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Reprezentacja Polski
na treningu w Bełżycach

Drodzy Mieszkańcy
Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
składamy serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha, wiary i miłości.
Niech te Święta będą pełne pokoju i radości.
Życzymy aby świąteczne dni upłynęły Państwu w atmosferze serdecznych
spotkań rodzinnych, w duchu polskiej, rodzimej tradycji.
Ufamy, że wraz z nadchodzącą wiosną, ciepło płynące z ludzkiej serdeczności
zagości we wszystkich sercach, a wzajemna współpraca i życzliwość
zaowocują pomyślną przyszłością dla Mieszkańców Gminy Bełżyce.
Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka
Przewodniczący Rady Miejskiej Bogumił Siramowski
Radni
Redakcja Gazety Bełżyckiej

Kobieca reprezentacja Polski w piłce nożnej w czwartek 4 kwietnia
przyjechała do Lublina, gdzie w piątek 5 kwietnia zmierzyła się
towarzysko z Włoszkami. Także w piątek przed południem na zaproszenie Burmistrza Bełżyc Ireneusza Łucki drużyna przyjechała
na bełżycki stadion miejski aby potrenować przed meczem.
To pierwsza taka wizyta kadry Polski w Bełżycach, tym bardziej cieszymy się, że zobaczyliśmy piłkarki na naszym stadionie. Stadionie, który za kilka miesięcy, dzięki projektowi rewitalizacji, zyska nowy wygląd.
- Wówczas nie będziemy się wstydzić zapraszać gości na nasze odnowione
obiekty sportowe, ponieważ oprócz płyty boiska stan infrastruktury jest
dramatyczny - wyjaśnia burmistrz.
W czasie krótkiego pobytu kadrowiczek udało nam się porozmawiać z Katarzyną Kiedrzynek, która pochodzi z Lublina, - Zaczynałam
w osiedlowym klubie MKS Kalina. Obecnie gram w drużynie Paris Sain
- Germain- wymienia. Do kadry Katarzyna Kiedrzynek powołana jest
już kolejny raz. - Gram z przerwą ponad osiem lat - mówi. - Dzisiejszy
mecz na Arenie Lublin będzie pierwszym meczem z kadrą na tym obiekcie. Jesteśmy bardzo podekscytowane. Zagramy przed ponad 7-tysięczna
widownią. Chcemy pokazać się z dobrej strony i jednocześnie promować

kobiecą piłkę nożną na tym terenie - dodaje.
W meczu z Włoszkami padł w końcu remis 1:1. Był to według opinii
dziewczyn z kadry bardzo fajny i ciekawy mecz z klasowym przeciwnikiem. - Mam nadzieję, że nasz występ podobał się kibicom - komentuje
Patrycja Balcerzak w wywiadzie Anety Galek.
Z ostatnich sukcesów Polek warto przypomnieć, że w turnieju Algarve Cup polskie piłkarki w Portugalii zajęły II miejsce. Lepsza od naszych
zawodniczek okazała się jedynie reprezentacja Norwegii.
- Po meczu z Włoszkami czeka nas mecz z Finlandią. Przygotowujemy się także do czerwcowego spotkania ze Słowacją i wrześniowego meczu
z Czeszkami. - wymienia pani Katarzyna.
- W tym miejscu dziękuję panu Zbigniewowi Bartnikowi szefowi piłki kobiecej, przewodniczącemu Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN, a
jednocześnie prezesowi Lubelskiego Związku Piłki Nożnej za wybór Bełżyc,
jako miejsca treningu kadry Polski kobiet przed spotkaniem w Lublinie podkreśla burmistrz Ireneusz Łucka.
Piłki do treningu paniom udostepniło Stowarzyszenie LZS Tęcza Bełżyce.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

wspierania uzdolnionych dzieci
i młodzieży przewiduje się nagrodę Burmistrza Bełżyc.

Burmistrz składa sprawozdanie z prac podjętych od czasu
ostatniej sesji Rady Miejskiej
Uchwała Nr VI/73/19 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 20 marca
2019 roku. W sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej
Gminy Bełżyce.
Powołuje się Komisję Odznaki
Honorowej Gminy Bełżyce na czas
trwania kadencji Rady Miejskiej
w latach 2019-2023. Skład komisji:
Marcin Olszak - Przewodniczący
Komisji
Ewa Pietrzyk
Zofia Ptasznik
Małgorzata Wyrostek
Anna Wójtowicz
Bożena Dziewicka
Adam Anasiewicz
Uchwała Nr VI/72/2019 Rady
Miejskiej w Bełżycach z dnia 20
marca 2019 roku. W sprawie
zmiany uchwały Nr II/3/18 Rady
Miejskiej w Bełżycach z dnia 27
listopada 2018 roku w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej.
Zmienia się §1 uchwały poprzez
uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej o dodatkowych członków:
Ewę Pietrzyk
Teresę Mazur
Ireneusza Przybysza
Krzysztofa Ćwiklińskiego

kach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Bełżyce.
W uchwale określono wysokość
rocznie planowanych środków na
dofinansowanie szkolenia zawodowego nauczycieli i sprecyzowano
formy oraz kierunki w jakich można uzyskać dofinansowanie.
Uchwała Nr VI/70/2019 Rady
Miejskiej w Bełżycach z dnia 20
marca 2019 r. W sprawie zmiany
Uchwały Nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie lokalnego
Programu wspierania na terenie
Gminy Bełżyce edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Wprowadzone w uchwale zmiany dotyczą §4, który otrzymał
brzmienie:
Program obejmuje swoim zasięgiem szkoły podstawowe na terenie Gminy Bełżyce. Jako formę

Uchwała Nr VI/69/2019 Rady
Miejskiej w Bełżycach z dnia 20
marca 2019 r. W sprawie likwidacji Punktów Przedszkolnych
w Gminie Bełżyce.
Z dniem 31 sierpnia likwiduje się
punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych w Gminie Bełżyce:
Punkt Przedszkolny w Matczynie
w siedzibie Szkoły Podstawowej
w Matczynie
Punkt Przedszkolny w Babinie
w siedzibie Szkoły Podstawowej
w Babinie
Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 im.Królowej Jadwigi w Bełżycach
Punkt Przedszkolny w Krzu w siedzibie Szkoły Podstawowej im.
M.Konopnickiej w Krzu.
Dzieciom w wieku 3-5 lat zapewnia się możliwość wychowania
i opieki w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w wymienionych szkołach.
Uchwała Nr VI/64/2019 Rady
Miejskiej w Bełżycach z dnia 20
marca 2019 roku. W sprawie
przyjęcia „Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta i Gminy
Bełżyce na lata 2018 - 2021 z perspektywą do 2025 roku” wraz
z prognozą oddziaływania na
środowisko.
Podjęto także uchwały m.in.
o sprzedaży nieruchomości, części
nieruchomości oraz mieszkań.

Uchwała Nr VI/71/2019 Rady
Miejskiej w Bełżycach z dnia 20
marca 2019 r. W sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie pobierane
przez uczelnie oraz specjalności
i formy kształcenia nauczycieli Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji, Gospodarki
prowadzone przez uczelnie, na Komunalnej i Przestrzennej UM Andrzej Sulenta referuje
które dofinansowanie jest przy- jedną z podejmowanych uchwał
znawane, w szkołach i placówWydanie internetowe gazety do pobrania na stronie www.belzyce-mdk.pl

Wybory
sołtysów
zakończone

Dobiegła końca czteroletnia kadencja sołtysów i władz sołeckich.
Od 26 lutego w 24 sołectwach naszej gminy przeprowadzane były
zebrania wiejskie, w czasie których wybrani zostali nowi sołtysi.
4 kwietnia miało miejsce ostatnie
zebranie w sołectwie Bełżyce.
Poniżej lista sołtysów wybranych
na nową kadencję.
■ Sołectwo Babin -Besztak Maria
■ Sołectwo Bełżyce -Poleszak
Agnieszka
■ Sołectwo Cuple -Wiśniewski
Tomasz
■ Sołectwo Chmielnik- Wieczorek
Mariusz
■ Sołectwo Chmielnik Kolonia
Winiarska Agnieszka
■ Sołectwo Jaroszewice Ciechańska Stanisława
■ Sołectwo Kierz Żywiec Justyna
8. Sołectwo Krężnica Okrągła
Bielecki Jerzy
■Sołectwo Malinowszczyzna
Gułowski Bogumił
■ Sołectwo Matczyn – Wojcieszyn
Wieczorkiewicz Maria
■ Sołectwo Płowizny Karczewska
Renata
■ Sołectwo Podole Sadurski
Cezary
■ Sołectwo Skrzyniec Gad Sławomir Skrzyniec
■ Sołectwo Stare Wierzchowiska
Dziekanowska Małgorzata
■ Sołectwo Wierzchowiska Górne
Zając Zbigniew
■ Sołectwo Wronów Mazur Teresa
■ Sołectwo Wymysłówka Zygo
Stanisław
■ Sołectwo Bełżyce – Wzgórze
Kotłowski Zbigniew
■ Sołectwo Zalesie Nowak Michał
■ Sołectwo Zagórze I Bogusz
Aleksandra
■ Sołectwo Zagórze II Kaczor
Izabela
■ Sołectwo Bełżyce – Zastawie
Tarczyński Robert
■ Sołectwo Zosin Fryc Michał
■ Sołectwo Chmielnik Kolonia I
Rogala Stanisław
W kolejnym numerze przedstawimy Czytelnikom nowych
sołtysów, którzy po raz pierwszy
pełnią tę funkcję. Wszystkim gratulujemy wyboru, a tym, którzy
już przestali pełnić to stanowisko
w imieniu władz miejskich dziękujemy za dotychczasową pracę
na rzecz samorządu i społeczności
lokalnej.
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Aktualności

Komunikat
W związku z powtarzającymi
się skargami mieszkańców naszej
gminy dotyczącymi zagrożeń ze
strony wałęsających się bez nadzoru psów posiadających właściciela,
przypominam o obowiązkach osób
utrzymujących zwierzęta domowe,
a w szczególności o obowiązkach
wynikających ustawy o ochronie
zwierząt, zgodnie z którym: zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację
właściciela lub opiekuna poza teren prywatny.
Zakaz, o którym mowa powyżej nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony
w sposób uniemożliwiający psu
wyjście.
Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy
należące do rasy psów uznanych
za agresywne, mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Za niestosowanie się do obowiązków wymienionych w ustawie
o ochronie zwierząt grozi postępowanie mandatowe.
Zwierzęta domowe powinny być utrzymywane tak aby: nie
stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, nie stanowiły uciążliwości dla
osób trzecich, nie zanieczyszczały
terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz nie zakłócały
ciszy domowej, szczególnie w porze nocnej.
Apeluję do mieszkańców
o rozwagę i stosowanie się do
ww. przepisów i obowiązków oraz
o odpowiednie zabezpieczenie
swoich posesji.
Burmistrz
mgr Ireneusz Łucka

Szanowni Państwo!
Koleżanki i Koledzy! Przyjaciele!
W latach 2007-2019, dzięki Waszemu wsparciu, miałem zaszczyt
sprawować urząd Sołtysa sołectwa
Bełżyce - Miasto, jednak w tym
roku podjąłem decyzję by nie
kandydować na kolejną kadencję.
Ustępując ze stanowiska, składam
Wam serdeczne podziękowania za
okazaną życzliwość, współpracę
i pomoc w wykonaniu przyjętych
przeze mnie obowiązków.
Życzę wam wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących Świąt
Wielkiejnocy i żywię nadzieję, że
w przyszłości wciąż razem będziemy zmieniać Bełżyce na lepsze.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Figura
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O zmianach w gospodarce
wodno-ściekowej
na konferencji w Bełżycach
W Urzędzie Miejskim w Bełżycach 22 marca odbyła się
konferencja poświęcona zagadnieniom związanymi z ochroną
środowiska oraz nowym przepisom obowiązującym w tym
zakresie.
Organizatorami przedsięwzięcia był Urząd Miejski w Bełżycach
oraz Agencja Wspierania Ochrony Środowiska. Całość prowadził
Zenon Świgoń - konsultant PGW
Wody Polskie, ekspert Ministerstwa Środowiska oraz Romuald
Lenkajtis prezes Zarządu Agencji
Wspierania Ochrony Środowiska
sp. z o.o.
Na zaproszenie Burmistrza
Bełżyc odpowiedzieli przedstawiciele samorządów ościennych
gmin tj. Wojciechowa, Poniatowej,
Opola Lubelskiego i Nałęczowa.
W konferencji uczestniczył

także wójt Niedrzwicy Dużej Ryszard Golec oraz wójt Chodla
Przemysław Kowalski.
Program spotkania dotyczył
zmian w gospodarce wodno-ściekowej po wejściu ustawy Prawo
Wodne z dnia 18 lipca 2017r.
Poruszone zostały także tematy
dotyczące m.in. systemu opłat za
korzystanie z usług wodnych, stref

ochronnych ujęć wody, retencjonowania i wykorzystywania wód
opadowych, pozwoleń wodno-prawnych. Prowadzący poruszył
także kwestie kontroli zbiorników
bezodpływowych oraz osadników
przydomowych oczyszczalni ścieków i naświetlił konsekwencje jakie ponoszą właściciele za brak ich
opróżniania.
Tekst:red, foto:arch.UM

Startujemy w konkursie
Znana firma kosmetyczna już
piąty rok z rzędu ogłasza konkurs na Podwórko talentów Nivea. Są to wyjątkowe place zabaw, dzięki którym dzieci mogą
w kreatywny sposób rozwijać
swoje talenty. W konkursie można wygrać jedno z 20 podwórek
o wartości 250 000 zł., które
dzięki nowoczesnemu sprzętowi
aktywnie kształtuje sprawność,
wiedzę i wyobraźnię dzieci.
Nasz samorząd także przyłączył się do zmagań. Filmy do
konkursu, wymagane przez organizatora, zmontowała Szkoła Pod-

stawowa Nr 1 w Bełżycach i Przedszkole im. Janusza Korczaka.
- Zgłosiliśmy do udziału film
przygotowany przez Szkołę Podstawową Nr 1. Jest to bardzo ciekawy i efektowny projekt. Nam też
się spodobał i mamy nadzieję, że
dzięki niemu uda się zwyciężyć już
w pierwszym, tzw. etapie jurorskim,
który ma zakończyć się 22 kwietnia
- mówi Burmistrz Bełżyc Ireneusz
Łucka.
Dodajmy, że w I etapie jurorskim zostanie przyznanych 5 nagród. Jeśli nasz projekt nie otrzyma nagrody od jurorów przejdzie
automatycznie do II tury. Tu będą
liczyć się głosy internautów. W II
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etapie te zgłoszenia, które zbiorą
najwięcej głosów otrzymają pozostałych 15 podwórek. Głosowanie potrwa od 22 kwietnia do 20
czerwca. Zatem, jeśli nie wygramy
I etapu, będziemy prosić o głosy
naszych mieszkańców. Liczy się
bowiem każdy głos, a głosować
można codziennie jeden raz.
Trzeba się tylko zalogować na
stronie www.podworko.nivea.pl
Nagrodami dodatkowymi dla
biorących udział w konkursie jest
300 zestawów gier edukacyjnych
i kreatywne konspekty lekcji dla
nauczycieli.
Tekst: A.Winiarska,
foto: str. Nivea

Burmistrz Bełżyc do
Mieszkańców

Tym razem zwracam się do
Mieszkańców Gminy Bełżyce
z informacją o stanie dróg na
naszym terenie oraz o planowanych przez nasz samorząd
inwestycjach, zarówno samodzielnych jak i we współpracy
z Powiatem Lubelskim oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich.
W lutym, marcu i w kwietniu
uczestniczyłem w 24 spotkaniach
z mieszkańcami naszej gminy.
Miały one miejsce w każdym z sołectw. Bardzo dziekuję za liczny
udział zrówno w spotkaniach jak
i w dyskusjach na tematy istotne
dla gminy. Te spotkania pokazały,
że jedną z najważniejszych spraw
są oczekiwania w kwestii poprawy
stanu dróg oraz bezpieczeństwa
pieszych - chodzi przede wszystkim o budowę chodników.
Podzielam to zdanie, dlatego
w uchwalonym budżecie znalazlo
sie wiele zadań drogowych, finansowanych ze środków własnych.
Mieszkańcy Podola i Matczyna
zaproponowali budowę ulicy Szpitalnej. Przebudowa ulicy Szpitalnej połączyłaby ścieżkę rowerową
w kierunku Podola i Matczyna,
z centrum miasta, stadionem, targowiskiem miejskim. W znacznym stopniu poprawiłoby to również bezpieczeństwo rowerzystów
jadących do Bełżyc i z Bełżyc. Jeśli
chodzi o ruch samochodowy na tej
drodze, musimy zacząć od wykupu gruntów w celu jej poszerzenia
i opracowania koncepcji drogi.
Ważne byłoby ustalenie, czy ma
być ona jedno- czy dwukierunkowa, jak mają biec pobocza itd.
Myślę, że najkorzystniejszym rozwiązaniem byłaby droga jednokierunkowa dla samochodów, a dwukierunkowa dla rowerów.
Planowana jest także budowa
długo oczekiwanej drogi w Krężnicy Okrągłej, od drogi na Zalesie
tzw. linijki. Jest to odcinek o długo-

ści około 400m. Chcemy wykonać
ją w standardzie drogi asfaltowej.
Kolejny fragment drogi, na jakim zamierzamy podjąć prace, to
droga Skrzyniec - Kolonia Skrzyniec. Jej długość wynosi 510m.
Będzie ona częściowo wyłożona
z płyt, a częściowo kruszywem
i tłuczniem. Zamierzamy ją zrealizować w I półroczu tego roku.
W planach drogowych mamy
również dobudowę 150m odcinka
drogi w Podolu. Jest to końcowy
odcinek naszej drogi łączącej gminę Bełżyce z gminą Wojciechów.
Realizację tego zadania planujemy
na III lub IV kwartał tego roku.
Wkrótce rozpoczynamy prace przy realizacji II etapu ulicy
Ogrodowej. Ponadto zamierzamy
zaprojektować łącznik pomiędzy
ulicą Wilczyńskiego i ul. Wojska
Polskiego.
Oprócz prac projektowych
i budowlanych planujemy przeprowadzić prace remontowe studzienek w pasie drogowym na ul.
Krakowskiej, Lubelskiej i Wilczyńskiego.
Ponadto wystapiłem o warunki techniczne na budowę chodnika
w miejscowościach Zagórze-Cuple.
Najważniejsze jednak dla gminy będzie pozyskiwanie środków
zewnętrznych na budowę dróg.
Istnieją różne źródła wsparcia.
Jest to m.in. Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych. Tam złożyliśmy
wniosek na budowę drogi łączącej
obwodnicę z Zagórzem I. Będzie to
kolejny etap realizacji tej drogi.
Innym programem finansującym budowę dróg jest Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Gmina posiada dokumentację
na przebudowę drogi Konstantynówka - Zalesie. To projekt ponad
2 km drogi. Kosztorys zadania wynosi około 2 mln zł., z czego staramy się o 65% dofinansowania.
Fundusz Dróg Samorządowych jest nowym, a obecnie największym programem na zadania
drogowe skierowanym do samorządów. Obecnie naszym problemem jest spełnienie kryteriów,
jakie stawia FDS. Co to oznacza?
Przykładem są zbyt wąskie działki,
aby można było budować drogę
o parametrach określonych w wytycznych i specyfikacjach FDS.
Planujemy jednak wykup działek,
wykonanie podziału gruntów. Jest

to jednak procedura czasochłonna.
Dlatego na chwilę obecną niewiele
dróg możemy zgłosić tego programu.
Które drogi spełniają kryteria?
Do wiosennego naboru zgłosimy odcinek drogi spełniający
minimalne kryteria dofinansowania FDS. Jest to droga pomiędzy Zagórzem II i Zagórzem III.
Wstępny koszt inwestycji tego
odcinka o długości 597m wynosi
599 024,71zł. W specyfikacji drogi znajduje się m.in. wykonanie
podbudowy, dwie warstwy asfaltu
i wykonanie tzw. mijanki. Droga
będzie miała szerokość 3,5m plus
pobocza utwardzone tłuczniem.
Niestety na to zadanie nie uzyskamy zbyt wielu puntów w ocenie.
Ulica Wojska Polskiego. Ze
względu na skomplikowaną sytuację prawną, przygotowujemy
wniosek na budowę tej drogi dopiero na nabór jesienny, w ramach
inwestycji wieloletnich. Roboty na
ul. Wojska Polskiego były rozpoczęte w 2018 roku. Zmieniono tam
organizację ruchu, która nie zgadza się z projektami na przebudowę drogi 837 Bełżyce-Niedrzwica.
Nie ma w związku z tym jednolitej
dokumentacji na skrzyżowanie ulicy Fabrycznej, Bychawskiej i Wojska Polskiego. Prowadzę rozmowy
z Zarządem Województwa Lubelskiego na temat wspólnej realizacji
tej inwestycji. Liczę, że doprowadzą one do porozumienia.
Pracujemy także nad dokumentacją przebudowy ulicy Wzgórze (od ul. Przelotowej do Krężnicy Okrągłej - Błonie) oraz ulicy
Szkolnej. Powinniśmy być przygotowani na jesienny nabór do FDS.
Ponadto pracujemy nad po-

3
wstaniem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Bełżycach przejścia
interaktywnego, które w znacznym
stopniu poprawiłoby bezpieczeństwo pieszych, a przede wszystkim
dzieci idących do szkoły. W związku z tym skierowałem pismo o pomoc finansową do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Lublinie. Środki te zostały ujęte
w planie wydatków WODR na
2019 rok. W ramach tego zadania
przy przejściu pojawiłoby się oznakowanie wielkoformatowe, oraz
światła ledowe zatopione w jezdni,
reagujące na zbliżanie się pieszych
do przejścia i na przejściu.
W kontekście budowy dróg
ważnym punktem jest współpraca
ze Starostwem Powiatowym w Lublinie.
Powiat Lubelski zamierza złożyć do Funduszu Dróg Samorządowych wniosek na dokończenie
drogi od obwodnicy 747 do Kolonii Chmielnik. Jest to około 2,5
km odcinek. Przewidywany koszt
inwestycji wyniesie około 4 mln zł.
Z tego my, jako gmina, będziemy
musieli dołożyć z budżetu około
1 mln zł. Jeśli powiat otrzyma dofinansowanie realizację projektu
przewidziano na rok 2020.
Na ostatnim etapie są już prace
projektowe gruntownej przebudowy ul. Kościuszki aż do ronda
w Krężnicy Okrągłej. Złożenie
przez powiat wniosku jest planowane na jesienny nabór do FSD.
Jako gmina jesteśmy oczywiście
zainteresowani współpracą przy
budowie także tej drogi.
Ponadto wystąpiłem do ZDP
o gruntowny remont nawierzchni
ulicy Kopernika, z uwagi na bardzo zły stan techniczny tej ulicy.
I jeszcze jedna kwestia jeśli
chodzi o drogi wojewódzkie. Wystąpiłem do Zarządu Dróg Wojewódzkich o gruntowny remont ulicy Kazimierskiej. Dyrektor ZDW
zapewnia, że zaplanuje w tegorocznym budżecie fundusze na ten cel.

Po świętach Wielkanocnych będą kontynuowane prace na ulicy
Wilczyńskiego, wstrzymane z powodu niekorzystnych
warunków atmosferycznych.

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

Major „Zapora”

Rocznica śmierci Zapory
i jego podkomendnych

Ks. Proboszcz Janusz Zań modli się za żołnierzy
zamordowanych 7 marca w Warszawie

"Dokonania Żołnierzy Wyklętych, w szczególności majora
Zapory i jego podkomendnych nie mogą zostać zapomniane"podkreślał Ireneusz Łucka

Wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek wraz z Posłem
Dominikiem Tarczyńskim składają pod pomnikiem
Niepodległości pamiątkowy wieniec

foto: arch. GB

Przypomnijmy, że
Hieronim Dekutowski ps.
„Zapora” został zamordowany przez komunistyczną
bezpiekę w Warszawie w 1949
roku. Jego ciało i pozostałych
zamordowanych żołnierzy
wrzucono do zbiorowej
bezimiennej mogiły. Szczątki
legendy polskiego podziemia
odnaleziono w 2012 roku na
Powązkach. „Zapora” walczył
na terenie Lubelszczyzny
zarówno podczas II wojny
światowej, jak i po niej - jako
żołnierz niezłomny.
„Zapora” był cichociemnym, członkiem elitarnej
grupy polskich oficerów
przeszkolonych w Wielkiej
Brytanii. Zanim trafił na
Lubelszczyznę, walczył jako
ochotnik w wojnie obronnej
1939 roku. Następnie bronił
granic Francji, a po jej kapitulacji został ewakuowany do
Wielkiej Brytanii. We wrześniu 1943 przerzucono go na
teren Polski jako cichociemnego. Został przydzielony do Kedywu Okręgu AK Lublin. Do
lipca 1944 roku przeprowadził
kilkadziesiąt akcji zbrojnych.
Po wojnie działał w podziemiu
antykomunistycznym walcząc
z NKWD, UB i MO.
W czerwcu 1947 roku major
Dekutowski zaprzestał akcji
zbrojnych i ujawnił się. Zagrożony aresztowaniem, wraz
z grupą podkomendnych podjął próbę ucieczki poza granice
kraju, w trakcie której wszyscy
zostali złapani. „Zapora”
przeszedł brutalne śledztwo w
więzieniu przy Rakowieckiej
w Warszawie. Stracono go 7
marca 1949. Wydany przez
władze komunistyczne wyrok
został unieważniony w 1994
roku.

Hieronim Dekutowski
Gazeta Bełżycka
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Delegacje skłaniają sztandary w Rynku pod pomnikiem Matki
Boskiej Partyzanckiej
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W Bełżycach 10 marca obchodzono rocznicę śmierci majora
Hieronima Dekutowskiego ps.
„Zapora”. W uroczystościach
wzięły udział lokalne władze
oraz przedstawiciele administracji rządowej.
Siedemdziesiątą
rocznicę
śmierci Zapory oraz sześciu jego
podkomendnych rozpoczęło nabożeństwo w bełżyckim kościeleparafialnym, podczas którego odczytano list prezesa PiS Jarosława
Kaczyńskiego oraz prezesa Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.
Msza Święta odprawiona została w intencji zamordowanych
obrońców Ojczyzny, majora „Zapory” i jego podkomendnych: kapitana Stanisława Łukasika „Rysia”,
ppor. Romana Grońskiego „Żbika”, por. Jerzego Miatkowskiego
„Zawady”, por. Tadeusza Pelaka
„Junaka”, por. Edmunda Tudruja
„Mundka” oraz por. Arkadiusza
Wasilewskiego „Białego”.
W wydarzeniu wzięli udział
przedstawiciele
Stowarzyszenia
Żołnierzy i Przyjaciół AK i WiN
cc. majora „Zapory” w Bełżycach,
władze miejskie w osobach Ireneusza Łucki Burmistrza Bełżyc, Bogumiła Siramowskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych
miejskich. Gośćmi specjalnymi
uroczystości byli: Wicemarszałek
Sejmu RP Beata Mazurek, Poseł
na Sejm RP Dominik Tarczyński
oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego,
Starostwa Powiatowego, władz Powiatu Lubelskiego, Urzędu Miasta
Lublin, związków kombatanckich,
stowarzyszeń patriotycznych oraz
szkół.
W uroczystościach ku czci
„Zapory” i jego podkomendnych
wzięły udział także rodziny żołnierzy. m.in. syn Stanisława Łukasika
„Rysia”.
Po nabożeństwie hołd pomordowanym złożono pod pomnikiem Matki Boskiej Partyzanckiej,
a następnie pod pomnikiem Czynu Niepodległościowego na Placu
Powstańców Warszawy 1944 przy
ulicy Kazimierskiej, gdzie przemawiał burmistrz Ireneusz Łucka.
Przypominał sylwetkę i losy Zapory oraz jego ludzi: „Równo 70 lat

temu, 7 marca 1949 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie
władze komunistyczne wykonały
wyrok śmierci na mjr. Hieronimie
Dekutowskim ps. Zapora - żołnierzu Polskich Sił Zbrojnych. Pośmiertnie major Dekutowski został
odznaczony za wybitne zasługi dla

niepodległości Rzeczypospolitej dan Czuryszkiewicz ze StowarzyPolskiej Krzyżem Srebrnym Or- szenia Żołnierzy i Przyjaciół AK
deru Wojennego Virtuti Militari i WiN cc. majora „Zapory”.
i Krzyżem Wielkim Orderu OdTekst: Agnieszka Winiarska,
rodzenia Polski, postanowieniem
Bogdan Czuryszkiewicz,
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiefoto: Agnieszka Winiarska
go z dn. 15 listopada 2007 roku.”
Uroczystość prowadził Bog-

Żołnierze wyklęci to określenie żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiający opór
próbie sowietyzacji Polski
i podporządkowania jej ZSRR
w latach 1944- 1963.

Rozmawiali o podziemiu niepodległościowym
kilkadziesiąt osób w tym młodzież z koła regionalistów SP Nr 1
w Bełżycach oraz Szkoły Podstawowej w Krzu. Prelekcję uświetnił
występ Julii Winarskiej i Natalii
Wideńskiej z SP im. Marii Konopnickiej w Krzu. Z kolei harcerze
i uczniowie ze szkoły w Bełżycach
przygotowali podziękowania dla
prelegentów.
Tekst: E.Pruszkowska,
A.Winiarska,
foto: A.Winiarska

Znak Polski Walczącej to
symbol w kształcie kotwicy,
której człon w kształcie litery
P symbolizuje Polskę, a ramiona literę W – walkę lub
„kotwicę” – symbol nadziei
na odzyskanie niepodległości
Polski okupowanej przez nazistowskie Niemcy.
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- Szacuje się że w strukturach PPP działało w czasie okupacji około 500
- 600 tys. ludzi - wyjaśniał Sławomir Poleszak
Stowarzyszenie Razem dla Bełżyc wraz z Towarzystwem Regionalnym Bełżyc i Stowarzyszeniem żołnierzy i przyjaciół
żołnierzy AK i WiN 23 marca
zorganizowali wspólnie spotkanie zatytułowane Podziemie
niepodległościowe Lubelszczyzny
i Ziemi Bełżyckiej.
W czasie spotkania wystąpili

prelegenci: dr Sławomir Poleszak
z IPN Lublin i Rafał Dobrowolski
z Grupy Historycznej Zgrupowania Radosław, komendant Rajdu
Zapory. Słuchacze prelekcji dowiedzieli się m.in. jakie było tło
historyczne, uwarunkowania oraz
sylwetki osób związanych z lokalnym ruchem oporu.
W spotkaniu wzięło udział

W prelekcji wziął m.in. udział Bogumił Siramowski
Przewodniczący Rady
Gazeta Bełżycka
Wydanie internetowe gazety do pobrania na stronie www.belzyce-mdk.pl
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Przypomnijmy

Minęło 10 lat wieczorów z poezją

2014 rok - wieczór poezji
z księdzem Ryszardem
Winiarskim

2015 rok. Poezje czytali: Jadwiga Kamińska -Syga, Anna
Wójtowicz,
Grzegorz Bednarczyk
i Marcin Kamiński

2016 rok - kolejny wieczór
poezji

2018 rok - do grupy czytającej
wiersze dołączył Krzysztof
Kędzierski
Gazeta Bełżycka

W tym roku minęło 10 lat odkąd
w Miejskim Domu Kultury cyklicznie otwieramy Kawiarenkę
muzyczno – literacką. Jest to
cykl spotkań z poezją. Zapraszamy tu miłośników poezji by na
kilka chwil, tak cennych w natłoku obowiązków, zatrzymać się
i wsłuchać... w siebie, w poezję,
w muzykę.
Dziesięć lat temu na pomysł
przygotowania wieczorów poetyckich wpadła pani Jadwiga Kamińska – Syga, która przygotowuje
wiersze na kolejne spotkania. Pani
Jadwiga mieszkała przez wiele
lat w Krakowie. Tam będąc pod
ogromnym wrażeniem klimatu
artystycznego Piwnicy Pod Baranami i krakowskich artystów, postanowiła tę atmosferę przenieść
do Bełżyc.
Do wspólnego czytania poezji
zaprasza osoby z lokalnego środowiska: księży, uczniów miejscowych szkół, osoby pracujące zawodowo, a nie związane na co dzień
z twórczością literacką.
Jubileusz X-lecia 16 lutego
otworzył gospodarz MDK dyrektor Józef Kasprzak witając
przybyłych gości, a obecnością
kawiarenkę zaszczycili: Ireneusz
Łucka Burmistrz Bełżyc, Bogumił
Siramowski Przewodniczący Rady
Miejskiej oraz radni i liczne grono
widzów. W Jubileuszowy wieczór
poezje czytali: Jadwiga Kamińska
– Syga, ks. Piotr Ochal, Krzysztof Kędzierski, Szymon Topyło,
Anna Wójtowicz i Grzegorz Bednarczyk. Występem muzycznym
uświetnił wieczór prof. Jerzy Boń.
Przed wysłuchaniem recytatorów
dyrektor MDK poprosił o chwilę
ciszy, ponieważ wieczór poetycki przypadał w smutnym czasie
ostatnich godzin żałoby narodowej

brały udział w dotychczasowych
wieczorach i tematów jakie poruszał, dotykał... Widzowie wysłuchali ulubionych wierszy recytatorów, które wybrzmiały w czasie
10 lat poetyckich spotkań w Bełżycach.
Na zakończenie spotkania
kwiaty i upominek wręczył burmistrz Ireneusz Łucka wraz z Bogumiłem Siramowskim dziękując
za zaangażowanie i pasję z jaką
przygotowuje kolejne występy zarówno pani Jadwiga jak i wszystkie
osoby, które na scenie brały udział
w wieczorach poezji.
Na koniec warto podkreślić, że
literatura, a poezja w szczególności
ma ogromny wpływ na człowieka,
służy jego samorealizacji, inspiruje
po śmierci premiera rządu RP Jana
go i zmusza do refleksji nad sobą.
Olszewskiego.
Tym razem wieczór poezji był
Tekst: Agnieszka Winiarska,
chwilą wspomnień minionych 10
foto: Józef Kasprzak
lat, przypomnieniem osób, które
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Wizyta z Ministerstwa

4 marca w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie odbyło się spotkanie osób
niepełnosprawnych z gośćmi
z Ministerstwa Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej, przedstawicielami Zarządu Powiatu
Lubelskiego i Wydziału Polityki
Społecznej Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
Na spotkaniu obecni byli: Minister Krzysztof Michałkiewicz,
Starosta Powiatu Lubelskiego
Zdzisław Antoń, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW
Albin Mazurek, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
LUW Mariusz Kidaj, Kierownik
Oddziału ds. pomocy instytucjonalnej Wydziału Polityki Społecznej LUW Małgorzata Frant-Błażucka.
Na wstępie kierownik Ośrodka Wparcia w Matczynie omówiła
zakres działań, zadania statutowe
i podstawowe cele działalności
placówki. W kilku słowach: Ośrodek w Matczynie jest jednostką
organizacyjną Powiatu Lubelskiego realizującą zadania pomocy
społecznej z zakresu administracji
rządowej. W zajęciach uczestniczy 40 osób niepełnosprawnych
(mieszkańcy Gminy Bełżyce,
Wojciechów, Niedrzwica Duża,
Chodel, Strzyżewice i Konopnica). Celem Ośrodka jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz
kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego; kształtowanie
właściwych postaw społecznych
zwłaszcza zrozumienia, tolerancji oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. Niezmiernie istotne
jest podmiotowe traktowanie we
wzajemnych relacjach pomiędzy
uczestnikami zajęć a personelem
placówki, udzielanie wsparcia na
zasadzie równości i wzajemności
poprzez wymianę informacji oraz
stwarzanie warunków bezpośred-

niego doświadczenia, by pomóc
osobie niepełnosprawnej w uzyskaniu autonomii i niezależności. Dotyczy to partnerskiej rady
i pomocy w sprawach związanych
ze współżyciem społecznym, załatwianiem spraw urzędowych,
wizyt u lekarza, gospodarowania
środkami pieniężnymi, prowadzenia gospodarstwa domowego,
motywowania do pracy poprzez
wykorzystanie
indywidualnych
umiejętności i predyspozycji.
Istotne jest również ugruntowanie
w uczestnikach poczucia własnej
wartości, wpływu na własne życie,
niezależności i poczucia sprawczo-

ści w działaniu. Uczestnicy uczą
się rozpoznawać zachowania agresywne, asertywne, uległe; panować
nad stresem; przezwyciężać problemy; podejmować decyzje.
Zaproszeni goście obejrzeli
prezentację multimedialną ukazującą ważniejsze wydarzenia z życia placówki. Zwiedzali także poszczególne pracownie, rozmawiali
z uczestnikami zajęć i z pracownikami Ośrodka na temat bieżących
potrzeb i problemów.
W dalszej części spotkania
dyskutowano o aktualnych inicjatywach rządowych dotyczących
poprawy poziomu życia osób
niepełnosprawnych oraz ich rodzin, zapewnienia równych szans,
wsparcia ekonomii społecznej.
Zwrócono uwagę na istotę budowania dialogu społecznego w zakresie współpracy rządu, osób
niepełnosprawnych,
pracodawców, placówek pomocy społecznej.
Podkreślano ważną rolę samorządów w zaspokajaniu potrzeb osób
z niepełnosprawnością na poziomie lokalnym.
Tekst: U.Zielińska,
foto: arch OWdOzZP
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Podziękowania
za pomoc
w Szlachetnej
Paczce
Około 250 wolontariuszy wzięło udział w Wojewódzkiej Gali
Szlachetnej Paczki. Nie zabrakło także reprezentantów naszej
gminy.
Całość miała miejsce na auli
KUL 9 marca.
W uroczystości brali udział
wolontariusze, liderzy, zaproszeni
goście i partnerzy szlachetnej paczki. Był obecny Prezydent Lublina
Krzysztof Żuk. Gminę Bełżyce
reprezentował Lider SP w naszym
regionie Mirosław Raś, Andrzej
Paśnik dyrektor CKFiS oraz strażacy z OSP Bełżyce. Wszyscy zostali wyróżnieni i otrzymali podziękowania za wsparcie i pomoc
w organizacji szlachetnej paczki.
Otrzymali także pamiątkowe medale, dyplomy oraz słodycze. Pan
Mirosław Raś został wyróżniony
medalem dla Lidera oraz medalem
dla Asystenta działu promocji województwa lubelskiego Szlachetnej
Paczki i Akademii Przyszłości.
Tekst: AWI,
foto: arch. OSP Bełżyce
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Nominacje

Kobieta Roku Gminy Bełżyceuroczysta gala z okazji
Dnia Kobiet

Justyna Giza to lokalny, niezwykle
aktywny animator sportu. Współpracuje zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi. W swojej
działalności wspiera rożne akcje
mające na celu propagowanie
zdrowego i aktywnego trybu życia.

W sobotę 2 marca z udziałem
ponad 200 osób w Miejskim
Domu Kultury w Bełżycach miała miejsce uroczysta gala z okazji Dnia Kobiet. Organizatorem
wydarzenia był Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka.

Teresa Jędrej. Pani Teresa należy
do grupy Kobiet z pasją. Maluje
obrazy, pisze ikony, bierze udział
w licznych konkursach artystycznych, gdzie zdobywa nagrody i reprezentuje Gminę Bełżyce.

Od dźwięków piosenki Alicji
Majewskiej Być kobietą rozpoczęła się sobotnia gala z okazji święta
żeńskiej części globu ziemskiego.
Zaproszonych gości oraz wszystkie
Panie, przywitał Dariusz Pruszkowski Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej, który poprowadził całą
uroczystość.
Na wstępie wszystkim mieszkankom Gminy Bełżyce, burmistrz Burmistrz składa życzenia wszystkim Paniom z okazji ich święta
Łucka składał najserdeczniejsze
życzenia. W szczególności dziękował tym aktywnie działającym
w stowarzyszeniach, kołach, organizacjach, sołectwach i miejscach
pracy.
Gala była także doskonałą
okazją do ogłoszenia wyników
konkursu na Kobietę Roku Gminy
Bełżyce, który to konkurs został
zainicjowany przez burmistrza i po
raz pierwszy miał miejsce w tym
roku w naszej gminie. - Chciałem
wyróżnić i docenić kobiety działające aktywnie w lokalnym środowisku, te które są inicjatorkami wielu
cennych przedsięwzięć, realizują
się w twórczości artystycznej bądź
w działalności jaką prowadzą na Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Anna Wójtowicz w imieniu
co dzień. Myślę, że sama nominacja radnych dziękuje za życzenia
jest ogromnym wyróżnieniem i docenieniem ich pracy. - podkreślił.
Konkurs został podzielony na
3 kategorie: Kobieta Przedsiębiorcza, Kobieta Aktywna Społecznie
i Kobieta Niezwykła.
Do tytułu Kobieta Roku Gminy Bełżyce zgłoszone zostały następujące kandydatki: Justyna Giza,
Teresa Jędrej, Jadwiga Kamińska Syga, Daria Studzian, Zofia Ptasznik, Anastazja Rosińska, Sylwia
Wójtowicz, Małgorzata Wyrostek
i Justyna Żywiec.
W kategorii Kobieta Przedsiębiorcza zwyciężyła Pani Daria
Studzian. Kobietą Aktywną Społecznie została Pani Małgorzata
Wyrostek. Z kolei w kategorii Kobieta Niezwykła zwyciężyła Pani Nominowane i nagrodzone kobiety otrzymały upominki od
władz samorządowych
Jadwiga Kamińska - Syga.

Jadwiga Kamińska - Syga. Pani
Jadwiga to inicjatorka wieczorów
literacko-muzycznych organizowanych w Miejskim Domu Kultury, w których bierze czynny udział
czytając wiersze znanych poetów.
W tym roku obchodziliśmy dziesięciolecie wieczorów z poezją.
Zofia Ptasznik. Pani Zofia działa
na rzecz środowiska społecznego wiele lat. W 2015 roku została
Aktywną Kobietą Lubelszczyzny.
Realizuje mnóstwo projektów jak
choćby projekt „Bełżyce Jaremcza
- poznajmy się”, czy projekt aktywizujący młodzież gminnych szkół
pod nazwą „Bełżyckie osobliwości
historii”
Anastazja Rosińska. Pani Anastazja Rosińska jest aktywną działaczką Kola Kobiet w Miejskim
Domu Kultury. Inicjatorka wielu
spotkań, warsztatów artystycznych
oraz kulinarnych, Należy także do
Dyskusyjnego Klubu Książki przy
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej. Pracuje społecznie w jury
konkursów recytatorskich.
Daria Studzian. Pani Daria Studzian to Właścicielka Przedsiębiorstwa Jolstef. Prowadzi usługi
młynarskie, gastronomiczne, produkcję garmażeryjną, sprzedaż
paliw. Jej działalność w gastronomii była wielokrotnie nagradzana
i wyróżniana w wielu konkursach.
Jest członkiem piętnastoosobowej
Rady LGD Kraina wokół Lublina.
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Szklane statuetki i kwiaty nagrodzonym wręczyli: Burmistrz
Bełżyc Ireneusz Łucka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Bogumił Siramowski. Wyróżnione
Panie otrzymały upominki ufundowane przez Burmistrza Bełżyc
oraz sponsorów: Bar SłonecznyŁukasz Tarczyński, Studio Fryzur
Maria - Maria Wieczerzak, Ars
Athletica Siłownia i Fitness Klub

- Monika Golik, Make Up Plan By
Ann- Anna Dalmata.
W czasie uroczystości wyróżnione przez burmistrza zostały
radne nowej kadencji: Bożena
Dziewicka, Teresa Mazur, Ewa Pietrzyk, Jadwiga Węglińska, Anna
Wójtowicz i Justyna Żywiec.
Gwiazdą wieczoru był kubański zespół Jose Torres & Havana
Dreams, którego koncert była to

„podróż do ciepłych krajów, do
ulic Hawany, gdzie słońce oraz
zapach kawy i cygar nie zostawiał
cienia wątpliwości, że jesteśmy
w krainie radosnej muzyki, ciepła
i beztroski.”
Na zakończenie uroczystej gali
dla wszystkich pań burmistrz miał
słodki upominek.
Tekst i foto:
Agnieszka Winiarska

Gorąca atmosfera panowała w czasie koncertu Jose Torres & Havana Dreams

Sylwia Wójtowicz. Pani Sylwia od
kilku lat jest Przewodniczącą Rady
Rodziców w Szkole Podstawowej
w Matczynie. Organizuje w remizie OSP Matczyn Wojcieszyn m.in.
zabawę Andrzejkową, charytatywne Bale Walentynkowe oraz pracuje na rzecz społeczności lokalnej.
Małgorzata Wyrostek. Pani Małgorzata jest Prezesem Stowarzyszenia Promocji Rozwoju Wsi Cuple
Płowizny Wronów. Dzięki jej zaangażowaniu w pozyskanie środków
unijnych szkoła we Wronowie odzyskała funkcjonalność i estetyczny wygląd. Ostatnio dzięki Pani
Małgorzacie jest tam realizowany
projekt z funduszy unijnych „Magia przyrody i matematyki”. Jego
wartość to ponad 250 tys. złotych.
Justyna Żywiec. Pani Justyna jest
aktywnie działającą sołtyską Krza,
a zarazem Przewodniczącą Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich
w Krzu „W kratkę”. Założyła Klub
Włóczykija, dla którego organizuje
liczne wycieczki, wyjazdy i spotkania. Jest organizatorem miejscowych konkursów fotograficznych
oraz fundatorem nagród.

Gazeta Bełżycka - Wydawnictwo Samorzadowe
,

8

Nagrody i gratulacje Kobietom Roku Gminy Bełżyce wręczył Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka, Przewodniczący Rady Miejskiej Bogumił Siramowski. Nagrodzone Panie to: Daria Studzian, Małgorzata Wyrostek i Jadwiga Kamińska-Syga. Uroczystośc prowadził
Dariusz Pruszkowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
Wydanie internetowe gazety do pobrania na stronie www.belzyce-mdk.pl
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Aktualności

II Koncert Familijny

Z kroniki Przyjęci do grona OSP
strażackiej

Pożar śmieciarki

Usuwanie gałęzi w miejscowości
Wronów

Pożar domu w Starym Gaju.
Budynek praktycznie doszczętnie
zniszczony.

Do grona strażaków ochotników
jednostki OSP Bełżyce zostało
włączonych czterech druhów.
Wszystko miało miejsce 16
lutego br.w jednostce OSP Bełżyce
w czasie walnego zebrania sprawozdawczego za ubiegły rok.
Spotkanie rozpoczęło się uroczystą przysięgą czterech kandydatów na druhów. Następnie został podsumowany miniony rok,
który dla jednostki OSP Bełżyce
był bardzo intensywny. Druhowie
kolejno referowali zrealizowane
zadania, przedstawili sprawozdanie finansowe, udzielili informacji
o akcjach ratowniczo-gaśniczych
w jakich brali udział, oraz jaki dla
jednostki zakupiono sprzęt. Następnym punktem spotkania było
omówienie planów na rok 2019.
Zarząd OSP po przedstawieniu
wszystkich sprawozdań otrzymał
jednogłośne absolutorium.
Na koniec zebrania głos zabrali
zaproszeni goście m.in: Burmistrz
Bełżyc Ireneusz Łucka, przedstawiciel KM PSP w Lublinie dowódca JRG PSP Bełżyce st.kpt. Adam
Pietrzak oraz członek Zarządu
OSP Bełżyce st. bryg. Stanisław
Sulenta.
Tegoroczne zebranie było waż pierwszy raz zostało zorganiszczególnym wydarzeniem, ponie- zowane w nowo wyremontowanej
świetlicy.

Tekst: red.,
foto: arch. OSP Bełżyce

Strażacy uczą dzieci pierwszej pomocy
Wypadek samochodowy w miejscowości Cuple.

Pożar sadzy w kominie w miejscowości Strzeszkowice

Podobny pożar w miejscowości
Niedrzwica
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- Kto z was chciałby zostać strażakiem?
- Jaaaa !!!
Tak zaczęła się pogadanka zorganizowana przez druhów OSP
Bełżyce. Mateusz Cieślicki oraz
Rafał Topyła w Szkole Podstawowej nr 1 w Bełżycach przeprowa-

dzili mini wykład dla uczniów
zerówki. Pogadanka dotyczyła
podstaw pierwszej pomocy, oraz
ogólnej pracy strażaka.
Dzieci dostały różne zadania,
które symulowały sytuacje zagrażające życiu drugiej osoby. Miały
np. zareagować na osobę, u której
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doszło do zatrzymania krążenia.
- Śmiało możemy powiedzieć, że
wszyscy zachowali się bardzo odpowiedzialnie i zasłużyli na 6 z plusem - mówi Mateusz i Rafał.
Tekst: red.,
foto: arch. OSP Bełżyce

W sobotę, 23 marca 2019 r.,
miał miejsce w bełżyckim domu
kultury II Koncert Familijny
„Skrzydlate nutki”. Ważne dla
naszego środowiska wydarzenie
muzyczne odbyło się z udziałem
chórzystów w wieku 6 - 9 lat.
Koncert zgromadził na scenie
trzy zespoły: chór „Małe Dmuchawce” Szkoły Podstawowej im.
Macieja Rataja w Karczmiskach
pod dyrekcją p. Anżeli Kwiatkowskiej, chór Dziecięcy Społecznej
Szkoły Muzycznej im. H. Wieniawskiego w Bełżycach pod dyrekcją p. Moniki Tokarczyk i chór
„Gaudium” Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
pod dyrekcją p. Marzeny Goc.
Wydarzenie ważne, bo muzyka
jest naprawdę ważna w życiu człowieka. Wpływa na nasz nastrój,
a czasem nawet na decyzje. Kontakt z nią pomaga nam, ludziom
zapracowanym i pośpiesznym, dostrzec piękne drobiazgi, które nas
otaczają i sprawiają, że świat staje
się lepszy i piękniejszy. Natomiast
w muzyce i w śpiewaniu dzieci jest
ogromna szczerość, która pozwala
nam spojrzeć na rzeczywistość innymi oczami.
Wspólne wykonywanie utworów przez dzieci klas 0 - III, którego byliśmy w sobotę odbiorcami,
to niebywała moc, to też niepowtarzalne brzmienie i harmonia.
Koncert pozwolił również małym
artystom na konfrontację swoich dokonań z innymi zespołami.
Główną jednak jego ideą było
śpiewanie dla samej przyjemności i radości śpiewania, bo taki
również jest cel istnienia chóru.
Rozwijając w nim talent muzyczny, dzieci mają możliwość najdoskonalej i najpiękniej zmieniać
świat, wytwarzać dobrą energię,
która będzie nieść się dalej i dalej. Nie byłoby to możliwe, gdyby
nie profesjonalizm, cierpliwość
i ciężka praca dyrygentów: Anżeli
Kwiatkowskiej, Moniki Tokarczyk
i Marzeny Goc. W ich rozumieniu szczęście to tworzenie czegoś
dobrego dla dzieci i z udziałem
dzieci. To one pozwalają małym
chórzystom stwarzać się na nowo,
doświadczać szczęścia, inspirują ich do prób zmieniania rzeczywistości, uczą życia i relacji,
cierpliwości i odpowiedzialności.
Za sprawą ich pracy, na pytanie –
Czym jest muzyka?, można śmiało
odpowiedzieć – „Może po prostu
niebem, z nutami zamiast gwiazd”.

Strażacy
szkolą się
i ćwiczą
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Koncert otworzyły wszystkie chóry wykonaniem tytułowej piosenki

Dziecięcy Chór Społecznej Szkoły Muzycznej im. H. Wieniawskiego
Ćwiczenia pożarnicze w bełżyckim
kościele parafialnym

Chór „Gaudium” Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II
Następnym, bardzo ważnym filarem w działalności każdego chóru
są rodzice. Bez ich poświęcenia
i oddania nic nie byłoby możliwe.
To oni wspierają zarówno dzieci
jak i dyrygentów, służą pomocą
w każdej potrzebie. Można to było
obserwować podczas organizacji
sobotniego koncertu.
Serdeczne słowa podziękowania należy złożyć na ręce p.

Andrzeja Pietrasia i Daniela Kamińskiego oraz dyrekcji i pracowników Miejskiego Domu Kultury.
Dzięki ich pracy II Koncert Familijny „Skrzydlate nutki” dostarczył
słuchaczom
niezapomnianych
wrażeń.
Tekst: Bożena Watras (konferansjer koncertu - przyp. red.),
foto: Agnieszka Winiarska

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

Kurs podstawowy strażaka ochotnika. Wzięło w nim udział 40
ochotników z terenu pięciu gmin
podlegających ochronie JRG PSP
Bełżyce. Ćwiczenia miały miejsce
na terenie jednostki w Bełżycach.
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Aktualności

O spektaklu
po
spektaklu...
Gratulując
aktorom
Teatru
„NASZ” udanej premiery rozmawialiśmy m.in. z Marcinem Markowskim, odtwórcą roli prezydenta Bartosza Czopa. Pan Marcin
zdradził nam kilka szczegółów na
temat sztuki i przygotowań do występu.
- Jak długo pracowaliście nad
spektaklem?
- Teatr „NASZ” jest teatrem
amatorskim. W związku z tym
bywa, że próby odbywają się dosyć
nieregularnie. To z kolei wydłuża
proces przygotowań. Do tego trzeba
jeszcze dodać, że lubimy dopracować szczegóły. W efekcie przygotowania trwały dosyć długo.
- Czy miał Pan obawy, aby przyjąć
tak dużą rolę?
- W sumie - nie. Troszeczkę tylko
przerażała mnie duża ilość tekstu do
zapamiętania. No, ale jakoś udało
mi się go opanować. Myślę, że
byliśmy bardzo dobrze przygotowani do premiery i ta świadomość
dawała nam pewność siebie. Ja na
dodatek w ogóle nie odczuwam
tremy przed występem. Więc
zagrałem z niejaką swobodą. Przyznam, że bardziej stresowała mnie
obawa czy moi goście zdołają zająć
dobre miejsca na widowni niż sam
występ. Zajęli, obejrzeli i bardzo
podobał im się nasz spektakl.
- Czy trudno było wejść w rolę?
-Jak teraz na to patrzę, była to rola
z pewnością niełatwa. Sama postać
odgrywanego przeze mnie prezydenta jest bardzo kontrowersyjna.
W rozpracowaniu postaci bardzo
pomogły mi życzliwe, bywało że
krytyczne, uwagi moich partnerów
z zespołu oraz reżysera. Bardzo
wszystkim w tym miejscu dziękuję.
Natomiast ocena jak udało mi się
wejść w rolę tak naprawdę nie należy do mnie, tylko do widzów.
- Jak się Panu współpracowało
z zespołem?
- W teatrze pracuje mi się bardzo
dobrze. Jest to przeżycie jedyne
w swoim rodzaju. Spotyka się tu
i poznaje fantastycznych ludzi. Niesamowicie odpowiada mi atmosfera
przygotowań do premiery. Lubię jak
pojawiają się różne koncepcje np.
dotyczące zagrania jakiejś sceny,
albo pomysły na scenografię lub
kostiumy - mamy tu dużą swobodę i to w efekcie jest kreatywne.
Jednym słowem praca w teatrze jest
dla mnie przyjemną odskocznią od
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„Podział” - premiera
w Teatrze NASZ
Przy wypełnionej po brzegi widowni Teatr „Nasz” wystawił 24
lutego premierę spektaklu „Podział”. Sztukę, na motywach „19
południka” Juliusza Machulskiego, zaadaptował Józef Kasprzak, reżyser przedstawienia.
Na scenie pojawiło się znane już bełżyckiej widowni grono
aktorów: w roli głównej Marcin

Markowski, oraz Tomasz Minik,
Wojciech Markowski, Edward
Dudkowski, Iwona Wróblewska,
Marcin Kamiński, Mirosław Włodarczyk i Józef Kasprzak. Nie zabrakło także debiutantów. Po raz
pierwszy aktorskiego wyzwania
podjęła się Urszula Tarczyńska
w roli dziennikarki, Elżbieta Goliszek jako ambasadorka Stanów

Zjednoczonych oraz Marcin Wołowski w roli ambasadora Rosji.
Niezwykle rzutki i barwny
spektakl przysporzył widzom
wielu emocji zwłaszcza, że wśród
publiczności zasiadło wielu znamienitych gości m.in. znajomych
i krewnych aktorów Nasza.
Tekst: A.Winiarska, foto:
A.Winiarska, G.Ćwikła

Uczniowie z Krza obchodzili
Międzynarodowy Dzień Teatru
Obchody Międzynarodowego
Dnia Teatru to 27 marca, natomiast 13 marca uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzu odwiedzili Teatr im. H.
Ch. Andersena w Lublinie.
Celem wycieczki było obejrzenie przedstawienia pt. „Dziób
w dziób” w reżyserii Elżbiety Depty. Młodzi widzowie z zainteresowaniem obserwowali perypetie
bohaterów: Mariolki, Henia, Dolores i Janusza. Uczniów zachwyciła
kolorowa scenografia i lalki. Dodatkową atrakcją było wykorzystanie przez aktorów beatboxu (czyli
naśladowania np. instrumentów za
pomocą narządów mowy). Sztuka
poruszała bardzo ważne tematy:
tworzenia się tożsamości, tej własnej, jak i grupowej oraz powstawania wspólnych wartości. Treść
przedstawienia, wciągająca akcja

i komediowy nastrój utworu sprawiły, że młodym widzom uśmiech
nie schodził z twarzy. Nagrodą dla
aktorów i dowodem ogromnego
zainteresowania dzieci były burze
oklasków i emocje przeżywane
podczas przedstawienia. Zwłaszcza najmłodsze dzieci żywo reagowały na to, co działo się na scenie.
Po przedstawieniu odbyło się
niezwykle ciekawe spotkanie z aktorami. Uczniowie najbardziej interesowali się sposobem kreowania
poszczególnych postaci oraz pytali
o rekwizyty (np. w jaki sposób samochód mógł mrugać oczami).
Następną atrakcją były warsztaty teatralne. Uczniowie poznali zagadnienia dotyczące teatru,
sztuki aktorskiej, lalkarstwa oraz
podstawowych technik animacyjnych. Mogli również zobaczyć na
czym polega ożywianie w teatrze

lalkowym.
Wizyta uczniów w teatrze wpisała się w obchody Międzynarodowego Dnia Teatru.
Może te doświadczenia i przeżycia teatralne rozbudzą młodą
wyobraźnię oraz wpłyną na wybór
dalszej kariery zawodowej? Może
młodzież podąży śladami Cezarego Kołacza (dyplomowanego
aktora Teatru Ludowego w Krakowie, odtwórcy roli Stanisława Wojciechowskiego w serialu ,,Ziuk.
Młody Piłsudski”, który ukaże się
we wrześniu na antenie TVP),
a kiedyś ucznia naszej szkoły? Kto
wie…
Tekst: Ewa Pruszkowska, foto:
arch. E.Pruszkowskiej
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Teatr NASZ
zaprasza na spektakl
Roma Mahieu

Poobiednie
igraszki
Występują:

Zuzanna Badowska,
Aleksandra Sieńko
Martyna Kamińska,
Magdalena Szczucka
Natan Ludian
Dominika Wróblewska
Adrian Psionka
Jakub Wróblewski
Reżyseria:

Józef Kasprzak
28 kwietnia/niedziela/
godz.19.00
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codziennych obowiązków. Już w
chwili obecnej bardzo brakuje mi
prób. Przyznam, że chętnie bym
jeszcze wystąpił w jakiejś sztuce.
- Tego Panu oczywiście życzę.
A jakie ma Pan przemyślenia
odnośnie treści sztuki?
- W życiu prywatnym bardzo
przestrzegam zasady, żeby trzy-

mać się z dala od polityki. Wypowiadając się dla GB też tę zasadę
utrzymam. Po prostu przedstawiliśmy pewien problem. Odbiór
i ocena należą do widzów. Ja
mogę tylko w tym miejscu bardzo
podziękować wszystkim widzom
za przybycie na nasze przedstawienie. To było niesamowite. Sala
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pękała w szwach. Bardzo dziękuję
wszystkim za obecność. Na koniec chcę jeszcze podziękować
całej ekipie Lubelskiego Klubu
Tenisowego za przyjazd w tak
licznym gronie i za miłe słowa po
spektaklu.
- Dziękuję za spotkanie.
Rozmawiała:
Agnieszka Winiarska
Wydanie internetowe gazety do pobrania na stronie www.belzyce-mdk.pl
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Japoński teatrzyk dla najmłodszych

29 marca na zaproszenie pani
Magdaleny Nowak uczniów
z
Oddziału przedszkolnego
w Krzu odwiedziła sympatyczna bibliotekarka pani Agnieszka
Piłat. Gość jest na co dzień pracownikiem
Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Bełżycach i doskonale promuje czytelnictwo i kontakt ze teatrem
wśród najmłodszych dzieci.
Tym razem pani Agnieszka
przybyła do dzieci w Krzu z japońskim teatrzykiem Kamishibai,
czyli teatrem obrazkowym. Jest
to tradycyjna sztuka opowiadania
historii za pomocą ilustracji wykonanych na kartonowych planszach.
Kamishibai można porównać do
wędrownego teatru marionetkowego, w którym miejsce lalek zajmują obrazy.

Na prośbę wychowawcy klasy
opowiedziała dzieciom historię pt.
,,O rybaku i złotej rybce”. Na zestawie kartonowych plansz prezentowanych przez bibliotekarkę, poznaliśmy kolejne perypetie trojga
bohaterów: dobrego i pokornego
rybaka, jego pazernej na bogactwo
żony oraz cierpliwej złotej rybki.
Całości dopełniała niezwykła, iście
aktorska gra narratorki. Dzięki
animowanej opowieści dzieci dowiedziały się, że bogactwa świata
nie czynią ludzi szczęśliwymi, ale
sama radość z bycia razem z najbliższymi jest miernikiem prawdziwego szczęścia.
Po
kilkunastominutowym
przedstawieniu teatralnym uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące usłyszanej i obejrzanej historii.

Drugą część spotkania została
poświęcona na warsztaty praktyczne. Dzieci miały szansę wziąć
udział w prawdziwych potyczkach
i konkurencjach konstrukcyjno-manualnych. Punktem kulminacyjnym wizyty było wykonanie
pamiątkowych rybek. Na zakończenie spotkania wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie z panią Agnieszką.
W imieniu dzieci składam serdeczne podziękowania naszemu
gościowi za niezwykle miłe i atrakcyjne spotkanie, które przyniosło oczekiwany efekt edukacyjny.
Mamy nadzieję, że będziemy mogli to wkrótce powtórzyć.
Tekst: Magdalena Nowak
Foto: Katarzyna
Markowska-Pastuszka

Niezwykły przewodnik
odwiedził szkołę

Róża pustyni, pochodząca z Libii,
to skupienia zrośniętych ze sobą
soczewkowatych kryształów gipsu
o kształcie zbliżonym do płatków
róży, czemu zawdzięczają nazwę.
Jednym ze składników róż pustyni jest kwarcowy piasek.

Zabytkowy kompas, który wyznacza kierunki świata, podobnie
jak współczesne, nowoczesne
urządzenia

Podręczny nóż wykonany z kości

Gazeta Bełżycka

O tym, iż „podróże kształcą”
dowiedzieliśmy się wieki temu od
naszych przodków. Dla jednych
są one sposobem spędzania czasu
wolnego, zaś dla innych źródłem
zarobku. Niezależnie od tego, czy
zwiedzamy Polskę, czy też odległe
kraje – podróże stają się elementem kultury i poszerzają nasze horyzonty.
13 marca na zajęcia świetlicowe do Szkoły Podstawowej nr
1 w Bełżycach przybył Franciszek
Pietroń, który w latach 80-tych
spędził ponad trzy lata w Libii
pracując przy budowie dróg, a na
co dzień obcując z tamtejszą kulturą. Inicjatorką przedsięwzięcia
była Dorota Nowak przy współpracy z Andrzejem Mazurkiem.
W spotkaniu z ciekawym gościem
wzięła udział Dyrektor Szkoły Lucyna Sobczak, Zastępca Dyrektora
Beata Szymczyk oraz nauczycielka
Anna Bogusz.
I zaczęło się… Na wstępie pogadanki nasz gość zaprezentował
niezwykle interesującą kolekcję
przywiezioną z pobytu w odległej
Libii: różę pustyni, rozgwiazdy,
skamieniałe drewno, drzazgę, jeżowca, gąbkę naturalną oraz kolec. Pan Franciszek pokazał także
zabytkowy kompas, czy podręczny
nóż wykonany z kości. Podróżnik
snuł barwne opowieści z pobytu
na pustyni. Uczniowie z zapartym

tchem słuchali prawdziwie egzotycznych historii o plemionach
żyjących wśród palm daktylowych.
Ciekawostką dla wszystkich był
fakt, iż ludzkość zamieszkująca
Libię nie posiada telefonów ani
smartfonów. Podczas spotkania
uczniowie mieli okazję obejrzeć
liczne zdjęcia przywiezione z wyprawy. Gość wspomniał też o niezwykle groźnych zjawiskach jakie
go spotkały: burzach piaskowych
oraz trzęsieniach ziemi.
W dalszej części pogadanki
pan Franciszek zaprezentował oryginalną chustę arabską zakładając
ją na głowę w stylu arabskim. Nie
obyło się też bez zadawania nurtujących uczestników spotkania pytań, zarówno ze strony nauczycieli,
jak i samych uczniów związanych z
podróżą. Pytania te na ogół doty-
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czyły fauny i flory oraz warunków
klimatycznych tam panujących.
W podziękowaniu za wizytę - na zakończenie pogadanki wręczyliśmy panu Franciszkowi
pamiątkowy dyplom uczestnictwa
w ważnym dla nas wydarzeniu
szkolnym.
Chociaż lata mijają, a i lat nam
przybywa – jest coś, co pozwala
nam tworzyć naszą osobistą historię, to – wspomnienia. Mamy
nadzieję, iż wkrótce spotkamy się
ponownie z naszym gościem.
Składamy serdeczne podziękowania Panu Franciszkowi Pietroniowi za pomoc i organizację
spotkania oraz chęć podzielenia
się z uczniami z naszej szkoły i ich
nauczycielami przeżyciami oraz
wspomnieniami z cennej podróży.
Tekst i foto: Dorota Nowak
Andrzej Mazurek

O sporcie

Siatkarze na podium w III lidze
Adam Wawrzyniak to nowy trener sekcji siatkarskiej KS CKFiS
Bełżyce. Siatkarze podobnie jak
tenisiści stołowi i brydżyści należą do Stowarzyszenia podlegającego pod CKFiS Bełżyce.
Rozmawiamy z trenerem o jego
drużynie i planach związanych
z rozwojem siatkówki w Bełżycach.
-Od kiedy trenuje Pan nasz zespół?
- Od stycznia tego roku. Do tej
pory trenowałem i nadal trenuję
dziewczęta w klubie Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie.
Oprócz tego jestem trenerem kadr
wojewódzkich w tej dyscyplinie.
- Przejdźmy może do grupy
z Bełżyc. Proszę powiedzieć kto
wchodzi w jej skład?
- Jest to grupa seniorska. W jej
skład wchodzą siatkarze, którzy są
pasjonatami tej dyscypliny i często posiadają przeszłość zawodniczą. W składzie są zarówno panowie z gminy Bełżyce jak i spoza
niej m.in. z Lublina. W tej chwili
w sekcji mamy 16 zawodników.
- Gracie w III lidze.
- Tak, rzeczywiście uczestniczyliśmy w rozgrywkach III ligi.
Zakończyliśmy ten sezon na 3
miejscu. Jest to najwyższe miejsce
na jakim znalazła się sekcja siat-

karska CKFiS w swojej historii.
Lepsi od nas okazali się jedynie
siatkarze Arki Wojsławice i Cisy
Nałęczów.
- W jakich turniejach startujecie?
- Teraz rozgrywamy głównie turnieje towarzyskie. Wkrótce będą
także rozgrywki Pucharu Polski.
Zamierzamy także wziąć udział w
turnieju, który rokrocznie jest rozgrywany w Stoczku Łukowskim.
Poza tym po sezonie spotykamy
się na luźniejszych treningach.
- Jakie są plany na przyszły sezon?
- Jeśli chodzi o plany chcielibyśmy poprawić tegoroczny wynik
i uplasować się w ścisłej czołówce
naszej klasy rozgrywkowej.
- A który zawodnik w drużynie
szczególnie się wyróżnia?
-Wszyscy zawodnicy dołożyli cegiełkę do osiągniętego przez nas 3
miejsca, tak postawą na meczach
jak i na treningach, więc ciężko
byłoby mi tu kogoś wyróżnić indywidualnie. Natomiast faktem jest,
że bardzo dużym zaangażowaniem
wykazał się kapitan Krzysztof
Kasiura (atakujący) oraz grający

na pozycji rozgrywającego Rafał
Celejewski. Obydwaj w trudnych
chwilach stawali na wysokości zadania i często stanowili o obliczu
naszej drużyny.
- Jaki mecz w tym sezonie ocenia
Pan jako najtrudniejszy?
- Myślę, że najtrudniejszym meczem był ten wyjazdowy rozegrany z Arką Wojsławice. Zespół
gra na bardzo małym obiekcie
sportowym, co już jest dużym wyzwaniem dla drużyn na co dzień
trenujących w dużych halach. Dodatkowo jak się okazało Arka jest
tegorocznym zwycięzcą rozgrywek III ligi, a więc to bardzo mocny zespół. Sam mecz był bardzo
emocjonującym i wyrównanym
pięciosetowym pojedynkiem. Dla
kibiców na pewno było to atrakcyjne widowisko. Jako jedyni pokonaliśmy przyszłego mistrza na
ich terenie, czym udowodniliśmy,
że trzeba się liczyć z nami w tym
sezonie. Dodało nam to wiary
w siebie.
- Jakie ma pan plany rozwoju
sekcji siatkarskiej w Bełżycach?
- Chcemy pozyskiwać kolejnych
graczy i wzmacniać skład, w planach mamy także stworzenie grup
młodzieżowych. Nie wykluczam,
że w przyszłości może być to także
grupa kobieca.
- Gratulujemy osiągnięć i życzymy sukcesów w następnym
sezonie.
Rozmawiała: A.Winiarska,
foto: arch. P.Potakiewicz

- Jestem dumny z postępów naszych siatkarzy w wiosennej rundzie rozgrywkowej. Widzę potencjał tej
dyscypliny sportu w Bełżycach. W związku z tym już od tego roku zaczęliśmy i będziemy systematycznie
zwiększać nakłady na rozwój siatkówki w naszej gminie - mówi Ireneusz Łucka Burmistrz Bełżyc
Wydanie internetowe gazety do pobrania na stronie www.belzyce-mdk.pl
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Biegacze nie
próżnują
na wiosnę

Powyżej m.in. zdjęcia z biegu nad
Zalewem Zemborzyckim. Bieg ten
to Czwarta Dycha do Maratonu,
w której brali udział członkowie
grupy Bełżyce biegają w składzie:
Iza, Mariusz, Wojtek, Karol i Łukasz. Długość trasy wynosiła 10
km.
Foto: arch. Ż.iJ.Rumińscy

27 kwietnia 2019r. zapraszamy na I Bieg ZAPORY,
którego grupa Bełżyce
biegają jest współorganizatorem. Trasa biegu będzie
prowadziła malowniczymi,
a zarazem historycznymi
ścieżkami gminy Bełżyce
oraz Chodel. Dystans około
17 km. Zbiórka o godz.
14.20 na parkingu przy
kościele w Bełżycach. Start
biegu z Placu Kościelnego
w Bełżycach natomiast
meta nad Zalewem w Chodlu, gdzie na wszystkich
będzie czekał piękny medal
oraz kiełbaski z ogniska.
Udział w biegu można zgłosić poprzez stronę https://
www.facebook.com/
events/564289994090072/
Organizatorzy zapraszają.
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O sporcie

Bełżycka Liga Tenisa
Stołowego
To autorski pomysł Tadeusza
Wasilewskiego, który od 23 lat
jest trenerem Sekcji Tenisa
Stołowego i sędzią tenisa stołowego. Po raz pierwszy BLTS
wystartowała w 2014 roku.
- Sam opracowałem regulamin BLTS, karty zgłoszeń,
protokoły meczowe, terminarz rozgrywek i prowadziłem wszystkie kolejki ligowe
- mówi Wasilewski.
W 2014 i 2015 roku startowało w BLTS po 13 zespołów.
W latach 2016, 2017, 2018,
2019 startowało po 8 zespołów. Trener podkreśla, że
jest to najbardziej optymalna
liczba ze względu na warunki
lokalowe stadionu sportowego.
Sekcja tenisa stołowego
obecnie funkcjonuje jako stowarzyszenie pod nazwą Klub
Sportowy Centrum Kultury
Fizycznej i Sportu Bełżyce
i jest połączona z sekcją piłki
siatkowej i brydża sportowego. Treningi tenisa stołowego amatorów mają miejsce
w środy i piątki w godz. 17:00
- 19:00 i są nieodpłatne.
Zarówno treningi jak i mecze
ligowe odbywają się w sali
CKFiS na stadione miejskim
przy ul. Zamkowej.
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Finał Bełżyckiej Ligii Tenisa
Stołowego 2019
Szósta edycja rozgrywek Bełżyckiej Ligi Tenisa Stołowego dobiegła końca 1 marca 2019 roku.
Do wyłonienia mistrza ligi
doszło dopiero w ostatniej kolejce
rozgrywek, w której spotkały się
dwa niepokonane dotychczas zespoły „Strażak” i „Dream Team”.
Mecz zakończył się remisem
5:5 i dopiero stosunkiem setów
21:16 lepszym okazał się zespół
„Strażaka”, który ostatecznie został mistrzem BLTS. W drużynie
mistrzów w tegorocznej edycji
ligi grali: Kazimierz Pruszkowski
Zbigniew Zielonka, Arkadiusz
Nowicki oraz Jacek Kołodziejczyk,
Miłosz Plewik i Jan Plis. Podobnie
o wyłonieniu czwartego zespołu
BLTS decydował stosunek setów,
gdyż w meczu „Chemp Team”
Bełżyce – LZS „Orzeł” Komaszyce
padł remis 5:5 i lepszym stosunkiem setów 21:18 zespół Chemp
Team zajął IV miejsce.
Ostateczna kolejność poszczególnych zespołów grających w Bełżyckiej Lidze Tenisa Stołowego
2019 przedstawia się następująco:
I m-ce „Strażak” , II m-ce „Dream
Team”, III m-ce „WWW POD50
PL” , IV m-ce „Chemp Team” Bełżyce, V m-ce LZS „Orzeł” Koma-

szyce, VI m-ce LZS „Kuźnicki”
Krężnica Okrągła, VII m-ce KTS
Kraśnik, VIII m-ce Babin. Łącznie
w rozgrywkach wystąpiło 55 zawodników z gmin: Chodel,Opole
Lubelskie, Puławy, Niedrzwica
Duża, Bychawa, Kraśnik, Bełżyce
oraz Lublina.
Po ostatniej kolejce spotkań
wszystkie zespoły za zdobyte miejsca otrzymały puchary i dyplomy,
które ufundował Dyrektor CKFiS
Andrzej Paśnik. Puchary dla „Najsympatyczniejszej Zawodniczki
BLTS 2019” otrzymały dwie zawodniczki: Maja Mazur i Aleksandra Zgierska z KTS Kraśnik,
będące jednocześnie najmłodszymi uczestniczkami ligi (czołowe
młodziczki woj. lubelskiego).
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Uroczystej dekoracji wszystkich zespołów dokonał Burmistrz
Bełżyc Ireneusz Łucka w asyście
Andrzeja Paśnika i Tadeusza Wasilewskiego.
Nad organizacją i przebiegiem
rozgrywek czuwał Sędzia Główny,
Instruktor Tenisa Stołowego Tadeusz Wasilewski.
Organizatorzy Bełżyckiej Ligi
Tenisa Stołowego 2019 tj. CKFiS
i KS CKFiS Bełżyce dziękują
wszystkim drużynom, zawodniczkom i zawodnikom za zdyscyplinowanie, wysoką kulturę osobistą
i sportową rywalizację.
Tekst: Instruktor i Sędzia
Tenisa Stołowego
Tadeusz Wasilewski,
foto: Agnieszka Winiarska

Zagrali o Puchar Burmistrza
Wyniki turnieju:
1. Plewik Miłosz (KS CKFiS
Bełżyce)

Taekwondocy
z Bełżyc
walczyli o Puchar
Polski w Ostrowcu
Świętokrzyskim
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2. Bocian Piotr (MKS MOW
Puławy)
3. Maciąg Dominik (KS Heksa
Niedrzwica Duża)
4. Sajnaj Grzegorz (Ludwiniak
Ludwin, LLTSA)
5-6. Modrzejewski Szymon (ATS
Lublin)
Krzak Piotr (KS CKFiS Bełżyce)
W piątek 8 marca rozegrany
został Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Burmistrza Bełżyc.
Wzięło w nim udział 27 zawodników.
Areną zmagań był pawilon
sportowy CKFiS w Bełżycach.
Oprócz reprezentantów Bełżyckiej
Ligi Tenisa Stołowego w turnieju
udział wzięło kilku zawodników
2 ligi Lubelskiego Okręgowego
Związku Tenisa Stołowego oraz
Lubelskiej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów, którzy podnieśli
poziom rozgrywek. Emocji i niespodzianek nie zabrakło, a licznie
zgromadzeni kibice nie mogli narzekać na nudę i brak walki przy
tenisowym stole.
Wręczenia pucharów i nagród
rzeczowych zwycięzcom dokonał
burmistrz Ireneusz Łucka, instruktor i sędzia tenisa stołowego Tadeusz Wasilewski i dyrektor CKFiS
Andrzej Paśnik. Na panie, które
tego dnia, czyli 8 marca, kibicowały zawodnikom, czekała słodka
niespodzianka od burmistrza.
Podziękowania należą się dla
organizatorów turnieju, bowiem
turniej rozegrany był bez wpisowego, a czterech najlepszych zawodników otrzymało od burmistrza
puchary, dyplomy oraz duże torby
sportowe.
Zawodnicy biorący udział
w zmaganiach kierują podziekowania dla pana Tadeusza Wasilewskiego, który kolejny raz stanął na
najwyższym poziomie organizacyjnym - Takich ludzi w naszym
tenisowym światku z pewnością
brakuje. Z pewnością można, a
nawet trzeba brać z niego przykład
- zaznacza Piotr Bocian zawodnik
MKS MOW Puławy.

W finale zmierzył się Piotr
Bocian z liderem rankingu 3 ligi
- Miłoszem Plewikiem (KS CKFiS
Bełżyce). Miłosz był zdecydowanym faworytem tego pojedynku.
Piotr kolejny raz zaczął od wyniku
0:2 i musiał odrabiać straty. Dobra gra pozwoliła doprowadzić do
tie breaku. W decydującym secie
rywalizacja toczyła się punkt za
punkt, lecz w końcówce Miłosz odskoczył na 10:6, Piotr doprowadził
do wyniku 10:8 i zaryzykował, lecz
nie trafił i musiał uznać wyższość
rywala.
Trzeba podkreślić, że był
to bardzo udany turniej. Kibice
zgromadzeni w pawilonie CKFiS
kolejny raz mogli oglądać bardzo
emocjonujący i widowiskowy pojedynek na koniec rozgrywek.

7-8. Kamiński Damian,
Margol Sławomir
9-12. Plis Jan,
Nowicki Arkadiusz,
Pałka Kamil,
Kramek Bartłomiej
13-16. Chemperek Michał,
Maliborski Grzegorz,
Wójcik Marcin,
Krupa Marek
17-23. Adamczyk Marcin,
Zgierski Andrzej,
Zakrzewski Szymon,
Zgierska Aleksandra,
Sieńko Rafał,
Rosiński Stanisław,
Pruszkowski Kazimierz

W dniach 8 do 10 marca na
hali KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się pierwszy
z turniej eliminacyjnych do
Mistrzostw Polski Juniorów
Młodszych w taekwondo olimpijskim. W zawodach wzięło udział
360 zawodników z całej Polski
w tym pięcioosobowa drużyna
z naszego miasta reprezentowana
przez zawodników klubu UKS
ZS Bełżyce. Najlepiej z naszych
zaprezentowała się Karina Sowa,
która w kategorii do 55 kg zajęła
3 miejsce. Pierwsze punkty do
rankingu wywalczyli też: Zuzanna Zezula, Jolanta Rumińska,
Patrycja Wójtowicz i Kamil Miąc.
Wszyscy zostali sklasyfikowani na
miejscach 5-8. Następne zawody
w Olecku 6 kwietnia a potem
finał w połowie maja ponownie
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Tekst:W.Kowalski, foto: G.Ćwikła

24-27. Mazur Maja,
Maliborski Michał,
Tekst i foto: Gazda Łukasz,
Agnieszka Winiarska Sadlak Krzysztof
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Nasza historia

Ks Władysław
Plewik
kandydatem
na ołtarze
W Wigilię 1939 r. z trzech
obozów specjalnych NKWD: Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska,
zostali zabrani wszyscy duchowni.
Wszyscy zostali później zamordowani na mocy rozkazu z 5 marca
1940 roku. W tym samym czasie,
24 grudnia, do niemieckiego
obozu koncentracyjnego w Dachau przywieziono z pomniejszych obozów przejściowych
polskich księży katolickich. Bardzo
wielu z nich znalazło tam śmierć
męczeńską Są oni symbolem
męczeństwa rozstrzelanej armii
ponieważ jako pierwsi padli ofiarą
katyńskiego ludobójstwa. Motywem ich śmierci była pogarda dla
wiary katolickiej – ważna przesłanka przy uznaniu męczeństwa
za wiarę. Obecnie trwają starania
o wyniesienie katyńskich księży na
ołtarze.
Według ustaleń Sławomira Frątczaka poczynionych na
podstawie ksiąg cmentarnych dla
Katynia, Miednoje i Charkowa na
liście ofiar zbrodni katyńskiej jest
30 kapelanów Wojska Polskiego
różnych wyznań, tak jak wielonarodowy i wielowyznaniowy charakter miała II RP. Aż 24 osoby to
duchowni rzymskokatoliccy, inni
to przedstawiciele prawosławia,
wyznań protestanckich, religii
mojżeszowej.
24 kapelanów Wojska Polskiego zamordowanych w Katyniu,
Charkowie i Twerze, zgłoszonych
zostało przez Stowarzyszenie
Rodzina Katyńska jako kandydaci
do procesu beatyfikacyjnego Męczenników Wschodu (1917-1989)
Wśród nich jest ks. por. Władysław Plewik (1905-1940).
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79. rocznica zbrodni katyńskiej

3 kwietnia minęło 79 lat od rozpoczęcia przez NKWD likwidacji obozów dla polskich oficerów w Kozielsku, Starobielsku
i Ostaszkowie. W ciągu sześciu
tygodni rozstrzelano 14 587 jeńców. Zamordowano również ok.
7 300 Polaków przetrzymywanych w więzieniach na obszarze
przedwojennych,
wschodnich
województw Rzeczypospolitej.
Jednym z rozstrzelanych był
ksiądz Władysław Plewik, kapelan
Wojska Polskiego, więzień obozu
w Starobielsku. Został zamordowany przez zbrodniarzy z NKWD
w Charkowie w 1940 r. Życie księdza Władysława Plewika i jego
5-letnia posługa kapłańska zakończona została katyńskim strzałem
w tył głowy.
Ks. Plewik urodził się w 1905
r. w Bełżycach. Seminarium
ukończył w Łodzi. Tam też z rąk
ordynariusza diecezji łódzkiej,
biskupa Włodzimierza Jasińskiego, 2 września 1934 r. otrzymał
święcenia kapłańskie. W sierpniu
1939 r. ks. Władysław Plewik został zmobilizowany i w charakterze kapelana wojskowego wziął
udział w kampanii wrześniowej,
podczas której dostał się w nieznanych dotąd okolicznościach
do niewoli sowieckiej. Jak wieść
niesie, mimo ostrzeżeń o grożącym mu niebezpieczeństwie i propozycji ucieczki miał powiedzieć:
„Przysięgałem Bogu i Ojczyźnie
służyć i nie zostawię swoich żołnierzy”. Jednym z wielu miejsc
uwięzienia ks. Plewika, zanim
trafił do obozu w Starobielsku, był
obóz przejściowy w Szepietówce.
- Warunki, jakie zgotowano jeńcom
wojennym, były skrajnie nieludzkie - pisze w swoim opracowaniu
Grzegorz Widelski. Szepietówka
to obóz zbiorczy na 20 tysięcy jeńców, gdzie tysiące musiały spać na
gołej ziemi, a warunki wyżywienia
były poniżej wszelkich norm ludzkich. Jeńcy cisnęli się na warstwie
„zdobytej” tektury i słomy, aby się
ogrzać, po manierkę wody stali
w kolejce do studni po kilka godzin.
Ostatecznie ks. Plewik został osadzony w obozie jenieckim w Starobielsku, skąd zdążył wysłać jedną
kartę pocztową (z datą 29 XI 1939
r.) do swojej matki. Jak ustalił Pan
Widelski, ks. Władysław Plewik
w starobielskim obozie pozostawał
do kwietnia 1940 r., a następnie
został wywieziony transportem
kolejowym do Charkowa i tam

w siedzibie Zarządu NKWD zamordowany strzałem w tym głowy.
Jego ciało zostało ukryte na terenie
VI kwartału strefy leśnej okalającej miasto (Piatichatki). Z dużym
prawdopodobieństwem można założyć, że stało się to w czasie, gdy
ksiądz obchodził 35-lecie urodzin.
Na NKWD-owskiej liście jeńców
wywiezionych ze starobielskiego
obozu nazwisko ks. Plewika figuruje pod pozycją 2578. Staraniem
najbliższej rodziny w kościele
parafialnym pw. Nawrócenia św.
Pawła w Bełżycach jeszcze w czasach PRL-u została odsłonięta
tablica pamiątkowa poświęcona
pamięci ks. Władysława Plewika.
Świadczyło to o odwadze i determinacji rodziny pragnącej upamiętnienia mordu na kapłanie.
W późniejszym czasie pod tablicą
złożono prochy ziemi z miejsc kaźni pomordowanych Polaków.
Po sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 r. w niewoli
znalazło się około 250 tys. polskich jeńców, w tym ponad 10 tys.
oficerów. Już 19 września 1939 r.
Ławrientij Beria powołał Zarząd
do Spraw Jeńców Wojennych i Internowanych przy NKWD oraz
nakazał utworzenie sieci obozów.
Na początku października 1939 r.
władze sowieckie zaczęły zwalniać
część jeńców-szeregowców. W tym
samym czasie podjęto decyzję
o utworzeniu dwóch „obozów
oficerskich” w Starobielsku i Kozielsku oraz obozu w Ostaszkowie,
przeznaczonego dla funkcjonariuszy policji, KOP i więziennictwa. Pod koniec lutego 1940 r. we
wspomnianych obozach więziono
6 192 policjantów i funkcjonariuszy wyżej wymienionych służb
oraz 8 376 oficerów. Wśród uwięzionych znajdowała się duża grupa
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oficerów rezerwy, powołanych do
wojska w chwili wybuchu wojny.
Większość z nich reprezentowała
polską inteligencję. Byli to lekarze, prawnicy, nauczyciele szkolni
i akademiccy, inżynierowie, literaci, dziennikarze, działacze polityczni, urzędnicy państwowi i samorządowi, ziemianie. Obok nich
w obozach znaleźli się również
kapelani katoliccy, prawosławni,
protestanccy oraz wyznania mojżeszowego. Decyzja o wymordowaniu polskich jeńców wojennych
z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz Polaków
przetrzymywanych w więzieniach
NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw
Rzeczypospolitej zapadła na najwyższym szczeblu sowieckich
władz. Podjęło ją 5 marca 1940 r.
Biuro Polityczne KC WKP(b) na
podstawie pisma, które ludowy komisarz spraw wewnętrznych Ławrientij Beria skierował do Stalina.
Szef NKWD, oceniając w nim, że
wszyscy wymienieni Polacy „są
zatwardziałymi,
nierokującymi
poprawy wrogami władzy sowieckiej”, wnioskował o rozpatrzenie
ich spraw w trybie specjalnym,
„z zastosowaniem wobec nich
najwyższego wymiaru kary - rozstrzelanie”. Dodawał, że sprawy
należy rozpatrzyć bez wzywania
aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia. Po
trwających miesiąc przygotowaniach, 3 kwietnia 1940 r. rozpoczęto likwidację obozu w Kozielsku,
a dwa dni później obozów w Starobielsku i Ostaszkowie. Przez następnych sześć tygodni Polacy wywożeni byli z obozów grupami do
miejsc kaźni i rozstrzeliwani.
Tekst: Ewa Pietrzyk,
grafika: arch. GB

Obchody rocznicy mordu katyńskiego
7 kwietnia w Miejskim Domu
Kultury w Bełżycach odbyły
się uroczystości upamiętniające
zbrodnię katyńską z 1940 roku.
Wówczas rozstrzelano ponad
14 i pół tysiąca oficerów, jeńców
obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.
Uroczystość
przygotowało
Towarzystwo Regionalne Bełżyc
wraz z uczniami Zespołu Szkół
im. M.Kopernika w Bełżycach oraz
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana
Pawła II w Bełżycach i 43 Drużyną
Harcerską Parasol. Całości patronował Burmistrz Bełżyc Ireneusz
Łucka.
Wydarzenie zaszczycili obecnością: Wicestarosta Powiatu Lubelskiego Andrzej Chrząstowski,
radni powiatowi: Joanna Kaznowska i Grzegorz Widelski, radni
Rady Miejskiej: Anna Wójtowicz,
Krzysztof Ćwikliński i Przewodniczący Rady Miejskiej Bogumił Siramowski oraz ks. parałat Czesław
Przech kapelan Grupy Historycznej Zgrupowania „Radosław”. Była
także obecna Wanda Łukasik prezes Stowarzyszenia Przyjaciół AK
WiN im. cc majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory” oraz mieszkańcy miasta i gminy Bełżyce.
Ważnym punktem bełżyckiej
uroczystości było wspomnienie
naszego rodaka, który zginał w Katyniu - ks. Władysława Plewika.
Na zakończenie burmistrz złożył podziękowania na ręce Pani
Ewy Pietrzyk prezes Towarzystwa

Regionalnego Bełżyc. - Składam
serdeczne podziękowania za wysiłek włożony w przygotowanie tej
uroczystości. Bardzo serdecznie
dziękuję także dyrekcjom i uczniom
szkół, zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Dziękuję za ten przesycony patriotycznymi emocjami
spektakl. Program był wyjątkowo
wzruszający i trafiający do odbiorców. Wysoki poziom artystyczny
sprawił, że odbieraliśmy tamte wydarzenia z ogromnym przejęciem.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tego widowiska.
Na zakończenie głos zabrał
Starosta Lubelski Andrzej Chrząstowski, który poruszony obejrzanymi treściami dodał od siebie
garść wspomnień z okresu stanu
wojennego, kiedy m.in. za wspomnienie zbrodni katyńskiej groziły
srogie represje.
- Program artystyczny niezwykle ciekawy z punktu widzenia zarówno historii jak i historii lokalnej.
Mieliśmy łzy w oczach - komentowali widzowie.
Uczniów i harcerzy do występu przygotowywali: Ewa Pietrzyk,
Elżbieta Kaszlikowska, Katarzyna
Wrońska, Anna Wójtowicz, Edyta
Rząd i Jacek Górski. Z TRB wystąpili: Teresa Nieradko, Elżbieta
Kaszlikowska, Barbara Wójcik, Zofia Ptasznik, Teresa Filis i Grzegorz
Widelski.
Tekst i foto:
Agnieszka Winiarska
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Odpowiedz na pytanie
Na zagadkę fotograficzną
z poprzedniego wydania Gazety
Bełżyckiej prawidłowo odpowiedzieli: Tomasz Bogusz, Krystyna
Majkowska, Zofia Gutowska, Barbara i Andrzej Grygliccy, Konrad
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Kliczka, Roman Stanek. Na fotografii widoczna była zachodnia
strona Rynku w Bełżycach. Dodajmy, że zdjęcie wykonał nieżyjący
już fotograf Marian Ruta.
Dziś pytamy, czy poznają Pań-
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stwo osoby na archiwalnym zdjęciu studniówkowym z naszego
ogólniaka?
Przez miesiąc czekamy na odpowiedzi w redakcji Gazety Bełżyckiej lub pod nr. tel. 81 5172230.

