosi 16 000 zł.
Wartość całości 24 091 zł. Poziom
dofinansowania to 66,41%. Projekt
przewiduje realizację następujących
zadań: sporządzenie programu, wykonanie prac przy figurze (dezynfekcja, usuwanie nawarstwień węglanowych, odsalanie, rekonstrukcja,

impregnacja, hydrofobizacja), dokumentacja podwykonawcza oraz wykonanie tablicy informacyjnej.
Planowany termin wykonania po
podpisaniu umowy to 2019r..
Tekst: S.Topyło, foto: A.Winiarska

Wakacje na półmetku
W Krzywdzie rozegrane zostały XIX Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe
LZS. Do sportowej rywalizacji przystąpiło
ponad 1,5 tysiąca uczestników z 35 gmin
i 15 powiatów. Honorowy patronat nad
XIX Wojewódzkimi Igrzyskami Rekreacyjno-Sportowymi LZS objął marszałek
woj. lubelskiego Sławomir Sosnowski.
Nasza gmina wystartowała reprezentowana przez prawie
50-osobową drużynę. Nie brakowało podobnych konkurencji,
które miały swoich faworytów
podczas Turnieju Sołectw jaki
rozgrywany był w czerwcu br. na
naszym terenie.
Ogromną
popularnością
cieszyło się przeciąganie liny,
szczególnie w wydaniu kobiecym. Mężczyźni próbowali swoich sił przy przerzucaniu opony
traktorowej, czy w tzw. „spacerze
farmera”. Tu zawodnicy musieli
poradzić sobie na dystansie 20
m z workami wypełnionymi piaskiem. Każdy z nich ważył 30, 40
i 50 kg. Nie zabrakło także sportowej rywalizacji władz samorządowych i gminnych, które mogły
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sprawdzić się w przygotowanym dla nich
czwórboju.
W klasyfikacji powiatów Powiat Lubelski
zajął 5 miejsce, a w klasyfikacji gmin zajęliśmy
także 5 pozycję. Jeśli chodzi o poszczególne konkurencje to w podnoszeniu ciężarów
nasz zawodnik Karol Żuchnik zajął II miejsce.
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W nartach integracyjnych kobiet zajęliśmy I
miejsce, ta sama konkurencja mężczyzn uplasowała nas na III pozycji. Ponadto w konkurencji pn. bezpieczeństwo ruchu drogowego
nasza reprezentantka zajęła III pozycję.
Tekst: str.internet. LZS, A.Winiarska,
foto: arch. UM

Z końcem lipca dobiega półmetek wakacji, a tym samym
akcji Lato w mieście organizowanej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną oraz
Miejski Dom Kultury.
Lipiec to zajęcia w bibliotece
charakteryzujące się różnorodnością tematów począwszy od
inspiracji Mistrzostwami Świata
w piłce nożnej, które rozgrywane
były na przełomie czerwca i lipca.
Zabawy ruchowe, plastyczne, czytanie bajek,
malowanie to tylko niewielka część tego, co
działo się w miejskiej bibliotece.
- Zajęcia cieszyły się ogromnym powodzeniem. Przychodziło do nas po kilkadziesiąt
dzieci w różnym wieku: od 4 do 12 lat. Organizowałyśmy im czas na wiele sposobów. Były

Przypominamy naszym Czytelnikom, że w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach jest do nabycia
album wydany z okazji Jubileuszu 600-lecia naszego miasta.
Publikacja na 334 stronach zawiera relacje z obchodów tego święta, imprez, uroczystości jakie
miały miejsce w Bełżycach. W części historycznej
natomiast przeczytamy o założeniu naszego miasta, wydarzeniach jakie w przeciągu sześciu stuleci miały tu miejsce, oraz ludziach, którzy znacząco zapisali się w lokalnej historii.
Koszt wydawnictwa to 50 zł.

Szanowni Państwo, Sołtysi!
W związku ze zbliżającym się Festiwalem
Wsi Polskiej w Wierzchowiskach zapraszamy mieszkańców Gminy Bełżyce do udziału
w następujących konkursach:

m.in. legendy lubelskie i pokaz multimedialny, baśnie i bajki, teatr kamishibay,
głośne czytanie, warsztaty plastyczne
oparte na różnorodnych technikach jakie wykorzystywaliśmy przy pracy, gry
planszowe oraz gry i zabawy ruchowe
- wymieniają panie bibliotekarki.
W sierpniu z kolei zaplanowane są
zajęcia w MDK, m.in.
czwartkowe popołudnia w parku miejskim,
gdzie wystąpią zespoły
ludowe, kapela MDK
oraz rodzimi poeci.
Zachęcamy
do
udziału.
Tekst: A.Winiarska, foto: arch. M-GBP
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1. Bułeczki drożdżowe z nadzieniem
Konkurs adresowany jest do osób indywidualnych. Uczestnik dostarcza do oceny min. 10
szt. wypieczonych przez siebie bułeczek. Oceniane będą walory smakowe i estetyczne oraz
konsystencja /puszystość/ ciasta.
2. Wiszące ogrody
Konkurs adresowany jest do osób indywidualnych oraz do grup.
Polega on na przygotowaniu wiszącego stroika - bukietu - ozdoby z suszonych traw, zbóż,
kwiatów itp. /bez sztucznych dodatków/.
Stroik musi być wykonany tak, by można było
go zawiesić u sufitu w namiocie festiwalowym,
a więc powinien mieć odpowiedni uchwyt do
zawiązywania sznurka.
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Sympozjum najmłodszych matematyków

Pracownicy
akademiccy
Instytutu Matematyki UMCS w Lublinie,
nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 30 im.
Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
wraz
z
zaprzyjaźnionymi
nauczycielami matematyki z Lublina zaprosili uczniów szkół podstawowych
oraz klas gimnazjalnych do udziału
w Sympozjum Najmłodszych Matematyków.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: Lubelski Kurator
Oświaty, Prezydent Miasta Lublin,
Wojewoda Lubelski, Marszałek
Województwa Lubelskiego, Dziekan Wydziału Matematyki Fizyki
i Informatyki UMCS w Lublinie,
Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Oddział Lubelski
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Sympozjum
składało
się
z dwóch części:
I część był to Konkurs dla uczniów, polegający na przygotowaniu, pod kierunkiem
nauczyciela, do 5 kwietnia 2018 r., pracy konkursowej na jeden ze wskazanych w Regulaminie Konkursu tematów;
II część to matematyczna impreza, która
odbyła się 25 maja 2018 r. w Auli Informatyki
UMCS w Lublinie, na której zaproszeni goście
wygłosili wykłady przeznaczone dla najmłodszych matematyków, a nagrodzeni lub wyróżnieni w Konkursie uczniowie, w krótkich wy-

stąpieniach, zaprezentowali swoje prace.
Uczeń klasy VII c Adam Jakubowski
przygotował w ramach konkursu prezentację w postaci filmu pt. „Kodowanie, szyfrowanie…”. Za swoją pracę otrzymał Nagrodę
Główną i w jej ramach miał okazję osobiście
wystąpić w czasie sympozjum i opowiedzieć
o interesujących go zagadnieniach.
Gratulujemy Adamowi i życzymy kolejnych sukcesów!
Tekst: opiekun Anna Chawrylak,
foto: arch. SP Nr 1 w Bełżycach

Książka na jubileusz kapłański naszego rodaka

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Zamościa Zastępca Burmistrza Bełżyc Marcin
Olszak uczestniczył w spotkaniu promującym książkę zatytułowaną "Kapłańska droga
Księdza Prałata Jana Zdzisława Ciżmińskiego", które odbyło się w Książnicy Zamojskiej
w Zamościu. Publikacja zawiera zbiór tekstów
dotyczących 50-letniej pracy i kapłaństwa ks.
Ciżmińskiego, wywodzącego się z Gminy Bełżyce. Jej autorami są zarówno duchowni jak
i osoby świeckie, które znają i spotkały księdza
Ciżmińskiego na swojej drodze.
Przybliżmy Czytelnikom krótko jego biografię.
Ks. Ciżmiński pochodzi z Kolonii Babin,
gdzie urodził się 1 lipca 1944 roku. Pochodzi
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z wielodzietnej rodziny, posiada osiem sióstr.
Ochrzczony w Babinie przez ks. Franciszka Dziurzyńskiego. Pierwszą Komunię Św.
przyjął w Matczynie. Bierzmowanie otrzymał
z rąk znanego także bełżyczanom ks. bpa Tomasza Wilczyńskiego.
Na kartach książki niezwykle życzliwie
i ciepło wspomina proboszcza babińskiego
ks. Dziużyńskiego - Imponował mi swoją gorliwością w pracy duszpasterskiej oraz ciepłym,
życzliwym stosunkiem do wiernych - pisze.
Święcenia kapłańskie ks. Jan przyjął 16 czerwca 1968 roku. Sakramentu udzielił mu ks. biskup Piotr Kałwa w Lubelskiej Katedrze.
Pierwszą parafią na jaką został skierowany był Horyszów Polski. Tam uczył katechezy
w kilku szkołach, a także prowadził grupę ministrantów przy kościele parafialnym.
Kolejna parafia ks. Ciżmińskiego to Sawin, skąd zaledwie po dwóch miesiącach
przeniesiono go na trzy lata do Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Puławach. Podobnie jak wcześniej w Horyszowie
Polskim w Puławach prowadził grupę lektorów i ministrantów, oraz nauczał katechezy.
Ze względu na stan zdrowia został przeniesiony do Parafii Św. Agnieszki w Lublinie.
Równocześnie mianowany diecezjalnym moderatorem Ruchu Światło Życie.
Kolejna parafia ks. Jana to Parafia Św. Jakuba w Abramowicach Kościelnych. Potem:
Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Łabuniach, po roku Klemensów, i dalej: Sitaniec.
W następstwie tragicznego wypadku ks.
Ciżmiński zamieszkał w domu rekolekcyjnym
na Podwalu w Lublinie, którego po roku został
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dyrektorem.
W 1989 roku otrzymał nominację na
Rektora Kościoła Św. Katarzyny w Zamościu.
Tam zastał kościół pochodzący z XVII wieku,
który wymagał natychmiastowego, kapitalnego remontu. Prace nad kościołem ogromnym
nakładem sił zakończyły się w 2009 roku.
W Zamościu ks. Jan założył Legion Maryi oraz Rycerstwo Niepokalanej. Dzięki temu
powstawały tam liczne grupy i stowarzyszenia
religijne.
W czasie posługi w Zamościu narodził się
pomysł pomysł budowy domu rekolekcyjnego
przy parafii. Plac pod budowę Domu Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego poświęcono w 2004 roku.
- Obecnie jestem na emeryturze. (...)Teraz
pomagam w pracy duszpasterskiej w zamojskim Kościele. Opiekuję się jeszcze Legionem
Maryi. Przekonałem się, że ten apostolski ruch
i Ruch Światło Życie, to wspólnoty, które są
dziełem Bożym - wymienia w książce ks. Ciżmiński - Pragnę przygotować się do złożenia
najtrudniejszego egzaminu z dojrzałości do
wieczności. Dlatego staram się poświęcać dość
dużo czasu na modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu i różaniec.
Redakcja Gazety Bełżyckiej w imieniu
wszystkich Czytelników dołącza do jubileuszowych życzeń dla Ks. Jana, wielu lat życia w zdrowiu i opieki Matki Bożej na każdy
dzień.
Zainteresowani mogą sięgnąć po publikację, która dostępna jest w M-GBP w Bełżycach
Tekst: A.Winiarska, foto: arch. M.Olszak

25 lat Stowarzyszenia AK i WIN cc. mjra Zapory
Uroczyste obchody XXV – lecia powołania
do życia Stowarzyszenia Żołnierzy i Przyjaciół AK i WiN cc. mjra „Zapory” miały
miejsce w niedzielę 17 czerwca.
Historia Stowarzyszenia – w zdecydowanej większości – została spisana w oparciu
o istniejącą kronikę, skrupulatnie uzupełnianą od samego początku do chwili obecnej
oraz w oparciu o relacje żyjących wówczas
i dziś niektórych członków Stowarzyszenia.
Na pierwszych stronach kroniki zapisano
„Po latach starań zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Armii Krajowej oraz Wolność
i Niezawisłość cichociemnego mjr Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora"".W sobotę
12 czerwca 1993 r. w Bełżycach odbyło się
spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej oraz Wolność i Niezawisłość cichociemnego majora Hieronima
Dekutowskiego ps. „Zapora”. Inicjatorami
powołania do życia w/w Stowarzyszenia byli
żołnierze walczący w szeregach AK i WiN
podlegli majorowi Hieronimowi Dekutowskiemu, w tym m.in. Bronisław Jaśkowski, Helena Krasińska, Edward Królik, Józef Drewniak, Zygmunt Kawka, Józef Szych, Jan Kłos,
Edward Woźniak, Stanisław Bartnik. Według
założycieli celem działania Stowarzyszenia
miało być przede wszystkim popularyzowanie
i utrwalanie w pamięci, walk wyzwoleńczych
oddziałów mjr „Zapory”, opieka nad miejscami pamięci, roztaczanie opieki nad członkami Stowarzyszenia i ich rodzinami, zwłaszcza
w sprawach socjalnych i zdrowotnych, szerzenie niezakłamanej informacji o wydarzeniach
tamtych lat. Terenem działania Stowarzyszenia było i jest w dalszym ciągu terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą Zarządu
Głównego – Bełżyce.
Oddziały „Zapory” odegrały olbrzymią
rolę w walce o niepodległość kraju i to zarówno podczas II wojny światowej jak i po jej
formalnym zakończeniu. Oba te okresy walki były powodem niezwykle napastliwej akcji propagandowej komunistów skierowanej
przeciwko „Zaporze” oraz jego żołnierzom.

Echa tej propagandy brzmią
jeszcze gdzieniegdzie do dzisiejszego dnia.
H. Dekutowski jako cichociemny został zrzucony na
tereny okupowanej Rzeczypospolitej celem prowadzenia
walki z okupantem. Jego nadludzkie samozaparcie udzielało się jego żołnierzom. Kto
choć raz razem z nim walczył,
gotów był pójść wraz z nim w
każdy ogień, choćby w piekło
– jeśli można by upomnieć się
o Ojczyznę. I szli bez wahania,
niezłomni, niezliczoną ilość razy. A sześciu
wybrańców losu poszło wraz z nim nawet na
tę walkę ostatnią, jakże nierówną w katowni
Urzędu Bezpieczeństwa na Mokotowie. Byli
wśród nich: Stanisław Łukasik, Roman Groński, Edmund Tudruj, Jerzy Miatkowski, Arkadiusz Wasilewski, Tadeusz Pelak
Zginęli, w okrutny sposób zamordowani.
Są podania, że śmierć ich była straszna i niezwykła, jak niezwykła była ich walka. Jednak
pozostali nieugięci do końca.
Dopiero po 46 latach 23 maja 1994 roku
Sąd Wojewódzki w Warszawie unieważnił wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie uznając, że prowadzili oni działalność na
rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Wielu żołnierzy „Zapory” trudne czasy
wojny i późniejszy okres zniewolenia przeżyli. Po zmianach, które zaszły w Polsce po
1989 roku postanowili się znów zorganizować. Stworzyli Stowarzyszenie Żołnierzy AK
i WiN cc. mjr. H. Dekutowskiego ps. „Zapora”. Siedzibą Zarządu Głównego stały się Bełżyce. Obecni członkowie są kontynuatorami
tej szczytnej idei. Ze względu na nieubłagany
czas, który dziesiątkuje szeregi wiekowych

członków Stowarzyszenia, do nazwy dopisane
zostało jeszcze jedno słowo, że jest to Stowarzyszenie Żołnierzy i Przyjaciół cc. mjra „Zapory”.
Kolejnymi prezesami Stowarzyszenia byli:
Bronisław Jaśkowski ps. „Tułacz”, Jan Królik
ps. „Edek”, Stanisław Bartnik ps. „Góral” –
prezesem był prawie przez dwie kadencje. Po
jego śmierci napisano, że odszedł prezes starej
generacji. Na posiedzeniu Zarządu ustalono,
że obowiązki prezesa pełnić będzie Helena
Krasińska – dotychczasowa wiceprezes t.j.
do jesieni 2008 roku. W 2008 roku wybrano
nowy Zarząd na czele którego stanął Stanisław
Wójtowicz. Sprawował tę funkcję do 22 lutego
2017. Po długiej chorobie zmarł nasz nieodżałowany kolega. Na Walnym Zjeździe 27 czerwca ubiegłego roku członkowie Stowarzyszenia
powierzyli obowiązki prezesa po raz pierwszy
kobiecie. Prezesem została Pani Wanda Łukasik. Należy życzyć Stowarzyszeniu następnego
jubileuszu owocnej pracy w szerzeniu informacji i oświaty o szlachetnych i bohaterskich
losach ludzi niezłomnych.
Tekst: Bogdan Czuryszkiewicz,
foto: arch. Stowarzyszenia

Oddawali krew na pikniku w Matczynie
W Matczynie powoli tradycją staje się organizowanie
sołeckiego pikniku wraz
z rozpoczęciem szkolnych
wakacji. Tym razem imprezę udało się połączyć ze
zbiórką krwi prowadzoną
przez RCKiK w Lublinie.
Mimo
niesprzyjającej
pogody organizatorom dopisała frekwencja. Piknik rozpoczął się Mszą św.
W czasie spotkania w jak
zawsze gościnnej remizie
OSP Matczyn Wojcieszyn
wystąpił miejscowy zespół śpiewaczy, który
prowadzi i akompaniuje mu sołtyska Barbara
Wieczorkiewicz, a należą do niego, choć nie
tylko, mieszkanki i mieszkańcy sołectwa. Na
piknikowym kiermaszu ciast można było na-
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być wypieki miejscowych gospodyń z Matczyna i Wojcieszyna. Nie zabrakło także atrakcji
dla dzieci, czyli dmuchanych zjeżdżalni, oraz
zabaw, które poprowadził Andrzej Paśnik Dycd.str.24
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Cd. art. "Oddawali krew na pikniku w Matczynie"

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

rektor CKFiS-u w Bełżycach. Mnóstwo drobnych fantów od spożywczych poczynając,
przez książki, kubeczki, artykuły gospodarstwa domowego losowali uczestnicy pikniku
na loterii fantowej. Oprócz tego radny Witold Brewczak prezentował pokaz znakowania pszczół. Z kolei na swoim stoisku LODR
z Końskowoli udzielał zainteresowanym informacji na temat funduszy dla rolników oraz
innowacji w gospodarstwach,
Smaczna grochówka z kotła serwowana
przez miejscowego kucharza rozgrzała uczestników i poprawiła wszystkim nastroje.
Tekst: Agnieszka Winiarska,
foto: Józef Kasprzak

MŁYN

CHMIELNIK
-KOLONIA 105
Przy trasie Bełżyce
- Niezabitów,
6 km od Bełżyc
tel. 815179467

Zmagania na Turnieju Sołectw 2018
W Turnieju Sołectw 2018 wzięło udział aż
14 sołectw z naszej gminy. Zmagania były ciekawe, emocjonujące i zaciętej zarazem. Kilkanaście rozegranych konkurencji grupowych
oraz indywidualnych pozwoliły na wyłonienie
tegorocznego zwycięzcy, a było nim sołectwo
Wzgórze, tuż za nim sołectwo Matczyn Wojcieszyn i na trzeciej pozycji Krężnica Okrągła.
W tej imprezie, która rozgrywa się już cyklicznie z roku na rok startuje coraz więcej mieszkańców poszczególnych sołectw - Możemy
świetnie się bawić, korzystać z pięknej pogody
a także się integrować. Przywozimy namioty,
rozstawiamy grille - mówią sołtysi.
Komendę do rozpoczęcia zawodów dał
jak co roku Burmistrz Bełżyc.

W komitecie organizacyjnym turnieju zasiadali Marcin Olszak Przewodniczący, Jarosław Samorek Sędzia Główny, Marzena Wojtachnio Kierownik Sekretariatu Zawodów,
Dorota Pietraś, Konrad Gumiński Sekretariat
Zawodów oraz Piotr Ćwikliński spiker.
Wyniki poszczególnych konkurencji
przedstawiały się następująco:
Trójbój władz sołeckich:
1. Sołectwo Matczyn- Wojcieszyn2
2. Sołectwo Bełżyce - Wzgórze
3. Sołectwo Bełżyce – Centrum
4. Sołectwo Krężnica Okrągła
5. Sołectwo Wierzchowiska Górne
6. Sołectwo Bełżyce - Zastawie
7. Sołectwo Podole
8/9 Sołectwo Zagórze
8/9. Sołectwo Stare Wierzchowiska

10/11 Sołectwo Skrzyniec
10/11 Sołectwo Babin
W konkurencjach indywidualnych najlepsi byli (podajemy trzy pierwsze miejsca):
Konkurs siłacza
(Wyciskanie ciężarka 17,5 kg) do 85 kg
1. Siemion Piotr Krężnica Okragła
2. Mularczyk Wojciech Zagórze II
3. Adamczyk Rafał Bełżyce – Wzgórze
Konkurs siłacza (Wyciskanie ciężarka
17,5 kg) powyżej 85 kg
1. Pyc Rafał Bełżyce - Wzgórze
2. Żuchnik Karol Krężnica Okrągła
3. Sieńko Tomasz Krężnica Okrągła
cd. str.26

OSA – Otwarta Strefa Aktywności

Przykładowy projekt strefy aktywności OSA
Jeszcze w tym roku mieszkańcy Bełżyc
korzystać będą z Otwartej Strefy Aktywności
(OSA). Będzie to możliwe dzięki środkom finansowym pozyskanym z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018.
Inwestycja zlokalizowana zostanie przy
zbiorniku wodnym w Bełżycach ul. Kazimierska. Obejmować będzie siłownię plenerową
z 6 różnymi urządzeniami, z 11 stanowiskami
do ćwiczeń oraz strefę relaksu.
Siłownia plenerowa z nawierzchnią bezpieczną (poliuretanową) zostanie wyposażona w urządzenia typu: twister, rowerek, wyciskanie siedząc, prasa nożna, wyciąg górny,
orbitrek, drabinka, wioślarz, wahadło, motyl
odwrotny, koła tai czi. Z kolei strefa relaksu
obejmować będzie stolik do gry w szachy
i chińczyka, elementy małej architektury:
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ławki, kosz na śmieci, tablicę informacyjną oraz stojaki
na rowery. Przewiduje się również
zagospodarowanie
terenu poprzez nasadzenia
zieleni:
drzew i krzewów liściastych, krzewów
żywopłotowych,
zakładanie
rabat
z traw ozdobnych,
renowację trawników.
W wyniku realizacji inwestycji powstanie
miejsce ogólnodostępne i bezpłatne, o charakterze rekreacyjno-integracyjnym. Z urządzeń
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będą mogły korzystać osoby w różnym wieku, w tym również osoby niepełnosprawne
z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
osoby na wózkach pod okiem opiekunów. Na
chwilę obecną to pierwsza taka inwestycja
w gminie, poczyniono już starania o uzyskanie dofinansowania na kolejną, tym razem na
obszarach wiejskich.
Wartość realizowanej inwestycji to 101
142,00 zł, w tym dofinansowanie MSiT 25 000
zł, wkład własny 76 142,00 zł. Wysokość dofinansowania wynika z Programu rozwoju
małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym, który zakłada dofinansowanie wariantu podstawowego w kwocie maksymalnej 25 000 zł.
Oprac. M.Wojtachnio
Urząd Miejski w Bełżycach

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Rozwój" w Bełżycach

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej
"Rozwój" w Bełżycach działając na podstawie
§ 54 Statutu SM "Rozwój" ogłasza konkurs na stanowisko:
Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Rozwój"
w Bełżycach

Warunki konkursu, wymagania względem kandydatów oraz wszelkie
informacje można uzyskać w siedzibie SM "Rozwój" w Bełżycach
ul. Ks. Bpa T. Wilczyńskiego 79A.

Kontakt telefoniczny: (81) 517 24 20
e-mail: smrozwoj@o2.pl
Wydanie internetowe gazety do pobrania na stronie www.belzyce-mdk.pl
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Rozwija się grupa bełżyckich biegaczy

cd. art. Zmagania na Turnieju Sołectw
Corn hole

Kobiety:
1. Wieczorkiewicz Maria Matczyn-Wojcieszyn
2. Bukowska Maria Satre Wierzchowiska
3. Bednarek Katarzyna Wierzchowiska Górne
Mężczyźni:
1. Bielecki Wojciech Bełżyce - Wzgórze
2. Wroblewski Krzysztof Bełżyce – Zastawie
3. Sosnowski Dariusz Podole
Rzuty lotką
Kobiety:
1. Zając Urszula Wierzchowiska Górne
2. Wójtowicz Edyta Bełżyce – Wzgórze
3. Wieczorkiewicz Emilia Matczyn – Wojcieszyn
Mężczyźni:
1. Przybysz Ireneusz Skrzyniec
2. Puzon Radosław Bełżyce – Wzgórze
3. Wachowski Mirosław Wierzchowiska Górne
Dziewczęta
1. Kowalewska Monika Krężnica Okrągła
2. Wójtowicz Katarzyna Bełżyce - Wzgórze
3. Zając Julia Babin
Chłopcy
1. Podlaski Paweł Matczyn – Wojcieszyn
2. Król Oliwier Krężnica Okragła
3. Tomaszewski Kacper Matczyn – Wojcieszyn
Przerzucanie opony
1. Sieńko Tomasz Krężnica Okrągła
2. Ozimek Miłosz Matczyn – Wojcieszyn
3. Jastrzębski Grzegorz Bełżyce – Wzgórze
Klasyfikacja ogólna punktowa
Klasyfikacja punktowa
poszczególnych sołectw
Sołectwo BEŁŻYCE - WZGÓRZE 262 pkt.
I miejsce
Sołectwo MATCZYN - WOJCIESZYN 219,3
pkt. II miejsce
Sołectwo KRĘŻNICA OKRĄGŁA 177,6 pkt.
III miejsce
Sołectwo WIERZCHOWISKA GÓRNE
169,5 pkt. IV miejsce
Sołectwo ZAGÓRZE II 154,6 pkt. V miejsce
Sołectwo STARE WIERZCHOWISKA 116
pkt. VI miejsce
Sołectwo BABIN 114,5 pkt. VII miejsce
Sołectwo PODOLE 98 pkt. VIII miejsce
Sołectwo SKRZYNIEC 86,3 pkt. IX miejsce
Sołectwo BEŁŻYCE – ZASTAWIE 81 pkt.
X miejsce
Sołectwo BEŁŻYCE – CENTRUM 75 pkt.
XI miejsce
Sołectwo KIERZ 15 pkt. XII miejsce
Tekst: A.Winiarska,
foto: A.Winiarska, K.Gumiński
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"Bełżyce biegają" to grupa, która w tej
chwili posiada około 25 członków. Mimo, że
nie jest całkiem sformalizowana ma swoją
nazwę i założycieli: Żanetę Rumińską i Piotra
Kalickiego. O swoich wyczynach piszą chętnie
na znanym portalu społecznościowym, gdzie
można ich znaleźć wpisując po prostu nazwę.
Biegaczy z grupy "Bełżyce biegają" często
spotkamy na treningu w lesie krężnickim i na
Malinowszczyźnie, a także na chodniku w kierunku Babina, czy wzdłuż obwodnicy w stronę Matczyna. Najczęściej pokonują co dwa,
trzy dni 5 do 13 kilometrów. - Standardowo
jest to dystans około 10 kilometrów. Najlepsze
są trasy leśne. Łączymy wtedy przyjemność obcowania z naturą z treningiem. Zdarza nam się
spotkać sarny, a raz nawet zobaczyliśmy dwa
łosie - opowiada pan Jacek Rumiński, który
razem z małżonką należy do grupy - Żona biega cztery lata, ja dwa - dodaje. Z kolei Piotr
Kalicki biega od ponad pięciu lat. Obecnie
bierze udział w ultramaratonach, gdzie trasy
liczą ponad 30, a nawet 57 kilometrów.
Członkowie grupy biegają jedni dłużej,
drudzy trochę krócej, generalnie w zawodach
startują od roku.
15 czerwca kiedy miała miejsce inauguracja Dni Bełżyc sportowcy z grupy "Bełżyce
biegają" wyruszyli na siedmiokilometrową
trasę od stadionu miejskiego w kierunku
Podola, potem w stronę Matczyna, dalej na
Jaroszewice i z powrotem na stadion. Zanim
jednak biegacze rozgrzali mięśnie spotkał się
z nimi Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra i wręczył im koszulki grupowe, by mogli reprezentować naszą gminę na imprezach sportowych,
w jakich biorą udział. Uczestnicy otrzymali
również kubeczki, by jak mówią: "poranna
kawa lepiej smakowała"- Cieszymy się z tego
wsparcia władz samorządowych. Chcemy reprezentować naszą gminę w zawodach krajowych, a być może kiedyś i za granicą - mówią
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Szachowy turniej w Matczynie
24 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej
w Matczynie odbył się V Gminny Turniej
Szachowy o Puchar Burmistrza Bełżyc.
Turniej został rozegrany na dystansie 5
rund, systemem szwajcarskim z podziałem
na dziewczęta i chłopców klas I-III i klas
IV-VII. Patronat nad zawodami objął Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra. Uczestników
turnieju na wstępie rozgrywek przywitała
Dyrektor szkoły Ewa Szwajgier, Piotr Opolski sędzia główny zawodów oraz Zbigniew
Fitt organizator turnieju.
W zawodach wzięło udział 28 uczestników, którzy zostali podzieleni na dwie grupy
turniejowe klas I-III i klas IV-VII z następujących szkół: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bełżycach, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bełżycach, Szkoła Podstawowa w Babinie i Szkoła
Podstawowa w Matczynie.
Laureatami turnieju zostali:
Grupa A
Dziewczęta klasa od I do III
1. Dominika Wnuk - Szkoła Podstawowa Nr
2 w Bełżycach, 2. Weronika Marek - Szkoła
Podstawowa w Matczynie, 3. Wiktoria Trojanowska - Szkoła Podstawowa w Matczynie
Chłopcy klasa od I do III
1. Ignacy Konopa - Szkoła Podstawowa
w Matczynie, 2. Michał Jastrzębski - Szkoła Podstawowa nr 1 w Bełżycach, 3. Maciej
Koziński - Szkoła Podstawowa w Matczynie
Grupa B
Dziewczęta klasa od IV do VII
1. Dorota Anasiewicz - Szkoła Podstawowa
nr 2 w Bełżycach, 2. Julia Dropek – Szkoła
Podstawowa w Matczynie, 3. Karolina Ko-

zińska - Szkoła Podstawowa w Matczynie
Chłopcy klasa od IV do VII
1. Mateusz Jęczeń - Szkoła Podstawowa
w Matczynie, 2. Paweł Dubiel - Szkoła Podstawowa nr 1 w Bełżycach, 3. Wojciech Gąska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Bełżycach
Uczniowie otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy. Każdy uczestnik otrzymał
również pamiątkowy dyplom i skromny
upominek. - Jako organizator składam serdeczne podziękowania sponsorowi, który
ufundował poczęstunek i nagrody: Panu Burmistrzowi Bełżyc Ryszardowi Górze. Również
szczególne podziękowania składam paniom
Annie Dropek i Ewie Niezbeckiej z Rady Rodziców, które przygotowały poczęstunek dla
uczniów i opiekunów oraz pani Dyrektor
Ewie Szwajgier i całemu gronu pedagogicznemu za pomoc i cenne uwagi przy organizacji
turnieju - mówi Zbigniew Fitt
Tekst: Zbigniew Fitt,
foto: arch. SP w Matczynie

Historia ze złomowiska
Pan Krzysztof Taramas prowadzący skup złomu, nie od razu, to co ludzie przywożą, przesyła do pieca hutniczego. Bowiem często na złom
wyrzucane są rzeczy stare: narzędzia, sprzęt
i urządzenia, które Pan Krzysztof gromadzi pokazując jak swego rodzaju eksponaty. Ostatnio
miałem okazję obejrzeć coś w rodzaju "laski" –
ok. 1 metra długości. Wewnątrz prawdopodobnie linka lub metal, na końcach twarde, pewnie
metalowe, guzy. A całość ściśle owinięta cienkimi skórzanymi rzemieniami. Zastanawialiśmy
się do czego ów „sprzęt” służył… przypuszczamy, że był to być może nahaj np. z obozu koncentracyjnego. Przeglądając zdjęcia tamtych
czasów, podobny przedmiot widziałem w rękach Ss-mana… A może się mylę i Czytelnicy
pomogą?
Tekst i foto: J. Kasprzak

biegacze. - Mieliśmy także możliwość razem
z burmistrzem Górą i jego małżonką wykonać
sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie, które oczywiście znalazło się na naszej stronie internetowej - podkreśla Żaneta Rumińska.
Tekst: Agnieszka Winiarska, foto:
K.Kliczka, J.Rumiński, arch. grupy
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Odpowiedz na pytanie
Na pytanie z poprzedniego wydania Gazety Bełżyckiej prawidłowo odpowiedzieli:
Tomasz Bogusz, Barbara i Andrzej Grygliccy,
Krzysztof Gajowiak.
Na zdjęciu widoczny był jarmark w Bełżycach w centralnym punkcie rynku, jeszcze
przed założeniem parku miejskiego, czyli na
przełomie lat 30-stych i 40-stych XX wieku.
Fotografia wykonana została w kierunku zachodniej pierzei, a w oddali widoczny był także kościół.
Dziś oprócz zagadki chcemy zaprezentować Czytelnikom na archiwalnym zdjęciu jak
wyglądała szkoła we Wzgórzu. Obecnie nieistniejącv już budynek powstał w 1924 roku.
W szkole znajdowały się cztery izby lekcyjne,
kancelaria i hol. Szkoła ówcześnie położona

Szkoła we Wzgórzu - widok od frontu

w miejscowości Wzgórze, odległej od miasta
powiatowego Bełżyce 2 kilometry. Jak wspomina pani Alina Kozińska, która od 1969 roku
uczyła tam przedszkolaki - Lekcje odbywały się
jeszcze w drugim budynku szkoły i w prywatnym budynku, mieszczącym się w bliskim sąsiedztwie. Jedna z klas jak pamiętam liczyła aż
42 dzieci. Chodzili tam uczniowie nie tylko ze
Wzgórza ale również z Krężnicy i Zagórza. Od
1968 roku mieściło się tam tylko przedszkole.
Warto przypomnieć, że przy szkole mieściło się służbowe mieszkanie. - Wodę czerpaliśmy ze studni oddalonej od budynku o kil-

Fragment schodów przy wejściu do budynku

kadziesiąt metrów. Jak wspomina Pani Alina
szczególnie zimą było to niezwykle uciążliwe,
aby przynieść do domu rano wodę na mycie,
pranie, gotowanie do przedszkola itd.
Może Czytelnicy będą chcieli dodać jakieś
własne wspomnienia na temat starej szkoły
we Wzgórzu - zapraszamy do kontaktu.
W tym miesiącu pytamy Czytelników co
widać na zdjęciu z lewej strony i w jakich latach mogła powstać prezentowana fotografia.
Przez miesiąc czekamy na odpowiedzi
w redakcji Gazety Bełżyckiej lub pod nr. tel.
81 517 22 30.

Tęcza Bełżyce wraca do gry
Połowa wakacji za nami i zgodnie z harmonogramem poszczególne grupy będą
wracać do treningów. Miniony sezon był
dla klubu „Tęcza” Bełżyce bardzo udany pod
względem sportowym i organizacyjnym. Seniorzy do ostatniej kolejki mieli szansę na
awans do klasy okręgowej ostatecznie zajmując III miejsce. Juniorzy młodsi wygrali swoją
grupę. Pozostałe grupy również zajęły wysokie miejsca w rozgrywkach LZPN.
Rozwój sportowy klubu to przede wszystkim zawodnicy, dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach sportowych realizowanych
w ramach zadań publicznych pn. „Profilaktyka
uzależnień poprzez sport – zajęcia sportowe
mające na celu informowanie o problemach
alkoholowych i narkomanii oraz przemocy
w rodzinie” oraz „Udział w rozgrywkach ligowych Lubelskiego Związku Piłki Nożnej –
„Tęcza” Bełżyce 2018”, współfinansowanych
ze środków Gminy Bełżyce.
Klub wsparło również Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na stworzenie dwóch dodat-
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kowych grup Tęcza otrzyma 10 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego
i wynagrodzenie trenera w ramach Rządowego Programu KLUB.
Obecnie trwają zapisy na zajęcia z piłki
nożnej w poszczególnych grupach wiekowych. Więcej informacji można uzyskać pod
nr tel. 509 549 291 (K.Wojtachnio) lub nr tel.
609 143 848 (D.Pietras).

Nr 108/109 (219/220) czerwiec/lipiec 2018

Zarząd LZS „Tęcza” Bełżyce serdecznie dziękuje wszystkim trenerom, rodzicom
i wolontariuszom pracującym społecznie za
dotychczasowe zaangażowanie, instytucjom
i darczyńcom za wsparcie finansowe. Bez
tych wszystkich osób realizacja zadań statutowych byłaby niemożliwa.
Tekst: K.Wojtachnio, foto: arch. Tęcza Bełżyce

