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Społeczno-Kulturalne

Egzemplarz bezpłatny

- Gospodarka odpadami: dlaczego
zdrożały śmieci
- Rozmowa z Zastępcą Burmistrza Bełżyc
oraz Sekretarzem Miasta
- Delegacje miast partnerskich odwiedziły nasz samorząd
- Nabór chętnych do projektu Generacja 5.0
- Kronika Dni Bełżyc
- Zaproszenie na Dożynki gminno - parafialne
i Festiwal Wsi Polskiej

Foto: Anna Rumińska

70-lecie powstania OSP
Matczyn - Wojcieszyn

Sołtysi wyróżnieni przez LGD

W niedzielę 7 lipca w miejscowości Kępa Borzechowska gm. Borzechów
spotkali się sołtysi z terenu LGD „Kraina wokół Lublina". Na zaproszenie odpowiedziało blisko 300 osób: sołtysi ze wszystkich gmin członkowskich LGD
Kraina wokół Lublina, przedstawiciele samorządów gminnych, członkowie
LGD „Kraina wokół Lublina" oraz zaproszeni goście. Z naszej gminy licznie
- Dziś przeżywamy uroczystą
chwilę. Chcemy uczcić jubileusz
70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Matczyn Wojcieszyn – mówił
prezes jednostki Jan Nagnajewicz w niedzielę 21 lipca w czasie
otwarcia jubileuszu OSP - Przypomnę wszystkim, że naszą straż powołano do życia w kwietniu 1949
roku.
Obchody jubileuszowe rozpoczęła polowa Msza św. odprawiona
przez ks. Leszka Niedźwiedzia, proboszcza parafii w Matczynie.
Kolejnym punktem uroczystości było przywitanie przybyłych
gości. Władze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych reprezentował wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ODP druh
Jan Łopata. W uroczystości wziął
udział sekretarz Zarządu Oddziału
Powiatowego st. bryg. Mieczysław
Dziura, Prezes Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego oraz Burmistrz
Bełżyc w jednej osobie druh Ireneusz Łucka oraz Komendant Miejsko-Gminny mł. bryg. Sławomir
Bajan. Władze administracyjne reprezentowała Agata Grula dyrektor
generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zdzisław Antoń Sta-

rosta Powiatu Lubelskiego oraz Wicestarosta Andrzej Chrząstowski,
Bogumił Siramowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach,
Ryszard Biernacki Zastępca Burmistrza Bełżyc, Joanna Kaznowska
Sekretarz Miasta. Marszałka Województwa Lubelskiego reprezentował radny Sejmiku – Tomasz Solis.
Jubileusz strażacki zaszczycili także
radni, sołtysi, władze PSP, przedstawiciele Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP w Lublinie, druhowie honorowi, wdowy po zmarłych strażakach i mieszkańcy sołectwa. W uroczystych obchodach
70. rocznicy powstania OSP wzięły
udział poczty sztandarowe i delegacje OSP z Babina, Bełżyc, Wzgórza,
Zagórza, Wronowa, Zalesia, Jaroszewic, Kolonii Chmielnik, Wymysłówki, Podola, Wierzchowisk i Stasina. Szczególnie serdecznie witano
członków Młodzieżowej Drużyny
żeńskiej i męskiej.
Po przywitaniu gości nastąpiło odczytanie fragmentów kroniki
strażackiej oraz wręczenie odznaczeń. Nadany przez Prezydenta RP
Andrzeja Dudę Srebrny Krzyż Zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej otrzymał

Jan Nagnajewicz. Brązowy Krzyż
Zasługi wręczono druhom: Bogdanowi Markowi i Przemysławowi
Plewikowi.
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego OSP przyznał złote, srebrne
i brązowe medale za Zasługi dla
Pożarnictwa oraz odznakę Strażak
Wzorowy. Ponadto Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego nadało odznaki członkom
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
przy OSP Matczyn Wojcieszyn oraz
odznaki za wysługę lat.
Na zakończenie nastąpiły okolicznościowe przemówienia za-

proszonych gości oraz składano
życzenia jubilatom. - Życzę waszej
jednostce kolejnych lat tak aktywnej
działalności jak dotychczas, i zgodnie ze strażackim powiedzeniem:
tyle samo wyjazdów co powrotów
z akcji. Straż pożarna nie tylko pomaga społeczeństwu w chwilach ataku żywiołów, ale również skupia środowisko lokalne wokół działalności
kulturalnej, podejmując inicjatywy
i przedsięwzięcia dla lokalnego środowiska – mówił Burmistrz Ireneusz Łucka.
Tekst i foto:
Agnieszka Winiarska

reprezentowali swoje środowisko sołtysi oraz Zastępca Burmistrza Bełżyc Ryszard Biernacki.
W pierwszej części spotkanie dotyczyło „Dobrych praktyk" i realizacji inicjatyw oddolnych w sołectwach. Tu zaprezentowanych zostało 18 inicjatyw
i osiągnięć sołectw dotyczących wydarzeń kulturalnych, patriotycznych, integracyjnych, sportowych, edukacyjnych, charytatywnych realizowanych m.in.
przez sołectwo Bełżyce –Wzgórze. Wśród projektów były wydarzenia finansowane ze składek mieszkańców, z funduszu sołeckiego, z grantów w ramach projektów LGD „Kraina wokół Lublin" i innych źródeł zewnętrznych. Wspólnym
mianownikiem wszystkich inicjatyw było duże zaangażowanie mieszkańców
w ich realizację. Zgłoszone przez sołtysów projekty wzięły udział w „Konkursie
na najciekawszą inicjatywę zrealizowaną przez sołectwo działające na obszarze
LGD „Kraina wokół Lublina". Wśród wyróżnionych znalazło się sołectwo Kierz
i „ Klub Włóczykije i Przyjaciele" oraz „Międzypokoleniowe warsztaty w gminie
Bełżyce skierowane do grup defaworyzowanych zorganizowane przez Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet „Stokrotka"- Bełżyce –Wzgórze". Nagrodzone
zostało także sołectwo Chmielnik za coroczne przyjmowanie pielgrzymów oraz
Krężnica Okrągła za piknik organizowany przez i dla mieszkańców.
W dalszej części spotkania miały miejsce liczne konkursy, które służyły zarówno dobrej zabawie jak i integracji środowisk sołeckich.
Tekst: LGD Kraina wokól Lublina, AWI, foto: arch. sołectw Gminy Bełżyce
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Rada Miejska uchwaliła
Uchwała Nr IX/97/2019 Rady
Miejskiej w Bełżycach z dnia 26
czerwca 2019 roku. w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem Burmistrza
Bełżyc z wykonania budżetu za
2018 rok.
Po rozpatrzeniu zatwierdza się
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bełżyce za rok 2018,
przedłożone w formie:
- bilansu z wykonania budżetu;
- łącznego bilansu obejmującego
dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych Gminy Bełżyce za rok 2018;
- łącznego rachunku zysków i strat
obejmującego dane wynikające
z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych
Gminy Bełżyce za rok 2018;
- łącznego zestawienia zmian
w funduszu obejmującego dane
wynikające z zestawienia zmian
w funduszu samorządowych jednostek budżetowych Gminy Bełżyce za 2018r.;
- sprawozdania Burmistrza Bełżyc
z wykonania budżetu za 2018r.;
- informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji
dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządo-

wych zakładów budżetowych.
Uchwała Nr IX/96/2019 Rady
Miejskiej w Bełżycach z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bełżyc wotum zaufania za 2018 rok.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy za 2018 rok,
udziela się Burmistrzowi Bełżyc
wotum zaufania.

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełżyce.

W związku ze złożonymi rezygnacjami radnych z prac w komisjach
Rada Miejska podjęła następujące
uchwały:
- o odwołaniu z funkcji członka
Podjęto dwie uchwały Nr Komisji Rolnictwa Gospodarki
IX/119/2019 i Nr IX/118/2019 Żywnościowej i Ochrony ŚrodoRady Miejskiej w Bełżycach
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej
własnością Gminy Bełżyce.

wiska Rady Miejskiej w Bełżycach
oraz z funkcji członka Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Bełżycach Pana Andrzeja Bednarczyka;
- o odwołaniu z funkcji członka Komisji Zagospodarowania
Przestrzennego, Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej w Bełżycach oraz
z funkcji członka Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Bełżycach Pana Marcina Sobczaka.

Podjęto uchwały Nr IX/117/2019,
Nr IX/114/2019, Nr IX/116/2019
Rady Miejskiej w Bełżycach
z   dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu
części nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Bełżyce.
Podjęto
również
kilkanaście
uchwał Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 26 czerwca 2019
r. w sprawie wyrażenia zgody na

W czasie sesji Rady Miejskiej głos zabierał
Zastępca Burmistrza Bełżyc Ryszard Biernacki

Ireneusz Łucka Burmistrz Bełżyc w połowie czerwca na stanowisko Zastępcy Burmistrza
Bełżyc powołał Pana Ryszarda
Biernackiego. O jego zadaniach
i funkcjach rozmawiamy z samym zainteresowanym.
- Proszę przybliżyć nam swoją
sylwetkę i powiedzieć kilka słów
o tym jaka była Pana dotychczasowa droga zawodowa?
- Moje rodzinne strony to Dęblin. Tam się urodziłem, kończyłem szkołę podstawową i średnią.
Następnie studiowałem fizykę na
Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UMCS w Lublinie.
Pierwszą pracę podjąłem
w roku 1988 w Zespole Szkół im.
M.Kopernika. Pracowałem tu 15
lat. Jednocześnie angażowałem się
w działania dotyczące edukacji,
współpracowałem z wydawnic-

twami jak Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne. Współpraca polegała przede wszystkim na opiniowaniu podręczników, materiałów
dydaktycznych, czy testowaniu
programów komputerowych. Ponadto byłem zaangażowany w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli wspieraniem nauczycieli fizyki.
Od 2003 roku pracowałem w I
Liceum Ogólnokształcącym im.
Stanisława Staszica w Lublinie.
Zarówno w Bełżycach jak
i w Lublinie na terenie szkół prowadziłem warsztaty dla nauczycieli, we współpracy z PODN oraz
koła zainteresowań dla młodzieży:
fizyczne, fotograficzne, astronomiczne. Razem z uczniami wydawaliśmy gazetkę tematyczną pod
nazwą Minikwant. Zawierała ciekawostki i treści z dziedziny fizyki
oraz wiedzy o świecie i kosmosie.
Mam na swoim koncie sporo sukcesów w przygotowaniu młodzieży

do olimpiad właśnie z zakresu fizyki. Jeden z uczniów, tegoroczny
maturzysta, był laureatem aż pięciu konkursów fizycznych. Ponadto pasjonuję się fotografią, szczególnie tą czarno-białą.
Natomiast jeśli chodzi o moją
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Burmistrz Bełżyc
powołał swojego zastępcę

pracę na rzecz samorządu byłem
radnym miejskim poprzedniej kadencji.
- Kiedy pojawiło się Pana zainteCd. czyt. str.2
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Aktualności
resowanie pracą na rzecz społe- nie ułatwiłyby bełżyczanom coczeństwa i samorządu?
dzienne funkcjonowanie. Moim
celem jako radnego była promo- Mieszkam w Bełżycach od cja młodzieży. Obecnie chciałbym
ponad 30 lat i zawsze sprawy mia- wykorzystać do tego celu współsta były mi bliskie. Zwracałem pracę z miastami partnerskimi. Do
i nadal zwracam uwagę na estetykę tej pory miało miejsce kilka wizyt
otoczenia. Czystość chodników, delegacji promujących swoją kululic, posesji, ukwiecenie - tego mi turę, umiejętności, doświadczenia
zwykle brakowało. Oczywiście na samorządowe, natomiast nie było
przełomie lat z pewnością sytuacja jeszcze wymiany młodzieży. Sąuległa poprawie, ale zmieniły się dzę, że pożądane byłoby, aby była
potrzeby mieszkańców, standardy to wymiana tematyczna uczniów,
i cały czas jest coś do zrobienia.
nauczycieli, pracowników samorządowych czy sołtysów.
- Jakie sprawy poruszał Pan będąc radnym miejskim?
- Jakimi zadaniami będzie zajmował się Zastępca Burmistrza
- Jak wspominałem zależało Bełżyc?
mi na poprawie estetyki naszych
ulic i miasta. Podnosiłem również
- Pan Burmistrz Ireneusz Łuckwestie komunikacji publicznej. ka do niedawna samodzielnie zajChodziło mi o nawiązanie połą- mował się wszystkimi sprawami
czeń, które zabierałyby do Lublina związanymi z funkcjonowaniem
mieszkańców z ulicy Wilczyńskie- administracji gminnej. Spraw,
go, Fabrycznej czy Bychawskiej. które wymagają załatwienia jest
Droga z osiedla na nasz dworzec tak wiele, ze powołał swojego zajest spora i nowe przystanki znacz- stępcę. Miałem zaszczyt i szczęście

objąć to stanowisko. W zakresie
obowiązków powierzonych mi
przez burmistrza będę zajmował
się kierowaniem bieżącymi sprawami gminy. Ponadto będę reprezentował gminę na zewnątrz.
W moim zakresie obowiązków jest
koordynowanie działalności i nadzór jednostek samorządowych
i organizacyjnych – chodzi o szkoły, przedszkole, Ośrodek Pomocy
Społecznej i Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej. Inne
czynności to współdziałanie przy
planowaniu budżetów jednostek,
bieżący nadzór nad ich realizacją, koordynowanie i nadzór nad
sprawami związanymi z zagospodarowaniem,
utrzymaniem
i remontami obiektów jednostek administracji samorządowej.
Oczywiście będę zastępował burmistrza podczas jego nieobecności
zgodnie z przekazanymi mi kompetencjami.

- Powiem krótko: oświata.
Chciałbym być osobą wspomagającą ten obszar w naszej gminie.
Zacząłem od zapoznania się kolejno z placówkami oświatowymi jakie podlegają pod nasz samorząd.
Swoje doświadczenia i tzw. dobre
praktyki zamierzam przenieść na
grunt gminny. Na ten moment
zetknąłem się już z różnymi problemami, wymienię choćby lokalowe. Sądzę również, że możemy
angażować mocniej rodziców
w życie szkoły oraz podejmowane
tam inicjatywy. Mam doświadczenie we wprowadzaniu dziennika
elektronicznego i na pewno w tej
kwestii pomogę dyrektorom tutejszych placówek. Będę także zachęcał nauczycieli, aby brali udział
w różnych formach doskonalenia
zawodowego.

- Dziękując za rozmowę życzę wytrwałości i powodzenia w pracy.
Rozmawiała:
Agnieszka Winiarska,
- Która z wymienionych dziedzin
foto: Agnieszka Winiarska
jest Panu najbliższa?

- Praca z ludźmi jest moją pasją

Rozmowa z Panią Joanną Kaznowską mieszkanką Krężnicy
Okrągłej, której burmistrz 1 lipca powierzył obowiązki Sekretarza Miasta.
- Jest Pani osobą bardzo
wszechstronną zarówno pod
względem wykształcenia jak
i doświadczenia zawodowego
oraz samorządowego.
- Ścieżkę zawodową rozpoczęłam w 1999 roku. Wcześniej ukończyłam polonistykę na UMCS-ie,
studia historyczne, zarządzanie
oświatą oraz zarządzanie projektami unijnymi na KUL-u. Oprócz
tego mam liczne kursy i szkolenia.
Pracowałam jako nauczyciel języka
polskiego w Szkole Podstawowej
im. Polskich Olimpijczyków w Mi-

Gazeta Bełżycka

łocinie. W 2006 roku przystąpiłam
do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, wygrałam go i od 2006
roku do 2019 pełniłam tę funkcję.
Właśnie w trakcie mojej kadencji
udało się nam, wraz ze społecznością szkoły, czyli uczniami, nauczycielami, rodzicami, wybrać patrona szkoły i następnie prowadzić
działania skupione wokół wartości
propagowanych przez olimpijczyków.
Moja praca to jednocześnie
moja pasja, a pasją jest dla mnie
praca z ludźmi, dlatego odważyłam się podjąć wyzwanie i objąć
funkcję Sekretarza Miasta.
- Jakie są Pani priorytety
w pracy sekretarza?
- Wysoka jakość, nowoczesność, innowacyjność zarządza-

nia to priorytet współczesnego
samorządu. Wdrożenie ich pozwoli w pełni realizować zadania
powierzone Burmistrzowi Bełżyc.
Będę się starała, aby urzędnicy
byli jak najbliżej interesanta, aby
urząd pracował sprawnie, przez co
mieszkańcy będą zadowoleni.
W tym momencie pracuje tu
bardzo dobry zespół, merytorycznie przygotowany, kompetentny.
Potrzeba jednak zdecydowanie
nowoczesnej jakości, jak choćby nowoczesnych programów
komputerowych, szybkiej obsługi
elektronicznej. Rozwiązań, które
usprawnią obsługę petenta. Same
zasoby ludzkie oceniam jako dobre
i z dużym potencjałem.
- W zakresie Pani zadań znalazły się...
- Przede wszystkim będę nadzorować pracę urzędu, koordynować pracę wydziałów, przestrzegać
instrukcji kancelaryjnej, terminowego załatwiania spraw, nadzorować realizację zarządzeń burmistrza i uchwał podejmowanych
przez Radę Miejską w Bełżycach.
- Pełni Pani także funkcję
radnej Powiatu Lubelskiego.
- Tak. Jestem radną Powiatu
Lubelskiego. Pracuję w Komisji Rewizyjnej. Ponadto jestem
Przewodniczącą Komisji Oświaty
Edukacji i Kultury, która nadzoruje powiatowe szkolnictwo m.in.
bełżycki Zespół Szkół im. M.Kopernika. Ze spraw związanych bez-
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pośrednio z Bełżycami zajmujemy
się kwestią zagospodarowania
budynku przy ul. Przemysłowej,
w którym mieściło się Technikum
Rolnicze. Mamy kilka koncepcji,
m.in. aby przejął go Dom Pomocy Społecznej. Natomiast musimy
sprawdzić, czy jest to możliwe zarówno od strony technicznej jak
i formalnej. Obiekt w tej chwili jest
w dobrym stanie. Burmistrz Bełżyc
także analizuje możliwości wykorzystania tego obiektu na potrzeby
lokalne. Wiadomo jednak, że im
dłużej stoi nieużytkowany, tym
bardziej ulega niszczeniu, choćby
poprzez brak ogrzewania.
- W wolnym czasie lubi Pani
czytać.
- Wśród moich zainteresowań
książki są na pierwszym miejscu.
Jestem od lat stałą czytelniczką
M-GBP w Bełżycach. Nawiasem
mówiąc znam problemy lokalowe
naszej biblioteki i bardzo chciałabym pomóc w tym zakresie.
- Przed Panią dużo wyzwań.
Czego Pani życzyć?
- Chyba tego, aby jak do tej
pory praca dawała mi dużo satysfakcji.
- Tego życzę i dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała:
Agnieszka Winiarska,
foto: Agnieszka Winiarska
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Burmistrz Bełżyc do
Mieszkańców
Tym razem chciałbym przybliżyć Mieszkańcom gminy przyczyny podjęcia przez Radę Miejską uchwały o podwyżce cen śmieci. Skąd wynika taka stawka i dlaczego wysokość tej podwyżki jest aż o sto procent?
Nasza gmina liczy 13356
mieszkańców. Opłata za zbieranie
odpadów komunalnych w sposób
selektywny wynosiła do tej pory
7 zł., a w sposób nieselektywny
14zł.
Na wstępie przypomnę jeszcze, że samorząd nie zarabia na
odpadach, jest tylko pośrednikiem
w przekazywaniu zebranych opłat
za wywóz śmieci pomiędzy mieszkańcami a Zakładem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
(ZZOK).
Podwyżka opłat za zagospodarowanie odpadów jest efektem
wzrostu kosztów przetwarzania
odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych zwanych RIPOK, czyli naszym ZZOK,
jak również wprowadzenia zmian
w sposobie segregacji odpadów.
Istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost kosztów zagospodarowania odpadów są wysokie
opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów w postaci
tzw. opłaty marszałkowskiej, której
wysokość jest ustalana w drodze
rozporządzenia Rady Ministrów
i waloryzowana w drodze obwieszczenia Ministra Środowiska. Jeszcze w 2013 r. jej wysokość za 1 Mg
(tona) wynosiła 115,41 zł., w 2014
r. - 119,68 zł., w 2017 r. - 120,76 zł.,
a już w 2019 r. - 170 zł. Natomiast
od 2020 r. ma wynieść aż 270 zł.
Z tego względu powołałem
zespół ds. ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bełżyce, który działa na mocy ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz
zarządzenia nr 23/19 Burmistrza
Bełżyc z dnia 06 marca 2019 r. Zespół ten wykonał określone analizy
i kalkulacje. Podsumowując: zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi to gmina
pokrywa koszty funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zgodnie z opracowanym raportem analiza wydatków i docho-

dów dotyczących realizacji odbioru
i zagospodarowania odpadów
w Gminie Bełżyce wskazuje
jednoznacznie brak bilansowania. Począwszy od roku 2016
wydatki w danym roku przewyższały dochody osiągnięte
z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Przez trzy
lata nie szedł za tym jakikolwiek
wzrost cen za śmieci, a takie podwyżki miały miejsce w sąsiednich
gminach.
Przytoczę kilka przykładów
opłat za odpady w gminach porównywalnych do Bełżyc np. w gminie
miejsko - wiejskiej Poniatowa,
gdzie liczba mieszkańców wynosi 14430, cena za wywóz śmieci
w zabudowie wielorodzinnej wynosi 16 zł. miesięcznie za jednego
mieszkańca, natomiast za zbieranie odpadów w sposób selektywny opłata wynosi 11 zł. W gminie
Bychawa przy liczbie mieszkańców
11 761 opłata za odpady selektywne od osoby wynosi 14 zł. i za nieselektywne 28 zł. Z kolei w gminie
Konopnica i Borzechów mimo
zróżnicowanej liczby mieszkańców cena wynosi odpowiednio
8 zł. i 6 zł.
Idąc dalej. Często jest tak, że
do przetargu na odbiór odpadów
zgłasza się tylko jeden lub co najwyżej dwóch wykonawców, a wiec
praktycznie nie ma konkurencji
w tym zakresie. Taka sytuacja niejednokrotnie powoduje konieczność akceptowania przez gminy
cen, jakie dyktują takie firmy.
Zgodnie z obowiązującym prawem
musimy ogłosić przetarg, a zaoferowanych w przetargu cen nie
można negocjować.
Wykonawcy tłumaczą z kolei, że na wzrost kosztów odbioru
odpadów wpływają następujące
czynniki:
- wzrost cen zagospodarowania odpadów w Regionalnych
Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
- wspomniany wzrost opłaty za
korzystanie ze środowiska,
- zwiększona ilość wytwarzanych odpadów zmieszanych i segregowanych,
- wzrost wynagrodzeń pracowników firm (wzrost minimalnego

wynagrodzenia i sytuacja na rynku
pracy).
Gmina, zmuszona przepisami
prawa, do zbilansowania gospodarki odpadami, jest zobowiązana
zatem do podniesienia mieszkańcom stawki ze wywóz śmieci.
Analiza stawki nowej opłaty
przedstawia się następująco:
- dla mieszkańców deklarujących segregację odpadów:14 zł. / 1
osoba / 1 miesiąc,
- oraz deklarujących brak segregacji odpadów 28 zł./ 1 osoba /
1 miesiąc.
Jednocześnie nie mamy, jako
samorząd i mieszkańcy – żadnego
wpływu na ceny dyktowane przez
firmy działające na rynku odpadowym. Możemy jedynie nadzorować, by w systemie były zgłoszone
wszystkie korzystające z niego osoby, by waga wystawionych przez
nas odpadów w pojemnikach była
jak najniższa (np. przez prawidłową segregacje, kompostowanie itp.). Tylko wspólne działania
mogą nas uchronić przed falą kolejnych podwyżek. W celu uniknięcia w przyszłości dużych skoków stawki za odpady, na początku
każdego roku będzie sporządzana
analiza kosztów i wydatków tego
systemu i każdorazowo przedstawiana Radzie Miejskiej.
Przybliżę Państwu jeszcze
w kilku zdaniach sytuację naszego ZZOK. Z informacji uzyskanej
od prezesa Grzegorza Szaconia
wynika, że zakład wymaga bieżącego ustabilizowania finansowego.
Obecnie posiada ujemny wynik
finansowy oscylujący wokół kwoty około miliona złotych. Z czego
to wynika? Mówiąc krótko z polityki cenowej, która na rynku
odpadów jest bardzo rozchwiana.
Śmiecie, trafiające do zakładu są
tylko w niewielkim stopniu sprzedawane. - Z każdej tony śmieci
przywiezionej do zakładu, część
trafia na składowisko, pozostałe
kilogramy powinno dać się przerobić termicznie, czyli spalić. Zakład
musi wyprodukować paliwo: czyli
przerobić, sprasować, dopiero może
wytworzone paliwo wywieźć i musi
za to zapłacić. Komu? Cementowni.
Właśnie za to, żeby go spaliła - wyjaśnia prezes Szacoń. Obecnie ce-
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mentownie w Polsce nie należą do
państwa, ale są w rękach prywatnych spółek. Spółki, w większości
z kapitałem zagranicznym, dyktują
ceny wolnorynkowe. Kto zapłaci
więcej tego towar zostanie przyjęty. Nie ma rejonizacji tzn. wywożenia paliwa do najbliżej położonych
cementowni, tylko do takich, które
chcą współpracować na określonych warunkach finansowych.
Ponadto do lipca cena wjeżdżających na zakład odpadów wynosiła 330 zł. netto (od lipca jest
to 390 zł.) natomiast realny koszt
spalenia pozostałości po procesie przeróbki wynosi 450 zł. plus
transport, czyli około 500 zł. Tyle
trzeba zapłacić cementowni, aby
to, co przerobiła instalacja w Bełżycach mogło zostać zutylizowane. Zatem w zasadniczej mierze
o cenie śmieci decyduje ten ostatni
etap kończący proces przeróbki
odpadów, czyli koszty jakie należy
zapłacić cementowni lub ciepłowni.
Problemem regionalnych instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych, w tym bełżyckiego
zakładu, jest brak własnego składowiska. Nasze odpady trafiają
do Kraśnika. Za każdy transport
przeznaczony do rekultywacji musimy zapłacić 220 zł. za tonę plus
transport.
- W Polsce na chwilę obecną
produkujemy dwukrotnie więcej paliwa niż jesteśmy w stanie go przetworzyć. Dlatego rosną ceny. W tej
chwili nagromadzenie odpadów
w ZZOK jest spowodowane tym,
że nie jesteśmy w stanie zaproponować firmie zewnętrznej lepszej ceny
na zutylizowanie czy wywiezienie
naszych pozostałości po odpadach informuje Grzegorz Szacoń.
Mimo podjętej uchwały przez
RM o podwyżce cen śmieci Prezes
Szacoń twierdzi, że ta cena może
być niewystarczająca do zbilansowania oraz opłacenia utylizacji
i transportu.
Więcej informacji na ten temat w kolejnym wydaniu Gazety
Bełżyckiej przybliży Prezes ZZOK
Grzegorz Szacoń.
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Honorowi dawcy krwi odznaczeni

1 czerwca 2019 r. w Urzędzie
Wojewódzkim w Lublinie Wojewoda Lubelski Przemysław
Czarnek oraz dyrektor RCKiK
Elżbieta Puacz na wniosek Fundacji Dzień dla Życia Lubelskie
wręczali zasłużonym honorowym dawcom krwi odznaczenia.
Z naszej gminy zostali uhonorowani: Adam Doktór oraz Mirosław Raś za długoletnie oddawanie
krwi i promowanie idei krwiodawstwa. Przyznano im odznakę „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony
Dla Zdrowia Narodu”.
Serdecznie gratulujemy odznaczonym.
Tekst: AWI,
foto: arch. M.Raś

Rodzina Yaacova Diora
z wizytą w naszym mieście

Szlachetna Paczka Bełżyce
poszukuje
wolontariuszy
Wolontariusz Paczki to bohater, który stwarza szansę na
zmianę historii życia ludziom w potrzebie. Dociera tam, gdzie
inni nie mają odwagi lub nie chcą. Nie jest obojętny. Dostrzega prawdziwe problemy, poznaje ludzi, których dotknęła bieda i przywraca im godność.
Nie czekaj, działaj i spraw, by jak najwięcej osób dostało szansę, na którą każdy z nas zasługuje. Dzięki Tobie może
zmienić się historia ludzi w potrzebie.
Więcej informacji i zgłoszenia do wolontariatu na stronie:
http://bit.ly/Zostan_Wolontariuszem. W rejonie Bełżyce Niedrzwica Duża w tym roku działa nowy lider Joanna Ciechańska. Kontakt: asia.zygo@wp.pl, telefon 783410800.
Nie czekaj i już dziś dołącz do naszej drużyny!

Aktywni seniorzy z Bełżyc w projekcie
Karuzeli Aktywności
8 czerwca 2019 roku w Miejskim w ramach projektu ,,Razem’’
Blisko 80 seniorów z Janowa
Domu Kultury w Bełżycach realizowanego przez Fundację Lubelskiego, Borzechowa, Lubliodbyło się spotkanie seniorów Karuzela Aktywności.
na oraz Bełżyc wspólnie obejrzało
w Miejskim Domu Kultury sztukę teatralną ,,Podział’’ w reżyserii Józefa Kasprzaka. Następnie
wszyscy uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym. Wydarzenie
to było okazją do zaprezentowania i poznania każdej z grup oraz
wielu rozmów i wspólnej zabawy.
Seniorzy udowodnili, że nie brakuje im kreatywności, pasji, dobrego humoru i wielu uzdolnień.
Wymianie doświadczeń i zacieśnianiu więzi sprzyjała miła
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atmosfera uświetniona muzycznie
przez pana Janusza Rodaka. Seniorzy bawili się do późnych godzin
wieczornych.
Tekst i foto: Ewa Pruszkowska
Stowarzyszenie Razem dla Bełżyc
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Bogumił Siramowski Przewodniczący RM w Bełżycach wita
Yaacova Diora i jego rodzinę w Bełżycach przy pomniku ofiar
getta.
21 maja w Bełżycach gościliśmy rodzinę Yaacova Diora z Izraela. Z rodziną pana Yaacova Diora
przyjechał Tomasz Pietrasiewicz
dyrektor lubelskiego teatru NN
Brama Grodzka. Ponad 20 osób
odwiedzało miejsca związane ze
swoimi przodkami, którzy pochodzili z Bełżyc i zamieszkiwali tu
przed II wojną światową.
Ze strony władz samorządowych gości przywitał Bogumił Siramowski Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bełżycach. Przed
Miejskim Domem Kultury złożył okolicznościowy wieniec wraz
z odwiedzającymi pomnik ofiar
bełżyckiego getta. W imieniu Burmistrza Bełżyc Ireneusza Łucki
na pamiątkę wizyty w Bełżycach
Bogumił Siramowski wręczył gościom albumy historyczne o naszym mieście.
Kolejnym punktem była wizy-

ta na kirkucie przy ulicy Przemysłowej. Na cmentarzu została na tę
okoliczność wmurowana pamiątkowa tablica.
Stamtąd goście udali się na
dalsze zwiedzanie miasta, po którym oprowadzał ich Dariusz Figura.
Tekst i foto:
Agnieszka Winiarska
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75. rocznica egzekucji żołnierzy
Polskiego Państwa Podziemnego

9 czerwca przy pomniku Matki
Boskiej Partyzanckiej autorstwa
Leonarda Demarczyka odbyła
się uroczystość poświęcona 75.
rocznicy egzekucji kilkudziesięciu mieszkańców naszej gminy.
Była to niemiecka akcja odwetowa za zbrojne operacje prowadzone przez żołnierzy podziemia.
W trakcie uroczystości została
przypomniana tragiczna historia
wydarzeń z 1944 roku. Kwiaty pod
pomnikiem poświęconym pomordowanym złożył przedstawiciel
władz miejskich w osobie Burmistrza Bełżyc Ireneusza Łucki.

W uroczystości wzięła udział Ewa
Pietrzyk prezes Towarzystwa Regionalnego Bełżyc, prezes i członkowie Stowarzyszenia Żołnierzy
AK WiN cc. majora Hieronima
Dekutowskiego ps. Zapora, stowarzyszenia kombatanckie, harcerze
z 43 Drużyny Parasol, dyrekcja,
nauczyciele oraz uczniowie SP Nr
1 im. Jana Pawła II w Bełżycach.
Modlitwę za pomordowanych odmówił proboszcz ks. Janusz Zań.
W dalszej części uroczystości
miało miejsce spotkanie poświęcone pomordowanym mieszkańcom
Bełżyc w SP Nr 1.
Tekst i foto: A.Winiarska

Pomnik Matki Boskiej z Rynku
przewieziony do renowacji
Od wycięcia świerków rozpoczęły się prace przy renowacji pomnika Matki Boskiej Partyzanckiej w Rynku miejskim.
Na nowo zostanie zagospodarowany też teren wokół tego pomnika. – Wycinka drzew była konieczna, ponieważ korzenie drzew
zaczęły podnosić postument, na
którym stoi figura Matki Boskiej –
mówi Ireneusz Łucka, Burmistrz
Bełżyc. – To groziło uszkodzeniem
samej figury, która trafiła do renowacji. Otrzymaliśmy na to grant
w wysokości 16 tysięcy złotych z Lokalnej Grupy Działania.
Figura pochodzi z lat 50. ubiegłego wieku i upamiętnia wydarzenia z 9 czerwca 1944 r. Tego
dnia „z rozkazu Hansa Waltera
Linka, zastępcy komendanta policji bezpieczeństwa dystryktu
lubelskiego, w północnej części
Rynku obok kamienicy nr 30 do-
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konano publicznej egzekucji 23
Polaków przywiezionych z Zamku Lubelskiego”. W grupie tej byli
mieszkańcy Podola, którzy zostali
aresztowani podczas pacyfikacji 24
maja 1944 r.
Figurę Matki Bożej wyrzeźbioną z piaskowca ufundowały
rodziny pomordowanych żołnierzy AK. – Autorem rzeźby jest
Leonard Demarczyk z Krakowa,
ojciec Ewy Demarczyk. Pomnik
ma też elementy współczesne. Jest
to krzyż w formie groty zwieńczony kamiennym orłem, wykonany
w 1997 roku przez Witolda Marcewicza z okazji 580-lecia nadania
praw miejskich Bełżycom.
Akcja demontażu pomnika przy udziale mieszkańców Bełżyc
Figura jest wpisana do gminnego rejestru zabytków. Urzędnicy
nowe nasadzenia, w tym 22 tuje,
informują, że projekt renowacji w Lublinie.
a także krzewy.
Poza
renowacją
na
nowo
ma
figury Matki Boskiej PartyzancŹródło:
zostać
zagospodarowany
teren
kiej był uzgadniany z WojewódzDz.Wschodni,
kim Urzędem Ochrony Zabytków w pobliżu pomnika. Zaplanowano
foto: K.Gajowiak
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Wymiana doświadczeń na
Konferencji Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej

Konferencja
pod
tytułem
„Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych
i zagrożonych niepełnosprawnością w ramach programu „Za
Życiem” miała miejsce 4 czerwca tego roku w salach Miejskiego
Domu Kultury w Bełżycach.
Minął prawie rok od kiedy
w Powiecie Lubelskim rozpoczął
działalność Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno –
Opiekuńczy, który działa w trzech
poradniach psychologiczno – pedagogicznych: PPP w Bełżycach,
PPP w Bychawie i PPP nr 7 w Lublinie.
Swoje działania kieruje do
dzieci, od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia
niepełnosprawnością do podjęcia
nauki w szkole, ze szczególnym

uwzględnieniem dzieci w wieku
0-3 lat oraz ich rodziców/opiekunów zamieszkujących na terenie
Powiatu Lubelskiego. - Staramy się
wspomagać rozwój dziecka wszechstronnie. Oferujemy różne rodzaje
terapii: psychologiczną, neuropsychologiczną, pedagogiczną, surdopedagogiczną, tyflopedagogiczną,
logopedyczną, neurologopedyczną,
terapię integracji sensorycznej,
fizjoterapię. Prowadzimy konsultacje, udzielamy informacji o możliwościach uzyskania wsparcia.
W pracy wykorzystujemy wiele
metod: Terapię Neurotaktylną, Integrację Odruchów Ustno – Twarzowych, metodę werbotonalną,
Trening Umiejętności Społecznych,
Metodę Krakowską, masaż Schantala - mówi Irena Śmiech Wicedyrektor Powiatowego Centrum
Edukacji i Pomocy Psychologicz-

no-Pedagogicznej w Lublinie.
Obecnie poradnia pomocą
obejmuje 40 dzieci. Są to dzieci
z różnymi rodzajami niepełnosprawności, np. intelektualną,
ruchową, afazją, autyzmem, niedosłyszące, niedowidzące, a także
dzieci zagrożone niepełnosprawnością, czyli bez stwierdzonej
jednej z wymienionych niepełnosprawności. Pomaga dzieciom
przed ukończeniem 1 roku życia.
- Nasz Ośrodek znalazł swoje
stałe miejsce w środowisku lokalnym. W dalszym ciągu chcemy konsolidować środowisko wokół pomocy dzieciom. Szczególnie dzieciom
poniżej 3 roku, niepełnosprawnym
oraz zagrożonym niepełnosprawnością. Z takiego myślenia wyrosła
konferencja „Wczesne wspomaganie
rozwoju dzieci niepełnosprawnych
i zagrożonych niepełnosprawnością
w ramach programu „Za Życiem”informują panie pedagog.
Konferencja została zorganizowana przez pracowników PPP
w Bełżycach. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele różnych
środowisk: nauczyciele, specjaliści
pracujący z dziećmi, pracownicy
służby zdrowia, pomocy społecznej, władze miejskie Bełżyc, radni
powiatowi, samorządowcy oraz
rodzice. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką
pracy ośrodka, w szczególności
ofertą PPP w Bełżycach w tym zakresie. Obejrzeli film przedstawia-
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jący codzienną pracę w dziećmi
uczęszczającymi na zajęcia w PPP
w Bełżycach.
W czasie konferencji prelegenci poruszali problematykę
ważną z punktu widzenia wspomagania rozwoju małego dziecka.
Była mowa o znaczeniu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
z zaburzeniami w rozwoju mowy,
zaburzeniami sfery społecznej
i komunikacyjnej, nieprawidłowym rozwojem ruchowym oraz
ze schorzeniami neurologicznymi.
Wśród prelegentów znalazły się
osoby znane nie tylko na gruncie
lubelskim, ale również krajowym:
dr n. med. Magdalena Chrościńska
- Krawczyk (neurolog dziecięcy),
dr hab. Jolanta Panasiuk (neurologopeda), dr Katarzyna Patyk
– Wieczorek (pedagog pracująca
z dziećmi z autyzmem).
Ważną częścią konferencji
stały się wystąpienia rodziców
dzieci uczęszczających na zajęcia
w ośrodku. Mamy naszych dzieci wskazywały głównie na bardzo
istotny fakt. A mianowicie to, że
pomoc specjalistyczną mogą uzyskać na miejscu, blisko miejsca
swojego zamieszkania. Że jest to
pomoc dostosowana do potrzeb
dziecka i możliwości rodzica, pomoc stała i otrzymywana regularnie.
W przypadku jeśli Państwo
zauważą jakiekolwiek niepokojące sygnały w rozwoju dziecka,
zachęcamy do kontaktu z nami.
Konsultacje z właściwymi specjalistami umawiane są indywidualnie
w zależności od rodzaju zgłaszanego problemu. W dalszej kolejności
istnieje możliwość uzyskania pomocy w postaci zajęć terapeutycznych, których rodzaj jest również
dostosowany do natury wykrytych
zaburzeń.
Można do nas dzwonić od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00. – 16.00. pod numer tel.
81 517 27 78. Można również odwiedzić nas osobiście w Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej
w Bełżycach ul. Fabryczna 2b 24
-200 Bełżyce.
Serdecznie zapraszamy.
Tekst i foto: pracownicy PPP
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Kolorowo i gwarno na gminnym Dniu Dziecka Wędkarski Dzień Dziecka
w parku miejskim

Na pierwszą niedzielę czerwca
zaplanowano festyn poświęcony
dzieciom. Do wspólnej zabawy
w parku miejskim zaprosił najmłodszych mieszkańców miasta
Miejski Dom Kultury i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna.

W tym szczególnym dla dzieci
dniu park w Bełżycach zamieni się
w strefę zabawy. Podczas wydarzenia dzieci wraz z rodzicami miały
okazję wziąć udział w różnorodnych zabawach i atrakcjach, przygotowanych na ten dzień przez

Zapraszamy na
Festiwal
Wsi Polskiej
Zapraszamy wszystkich Mieszkańców
Gminy Bełżyce na kolejny FESTIWAL
WSI POLSKIEJ Spotkanie Na Styku
Trzech Ziem. Będzie to spotkanie
JUBILEUSZOWE. Termin tegorocznej
imprezy to 15 września. Tradycyjnie
podczas Festiwalu będziemy mogli
spodziewać się występów zespołów
śpiewaczych, kapel, orkiestr i solistów.
Ponadto oprócz występów artystycznych planowane są stoiska z dawnymi
narzędziami rolniczymi, sprzętem,
m.in. prezentowany będzie pokaz przędzenia wełny i pracy na krosnach. Nie
zabraknie też konkursów; „Pamiątki
PRL-u” czy konkursów kulinarnych na
„buracarz” i „sodzioki”.
W tym czasie odbędzie się równocześnie doroczny wyścig rowerowy.
Warto dodać, że na jubileuszowym Festiwalu będziemy gościć z programem
artystycznym i stoiskami nasze sąsiednie gminy: Chodel i Borzechów.
Gazeta Bełżycka

dom kultury i bibliotekę.
W programie były konkursy
z nagrodami, upominki, animacje, malowanie twarzy, zabawy
sportowe, stoisko plastyczne. Na
zakończenie wydarzenia wystąpiła grupa taneczna z Niedrzwicy

Dużej. Dniu Dziecka towarzyszył
Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka
i Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Siramowski wręczając
nagrody w minikonkursach.
Tekst i foto:
Agnieszka Winiarska

Mnóstwo atrakcji dla
uczniów na pikniku
w Matczynie

2 czerwca na zbiorniku wodnym
w Bełżycach Zarząd Koła i Kapitan Sportowy Koła Robert
Tarczyński zorganizowali zawody wędkarskie z okazji Dnia
Dziecka.
Zawody zostały podzielone
na trzy kategorie. Pierwszą grupę wiekową stanowiły dzieci do
lat 10. Najlepszym zawodnikiem
w tej grupie okazał się Zygo Miłosz,który złowił ryby o łącznej
masie 800 gram .Drugie miejsce
zajął Wojtachnio Michał z wagą
ryb 730 gram a trzecie miejsce
zajął Żydek Paweł z wagą ryb 600
gram. W drugiej grupie wiekowej
11-16 lat pierwsze miejsce zajął
Sebastian Kamiński łowiąc ryby
o masie 1455gram oraz największą
rybę zawodów karpia o masie 1000
gram. Drugie miejsce zajął Jakub
Węgorowski osiągając połów o wadze 835 gram, a na trzecim miejscu uplasował się Piotr Baranowski łowiąc ryby ważące 640 gram.
Trzecią kategorią była kategoria
dziewcząt, w której zwyciężyła Julia Czępińska z masą ryb 750 gram,
drugie miejsce zajęła Karolina Sadurska łowiąc 470 gram ryb, a trzecie Klaudia Sadurska 425 gram.
Oprócz wędkowania przeprowadzono jeszcze dwa konkursy:
konkurs rzutowy i konkurs wiedzy.
W konkursie rzutowym pierwsza
trójka zawodników przedstawia-

ła się następująco: 1 miejsce Piotr
Baranowski, 2 miejsce Oskar Bąk,
3 miejsce Krystian Biegalski.
W konkursie wiedzy najlepszy okazał się Krystian Biegalski,
2 miejsce zajął Jakub Węgorowski,
a 3 miejsce zajął Piotr Baranowski.
Po zakończeniu wszystkich
konkurencji ogłoszone zostały
wyniki, wręczone puchary, medale, dyplomy, upominki, słodycze
oraz pizza. Zarząd Koła chciałby
podziękować wszystkim osobom
i instytucjom za ufundowanie: nagród, słodyczy,napoi, pizzy oraz za
pomoc w zorganizowaniu zawodów. Podziękowania dla AG-Technik Grzegorz Baranowski, piętna-

9

stu sołtysom Gminy Bełżyce, Bar
„Słoneczny” Łukasz Tarczyński,
Piekarni Mielnik z Niedrzwicy
Dużej, Piekarni Andrzeja Dygusia
Bełżyce, SAN-TE Łukasz Łuczycki, DREW-CHEM Bogdan Gontarczyk, AGRICOLA Ciecierzyn
Środki Ochrony Roślin, Mateusz
Winiarski oraz PPHU Dwojak.
Już dziś informujemy, że kolejnymi zawodami dla dzieci i młodzieży posiadającymi zezwolenia
na amatorski połów ryb będzie Zakończenie Wakacji w dniu 1 września 2019r.
Tekst: Robert Tarczyński,
foto: arch. R.Tarczyńskiego

Ogłoszenie

Zbiórka funduszy na sztandar szkoły
Festyn z okazji Dnia Dziecka na terenie
Szkoły Podstawowej w Matczynie należał
do wyjątkowo udanych. Organizowała go
Rada Rodziców w podziękowaniu za wystepy dzieci z okazji Dnia Mamy i Taty.
Tego popołudnia rodzice zapewnili dzieciom mnóstwo atrakcji. Były i zdjeżdżalnie,
i pokaz astronomiczny, i mini salon fryzjerski
przygotowany przez panią Marię Wieczerzak.
Wozy strażackie z OSP Matczyn Wojcieszyn
oraz samochody policyjne stanowiły nie lada
atrakcję zarówno dla chłopców jak i dla dziewczynek. Tradycyjnie nie zabrakło kiermaszy
z pysznymi ciastami i watą cukrową.
W festynie wzięły udział władze samorządowe - Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka, radny Rafał Brodziak, oraz rodzice i mieszkańcy
Matczyna Wojcieszyna.
Tekst i foto: Anna Adamczyk
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W związku z przypadającym w październiku 2019 r. jubileuszem 100 – lecia powstania
Szkoły Podstawowej w Matczynie i zamiarem nadania imienia Szkole, Dyrektor placówki
w porozumieniu z Radnym
Rady Miejskiej Rafałem Brodziakiem, Panią Sołtys Marią
Wieczorkiewicz, Radą Sołecką
Matczyna oraz Prezydium Rady
Rodziców Szkoły Podstawowej
w Matczynie powołali Komitet
Fundacji Sztandaru dla szkoły.
Komitet zwraca się z serdeczną prośbą o wsparcie inicjatywy ufundowania sztandaru
dla naszej Szkoły do wszystkich
absolwentów,
mieszkańców

Matczyna, Zosina, Wojcieszyna
i Bełżyc.
Uroczyste wręczenie i poświęcenie sztandaru, połączone
z obchodami 100 – lecia powstania Szkoły planujemy na 10
października 2019r.
Uprzejmie prosimy o dobrowolne darowizny na rzecz
ufundowania sztandaru dla
Szkoły Podstawowej w Matczynie według Państwa możliwości
i uznania.
Wpłat prosimy dokonywać
do 15 września.
Wartość symbolicznych cegiełek fundacyjnych ustalono
na:
- wpłata od 20 zł - wpis do

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

Księgi Fundatorów,
- wpłata od 50 zł - imienny
gwóźdź do Tablicy Honorowej
Fundatorów,
- wpłata od 100 zł - imienny
gwóźdź do drzewca sztandaru.
Uprzejmie prosimy o dokonywanie przelewów na konto
bankowe Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Matczynie: nr
konta 98 8733 0009 0017 2491
2000 0010. W tytule przelewu
należy wpisać: „Darowizna na
Sztandar dla Szkoły Podstawowej w Matczynie”.
Z góry dziękujemy za okazaną pomoc.
Dyrektor
Anna Adamczyk
Gazeta Bełżycka
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W rocznicę wybuchu powstania

11

Pamięci powstańców

1 sierpnia 1944 roku stolica wystąpiła zbrojnie przeciwko
niemieckiemu okupantowi. Padły
strzały, rozpoczęło się Powstanie

Warszawskie. Trwało 63 dni, do wały akt heroizmu.
3 października i kosztowało życie
Z tej okazji, w rocznicę wyponad 200 tys. mieszkańców stoli- buchu powstania, grupa biegaczy
cy. Przeszło do historii jako nieby- Iskry uczciła 1 sierpnia organizu-

jąc bieg na symbolicznym dystansie 1944 m. W ten sposób sportowcy z naszej gminy oddali hołd
bohaterom.
- Niektórzy pobiegli w koszulkach z logo Iskry pierwszy raz
- mówi Sylwia Wójtowicz - Chcielibyśmy serdecznie powitać ich
w naszej grupie.
Najmłodszymi uczestniczkami biegu biegu były 4-latki: Kaja i
Maja. Przebiegły 520 m i po chwili
odpoczynku dobiegły do końca
1944 metra.
Tekst: AWI,
foto: arch. S.Wójtowicz

◀ Piknik zorganizowany przez
mieszkańców
sołectwa Krężnica Okrągła wraz
z sołtysem Jerzym
Bieleckim miał
miejsce w gorące
czerwcowe popołudnie. Gościem pikniku był
burmistrz Ireneusz
Łucka oraz Bogumił Siramowski
Przewodniczący
RM.

Gazeta Bełżycka

Nowo powstały zespół Jagody przygotował część artystyczną.

▶

▶

1 sierpnia o godz 17.00 wyciem
motocykli Bełżyckiej Grupy Motocyklowej „Wydech”rozpoczęły
się obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Na Placu Powstańców Warszawy przy Pomniku Niepodległości
zgromadzili się licznie mieszkańcy
naszej gminy, by oddać hołd poległym i pomordowanym warszawiakom, którzy wzięli udział w nierównej walce o godność i wolność
- o niepodległą Polskę.
W uroczystości wzięły udział
władze miejskie reprezentowane przez Przewodniczącego Rady
Miejskiej Bogumiła Siramowskiego, Zastępcę Burmistrza Bełżyc
Ryszarda Biernackiego, Sekretarz
Miasta Joannę Kaznowską. Wśród
obecnych byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Lublinie sekretarz Powiatu Artur Rumiński,
radny Powiatu Lubelskiego Grzegorz Widelski, Stowarzyszenie AK
WiN z prezes Wandą Łukasik radni
miejscy, sołtysi, harcerze z 43 Drużyny Harcerskiej „Parasol”, poczty
sztandarowe środowisk i stowarzyszeń kombatanckich oraz szkół
gminnych.
Modlitwę za walczących powstańców odmówił ks. Prałat
Czesław Przech. Głos zabrał także burmistrz Ryszard Biernacki
i Przewodniczący RM Bogumił
Siramowski. Członkowie Towarzystwa Regionalnego Bełżyc oraz
uczniowie ZS. im. M.Kopernika
przygotowali część artystyczną. Na
zakończenie z krótkim koncertem
pieśni o Warszawie wystąpił chór
Cordial z MDK Bełżyce.
Tekst i foto:
Agnieszka Winiarska

Tego popołudnia dla mieszkańców
przygrywała kapela, zapewniając dobrą
zabawę.

Zajęcia i konkursy sportowe dla najmłodszych prowadził dyrektor CKFiS
Andrzej Paśnik oraz instruktor Justyna
Giza.
Nr 118/119 (229/230) · lipiec/sierpień 2019

▶ W czasie imprezy działały małe
kiermasze, na których można było
zakupić drobne wytwory rękodzieła oraz
smakowite ciasta przygotowane przez
miejscowe gospodynie.
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Delegacje miast partnerskich z oficjalną
wizytą w Bełżycach

Kronika Dni Bełżyc

13

Koncerty i występy z okazji Dni Bełżyc

Na scenie koncertował Zespół
Jarzębinki z MDK.

Uczniowie ze wszystkich szkół
gminnych prezentowali swoje
talenty wokalne i taneczne.

Milion białych róż wyśpiewał
Cordial.

Gościnnie na święcie miasta
wystąpił Zespół Śpiewaczy ze
Strzeszkowic.

Przed publicznością wystąpił Zespół Śpiewaczy z Wierzchowisk.

Zespół taneczny Axel z MDK
Bełżyce.

Z humorem jak zawsze bawił
widownię Zespół Śpiewaczy
z Wojcieszyna.

Ciekawy repertuar zaprezentował Chór Gaudeamus i Gaudium
z SP Nr 1 w Bełżycach.

Utwór z repertuaru Anny
German zaprezentowała młoda
artystka Dominika Olimpia
Wójcik.

Duże grono widzów jak zawsze
przed sceną gromadziły urocze
występy przedszkolaków.

16 czerwca na stadionie miejskim miały miejsce główne obchody święta miasta. Z tej okazji Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka
witał przybyłych na obchody Dni Bełżyc gości i mieszkańców
gminy.

W odpowiedzi na zaproszenie
Burmistrza Bełżyc Ireneusza
Łucki, w czasie Dni Bełżyc
w dniach od 14 do 16 czerwca
2019 r. odwiedziły nas delegacje
z miast partnerskich.
Na czele delegacji stali:
Burmistrz węgierskiego miasta Barand – Miklós Kovács,
Burmistrz
Ŝaŝtin-Strâže
na
Słowacji – Jaroslav Suchánek
oraz Z-ca Burmistrza Brody na
Ukrainie - Alexandr Elinevsky.
Przybyli goście uczestniczyli w obchodach Dni Bełżyc, obejrzeli
przygotowany na tę okazję program artystyczny oraz wygłosili
krótkie powitania skierowane do
mieszkańców naszej gminy.
Uczestnicy wizyty mieli ponadto okazję poznać firmy prosperujące na terenie Bełżyc. Przedstawiciele MEGA Sp. z o.o. oraz LST
– Polska Sp. z o.o. zaprezentowali
swoje spółki. Goście obejrzeli
jak przebiega proces produkcji.
W firmie MEGA mieliśmy okazję
zobaczyć jak powstają maszyny
dla przemysłu spożywczego, natomiast w LST – Polska obserwowaliśmy proces mrożenia owoców.

Delegacja z Ukrainy i Węgier
gościła także w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bełżycach, gdzie
wspólnie z dyrektor Lucyną Sobczak omówili możliwość wymiany młodzieży szkolnej. Natomiast
dyrektor szkoły ze Słowacji odwiedził Szkołę Podstawową Nr
2 w Bełżycach, z którą miał już
okazję współpracować w latach
ubiegłych. Podczas tego spotkania
przeanalizowano program dalszej
współpracy.
Między licznymi spotkaniami
nasi goście odwiedzili pobliski Nałęczów oraz uczestniczyli w pokazie kucia w kuźni w Wojciechowie.
Wizyta delegacji z miast partnerskich zakończyła się wspólnym obiadem w restauracji „Stary
Młyn” w Bełżycach. Właścicielka
opowiedziała zagranicznym gościom historię młyna i istniejącej
tam w chwili obecnej restauracji.
Podczas obiadu goście podziękowali Burmistrzowi Bełżyc za zaproszenie, wyrazili swoją wdzięczność
za ciepłe przyjęcie oraz zadowolenie z pobytu w naszej Gminie.
Tekst: Joanna Sidorowicz,
foto: J.Sidorowicz, A.Winiarska

Gwiazdą tegorocznych Dni Bełżyc był zespół Weekend.

Ostre, rockowe brzmienie zaprezentował publiczności na
stadionie zespół Pawkin.

Blok występów dziecięcych zamknęła znana z programu The
Voice of Kids - Zuzia Janik.
Gazeta Bełżycka

Nr 118/119 (229/230) · lipiec/sierpień 2019

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

Gazeta Bełżycka - Wydawnictwo Samorzadowe
,

12

Gazeta Bełżycka

Kronika Dni Bełżyc

Fujarka Kabaretowa zainaugurowała
tegoroczne Dni Bełżyc

Burmistrz Bełżyc 14 czerwca oficjalnie otworzył Dni Bełżyc
2019 witając wszystkich mieszkańców oraz przybyłych gości.

Znany bełżyckiej i nie tylko bełżyckiej publiczności kabaret FiFa
Rafa czyli Ola Kwiatkowska i Mateusz Kwiatkowski zaprezentowali nowe skecze w swoim repertuarze.

Zawody pływackie po raz pierwszy na
miejskim święcie

Kilkudziesięciu uczniów stanęło do rywalizacji w turnieju pływackim,
który cieszył sie sporym zainteresowaniem wśród uczniów tutejszych
szkół. Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Bełżyc rozegrano 15
czerwca, na pływalni przy hali sportowej CKFiS, a otworzył je Ryszard
Biernacki Zastępca Burmistrza Bełżyc.

15

Kilkudziesięciu uczniów wystartowało w dwóch kategoriach wiekowych.
Emocji nie brakowało. Zwycięzcy stanęli na podium, a wszyscy uczestnicy zmagań otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Brydżowe Grand Prix Lubelszczyzny

ŁowcyB po raz pierwszy, ale mamy nadzieję, że nie ostatni pojawili się na scenie w Bełżycach.

Publiczność na widowni świetnie bawiła się tego wieczoru
razem z kabareciarzami.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Podwieczorek przy mikrofonie i ...
wernisaż ceramiki Koła Kobiet z Pasją
Sobotni wieczór w Miejskim
Domu Kultury wpisywał się
w tegoroczne obchody Dni Bełżyc. Kolejna impreza z cyklu
Podwieczorek przy mikrofonie
i...połączona została z wystawą
ceramiki Koła Kobiet z Pasją
działającego w MDK.
Tematem przewodnim spotkania był żywioł ziemi, skąd pozyskuje się glinę do wyrobów ceramicznych. Panie z koła zgodnie
twierdziły, że wykonywanie naczyń i ozdób z ceramiki przynosi
wiele radości, jest satysfakcjonujące i jednocześnie relaksujące.
Podwieczorek, podobnie jak
poprzednio, przygotowali pracownicy MDK, natomiast autorkami
wystawy zbiorowej glinianych
naczyń i ozdób były wspomniane
wcześniej panie z Koła Kobiet z Pasją. Wystawa była podsumowa-

Gazeta Bełżycka

niem warsztatów, które odbywały
się w ostatnim roku działalności
klubu i przyniosły bardzo bogate
efekty, co widać na załączonej fotografii. Tego wieczora oprócz podziwiania wyrobów artystycznych
cieszyliśmy ucho piosenkami granymi na żywo, jak choćby znanym
z pewnością naszym Czytelnikom
utworem Heleny Vondrackovej
„Malowany dzbanku” .
Warto dodać, że panie z Koła
Kobiet z Pasją kultywują bardzo
stare tradycje ponieważ gliny
garncarskie w Polsce występują
dość powszechnie i są używane od
wieków. Źródła historyczne podają, że w VI tysiącleciu p.n.e. na
obszarze Niziny Węgierskiej z północnej Grecji przedostała się kultura, w obrębie której wytwarzało
się ceramikę. Stamtąd już tylko
niewielki krok na nasze ziemie.

Od wieków właśnie garncarstwem
trudniły się głownie kobiety, które lepiły naczynia przede wszystkim na potrzeby gospodarstwa
domowego: gotowania żywności,
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przechowywania wody i jedzenia.
Od tamtej chwili metody wyrobu
i zdobienia naczyń zmieniły się
tylko nieznacznie.
Tekst i foto:
Agnieszka Winiarska

-W czasie zawodów dobry brydżysta potrafi w przybliżeniu określić gdzie, jakie karty się znajdują. Matematyka i umiejętność analitycznego myślenia są niezbędne - mówił sędzia główny Jacek Baka tuż przed
otwarciem zawodów Grand Prix Lubelszczyzny.
Turniej Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza
Bełżyc rozgrywany był w ramach tegorocznych obchodów Dni Bełżyc. Impreza została zorganizowana w sali
sportowej SP Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach.
Uroczyście otworzył ją Zastępca Burmistrza Bełżyc
Ryszard Biernacki. Po zakończeniu niezwykle emocjonujących rozgrywek wręczył także puchary zwycięzcom turnieju.
Tekst i foto:
Agnieszka Winiarska

Wędkarze rywalizowali
o Puchar Burmistrza Bełżyc
W niedzielę 16 czerwca na zbiorniku wodnym w Bełżycach trzynastu wędkarzy w dwóch grupach
W pierwszej kategorii-juniorwiekowych wzięło udział w Zawodach Wędkarskich o Puchar Burmistrza Bełżyc. Organizatorem wy- kobieta sklasyfikowano jedną
darzenia było Koło PZW 74 Bełżyce, a zawody wpisywały się w cykl wydarzeń Dni Bełżyc 2019.
zawodniczkę, która złowiła ryby
o masie 450 gram. W kategorii senior: 1 miejsce zajął Kacper Rudzki z wagą ryb 2490 gram, 2 miejsce
Jarosław Cinkowski, który złowił
2330 gram ryb i 3 miejsce zajął
Andrzej Mirosław, a jego połów
wynosił 2300 gram. Dodatkową
rywalizacją było wyciągniecie
największej ryby zawodów. Tutaj
szczęście uśmiechnęło się do Jarosława Cinkowskiego, który złapał
leszcza o wadze 700 gram.
Oprócz pucharów zwycięzcom
wręczono równiez nagrody ufundowane przez siłownię Haryzma
i Hotel Korona Trojaczkowice.
Tekst: R.Tarczyński,
foto: J.Anasiewicz
Wydanie internetowe gazety do pobrania na stronie www.belzyce-mdk.pl
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Kronika Dni Bełżyc

Wydarzenia szkolne

Turniej Sołectw Gminy Bełżyce

Przygoda, która staje się pasją

Dziesięć sołectw wystartowało w tegorocznym Turnieju
Sołectw Gminy Bełżyce.
Turniej rozgrywany był na
stadionie miejskim 15 czerwca.
Wystartowało w nim sołectwo
Miasto Bełżyce, Bełżyce Wzgórze, Bełżyce Zastawie, Chmielnik, Krężnica Okrągła, Matczyn
Wojcieszyn, Podole, Stare
Wierzchowiska, Wierzchowiska
Górne i Zosin.
Zmagania były bardzo zacięte,
rywalizowano bowiem w kilkunastu konkurencjach. W rzutach
do kosza najlepiej wypadło
sołectwo Matczyn Wojcieszyn
podobnie jak w przenoszeniu
worków z piaskiem. W trójboju
władz niepokonane okazało
się Bełżyce Wzgórze. Matczyn
Wojcieszyn królował w kolejnej dyscyplinie jaka były narty
integracyjne zarówno kobiet jak
i mężczyzn oraz w przerzucaniu
opony. W rzutach lotką kobiet
najlepsze były Wierzchowiska
Górne, natomiast mężczyzn
Stare Wierzchowiska, chłopcy
Matczyn Wojcieszyn. Corn hole
to rzut woreczkiem do celu. Tu
wśród kobiet najlepsze okazały
sie panie ze Starych Wierzchowisk, a mężczyźni z Chmielnika.
Było także przeciąganie liny kobiet i mężczyzn oraz konkurencje
indywidualne jak wyciskanie
ciężaru.
Dodajmy, że każdą konkurencję
osobno nagradzano, a w podsumowaniu rozgrywek najlepiej
wypadło sołectwo Matczyn
Wojcieszyn zajmując I miejsce,
na II miejscu znalazło się sołectwo Wzgórze, a na III pozycji
Krężnica Okrągła.
Puchary, dyplomy i nagrody
zwycięzcom wręczał Ireneusz
Łucka Burmistrz Bełżyc i Zastępca Burmistrza Ryszard Biernacki.
Tekst i foto: A.Winiarska

Wakacyjny czas rozpoczął
się pracowicie dla młodych chórzystów z „Gaudeamus” (Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła
II w Bełżycach), którzy pod czujnym okiem Pani Marzeny Goc,
wyjechali wczesnym rankiem 21
czerwca do Warszawy, na próby przed Finałowym Koncertem
chórów ogólnopolskiego projektu
Akademia Chóralna – Śpiewająca
Polska.
Akademia Chóralna to projekt
administrowany przez Narodowe
Forum Muzyki we Wrocławiu.
Jego głównym celem jest propagowanie śpiewu i zwiększanie liczby szkolnych chórów dziecięcych
i młodzieżowych, a dyrektorem
programowym wrocławska dyrygent i chórmistrzyni – Agnieszka
Franków – Żelazny.
Koncert „Moniuszko inaczej
śpiewany” odbył się 22 czerwca
w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, w pięknej Sali Moniuszki. Jak sam tytuł wskazuje, koncert
ten był niezwykły pod wieloma
względami. Po pierwsze śpiewali amatorzy z 16 chórów z całej
Polski. Po drugie utwory kompozytora, obchodzącego w tym roku
dwusetne urodziny, opracowane
zostały w języku bliskim młodemu
człowiekowi. A dokonał tego Roman Ilia Drozd, który wykazał się
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przy tworzeniu nowych aranżacji
niezwykłą pomysłowością. Dyrygentem była Pani Agnieszka Franków – Żelazny, która prowadziła
cały koncert swobodnie i z uśmiechem na twarzy. Towarzyszyła jej
Orkiestra Leopoldinum z Wrocławia.
W dniu koncertu na twarzach
naszych chórzystów było widać już
zmęczenie dwudniowymi próbami, ale kiedy tylko kurtyna uniosła
się do góry, wszyscy młodzi chórzyści wyglądali świeżo i elegancko.
Koncert podzielony był na
cztery części. I część to występ chórów mieszanych, II część to duet
„O mój sokole” z opery Halka, III
część – występ chórów jednorodnych projektu Akademia Chóralna
i część ostatnia – wspólny śpiew
wszystkich chórów.
Publiczność
zgromadzona
w Sali Moniuszki mogła usłyszeć m.in. utwory takie jak: „Jak
lilija, co rozwija” z opery Verbum
nobile, „Ten zegar stary” z opery
Straszny Dwór (w tej arii młodzież
miarowym dźwiękiem i przechyleniami głowy naśladowała tykanie zegara), „Groźna dziewczyna”,
„Chochlik”, „Prząśniczka”, „Dziad
i baba”, „Krakowiaczek”, „Mazur”.
Koncert dostarczył widzom niesamowitych wzruszeń, a szczególnie

rodzicom, którzy mogli zobaczyć
swoje pociechy występujące na
scenie Teatru Wielkiego. Naszą
lokalną społeczność na widowni
reprezentowała Pani Beata Cyrankiewicz – skarbnik gminy Bełżyce oraz rodzice niektórych chórzystów. Młodzi artyści oraz ich
kierownicy artystyczni za swoją
ciężką, ale i piękną pracę zostali
nagrodzeni gromkimi oklaskami.
Jednak występ w Warszawie
nie zakończył przygody ze śpiewaniem. Nazajutrz chórzyści
z Bełżyc wyjechali do Wrocławia
na nagranie płyty. W Filharmonii Wrocławskiej im. Witolda Lutosławskiego cztery chóry wraz
z orkiestrą smyczkową wspólnie
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nagrały trzy utwory: „Chochlik”,
„Krakowiaczek” i „Aria Jontka”.
Dla niektórych uczniów było to już
drugie z kolei nagrywanie. Potem
nasi młodzi bełżyczanie przeszli
na Wrocławski Rynek, aby zakupić
pamiątki. Ostatniego dnia pobytu
we Wrocławiu chórzyści udali się
do Hydropolis – interaktywnego
centrum poświęconego wodzie.
Z pewnością występ na deskach Opery Narodowej, jak i nagrywanie płyty, były dla chórzystów wspaniałą przygodą, która
dostarczyła im niesamowitych
i niezapomnianych wrażeń.
Tekst i foto: Agata Skurska
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Dobra książka na dobry dzień
W ramach współpracy biblioteki szkolnej ze świetlicą – zorganizowano cykl spotkań promujących czytelnictwo wśród
uczniów Szkoły Podstawowej Nr
1 w Bełżycach. Zajęcia odbywały
się od marca do maja 2019 r.
Pierwszym gościem była bibliotekarka z Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej o Profilu Pedagogicznym w Bełżycach – Pani
Monika Dudek – Chomicka, która
czytała uczniom książeczki „Cukierku, Ty łobuzie” oraz „Popraw
się cukierku”.
Na kolejne zaproszenie odpowiedziała bibliotekarka z Miejsko
– Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bełżycach – Pani Agnieszka
Zasada. Nasz gość zaprezentował
dzieciom, z pomocą japońskiego
teatrzyku obrazkowego Kamishibai, bajkę pt.„Kot w butach”.
Oprócz tego najmłodsi odpowiadali na podchwytliwe pytania
związane z bajką.
Następną osobą, którą zaproNr 118/119 (229/230) · lipiec/sierpień 2019

siliśmy na zajęcia biblioteczno świetlicowe był lekarz medycyny
– Pani Katarzyna Dębicka. W fartuchu lekarskim i ze stetoskopem
na szyi lekarka zapoznała dzieci
z książką o tematyce prozdrowotnej zatytułowaną: „Baśniowa Akademia Zdrowia”.
Kolejnym gościem naszej
szkoły była Pani Elżbieta Goliszek – instruktor plastyki z MDK
w Bełżycach. Pani Ela przeczytała
uczniom dwie książeczki: „Piegowate opowiadania” oraz „Dziwne
przypadki bajkopisarza”.
Szczególnym gościem był
ksiądz Łukasz Kukier. Ksiądz przeczytał przypowieść „O dobrym
Samarytaninie”. Podsumowaniem
niecodziennej wizyty było wspólne odmówienie modlitwy „Ojcze
nasz” oraz udzielenie wszystkim
kapłańskiego błogosławieństwa.
Na początku maja gościliśmy w świetlicy Panią Magdalenę
Kwiatkowską - psycholożkę z Poradni Psychologiczno – Pedago-

gicznej w Bełżycach. Prowadząca zajęcia przeczytała uczniom
książeczkę pt.: „Księżniczka”. Do
współpracy z naszą szkołą zaprosiliśmy również pracowników:
z Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bełżycach oraz z Samorządowego Przedszkola Publicznego im. Janusza Korczaka w Bełżycach.
Pani Patrycja Mirosław z pobliskiego OPS przeczytała dzieciom trzy bajki: „Mała Syrenka”,

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

„Stokrotka i Skowronek” oraz
„Słowik”. Ostatnim gościem była
Pani Anna Boruch – logopedka
z Przedszkola Nr 1 im. Janusza
Korczaka w Bełżycach.
W tym miejscu składam podziękowania wszystkim naszym
gościom za poprowadzone zajęcia,
które przyniosły wspaniały efekt
edukacyjny.
Tekst i foto: Dorota Nowak
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100 - lecie miejskiego przedszkola

Przedszkole im. Janusza Korczaka w Bełżycach obchodziło
w tym roku 100. rocznicę powstania. Zbiegła się ona z obchodami 100 - lecia Niepodległości Polski.
Przedszkole zwane na początku ochronką, założone zostało wiek temu przez miejscowe
siostry zakonne. Przedszkole od
momentu założenia miało na
celu zarówno opiekę, edukację
jak i budowanie tożsamości oraz
wspólnoty społecznej.
W zorganizowanej przez rodziców, nauczycieli i przedszkolaków uroczystości wzięło udział
kilkuset widzów, mieszkańców
miasta, w tym władze miejskie
reprezentowane przez Burmistrza Bełżyc Ireneusza Łuckę oraz
Przewodniczącego Rady Miejskiej
Bogumiła Siramowskiego. Na hali
sportowej CKFiS tego dnia byli
obecni także przedstawiciele Lubelskiego Kuratora Oświaty, radni
powiatowi, miejscy oraz sponsorzy.
Uroczystość
poprowadziła
zastępca dyrektora przedszkola
pani Jolanta Karaś.
Wspaniałe, barwne występy
przedszkolaków przez ponad dwie
godziny zachwycały zgromadzoną
na widowni publiczność.
Tego dnia nie zabrakło jubileuszowego tortu oraz życzeń składanych nauczycielom, dyrekcji
oraz podopiecznym.
Warto dodać, że przedszkolaki poprzez udział w różnorodnych
imprezach kulturalnych, zajęciach
edukacyjnych, poznają nie tylko
bajki, ale również pojęcia i wydarzenia związane z polską historią,
lokalnym patriotyzmem i poczuciem tożsamości narodowej.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
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Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
przypomina
Podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego
oraz podmioty prowadzące
sprzedaż bezpośrednią tych
produktów obowiązane są
złożyć wniosek o wpis do
Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Żywienia (Dz.U. z 2019 poz.1252).

Podmioty (zakłady) prowadzące produkcję pierwotną to osoby fizyczne
prowadzące gospodarstwa
rolne lub punkty skupu.
Ww. wniosek należy złożyć
osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Lublinie - ul. Uniwersytecka 12,
20-029 Lublin lub przesłać
pocztą na ww. adres.

W Wierzchowiskach mieszkańcy
ustawili nowy krzyż
W dniu 29 czerwca
w Wierzchowiskach Górnych odbyło się poświęcenie
nowego krzyża. Inicjatywę budowy podjęli sami
mieszkańcy. Krzyż stanął
kilka metrów od drogi
Bełżyce - Borzechów, nieco
dalej niż ten, który był tam
poprzednio.
Poświęcenia w obecności
mieszkańców wsi dokonał
ks. Krzysztof Wójcik.
Tekst i foto: Szymon Topyło

Wybory w Oddziale ZNP
w Bełżycach
21 maja tego roku
w Oddziale Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Bełżycach w Szkole
Podstawowej Nr 1
im. Jana Pawła II
w Bełżycach odbyło się zebranie
sprawozdawczo – wyborcze.
W zebraniu uczestniczyli
przedstawiciele Zarządu Okręgu
Lubelskiego: Wiceprezes Włodzimierz Kosior, Członek Zarządu
Okręgu, Ewa Kiernicka oraz Prezes Oddziału w Niemcach Jadwiga
Łucka – Drozd.
Swoją obecnością zaszczycił
nas Burmistrz Bełżyc Pan Ireneusz
Łucka i Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełżycach Pani Lucyna Sobczak. Obecni byli prezesi
ognisk: Beata Igras, Ewa Jakubowska, Marzena Kruczyńska, Tomasz
Minik, Marzena Plewik i Adam
Skraiński oraz Przewodnicząca
Sekcji Emerytów i Rencistów Janina Król. W zebraniu uczestniczyli
czynni i emerytowani członkowie
ZNP ze szkół i placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Bełżyce.
Po przyjęciu sprawozdania
z pracy Zarządu nastąpił wybór
Prezesa. Jednogłośnie na to stanowisko wybrano ponownie Panią
Krystynę Tomczyk.
Zarząd Oddziału w minionej
kadencji wystąpił z wnioskami do
Zarządu Głównego w Warszawie
o nadanie zasłużonym wieloletnim działaczom Związku, Złotej
Odznaki ZNP. Otrzymali je: Anna
Chawrylak, Elżbieta Gontarczyk,
Krystyna Tomczyk i Bogdan
Oleszczuk.

ZAPRASZAMY

Zarząd Oddziału przygotował
także i wystąpił do Ministerstwa
o nadanie nauczycielom wyróżniającym się w pracy dydaktyczno
- wychowawczej Medali Komisji Edukacji Narodowej. Medale
KEN otrzymali: Małgorzata Bojar,
Zbigniew Dyguś, Elżbieta Gontarczyk, Marzena Kruczyńska,
Wojciech Kowalski, Dorota Maj,
Joanna Mróz – Wójtowicz, Urszula
Sobiepan, Anna Stawińska, Beata
Szymczyk i Jolanta Wójtowicz.
Po wysłuchaniu sprawozdań
Zarządu Oddziału i Oddziałowej
Komisji Rewizyjnej oraz po dyskusji nad sprawozdaniami udzielono
jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału
ZNP w Bełżycach.
- Praca związkowa nie należy do łatwych, jest jednak misją
i wymaga pełnej dyspozycyjności,
współpracy oraz odwagi w podejmowaniu decyzji - podkreśliła
Pani Prezes. Na zakończenie obrad
Krystyna Tomczyk życzyła nowo
wybranym członkom Zarządu
Oddziału, członkom Zarządów
Ognisk, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Społecznym Inspektorom Pracy wielu twórczych dokonań dla dobra organizacji.
ZNP to organizacja, która od
lat ukierunkowana jest na pomoc
i wsparcie pracowników oświaty,
dlatego zachęcamy do współpracy.
Zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszej organizacji.
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W imieniu Zarządu Oddziału
ZNP w Bełżycach
Dorota Maj

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

Gazeta Bełżycka

O sporcie

Nasza historia

Profilaktyczna akcja
dla młodzieży
Zarząd Głównego Polskiego
Towarzystwa
Zapobiegania Narkomanii we współpracy
z Agencją Artystyczną „J.J” Janina
Janusiewicz był organizatorem kolejnej akcji profilaktyczno-informacyjnej na temat uzależnień pod
hasłem NIEĆPA – NIE PIJĘ, NIE
PALĘ, NIE ĆPAM.
W ramach programu młodzież
ze SP Nr 1 w Bełżycach, SP Nr 2 w
Bełżycach oraz SP w Krzu miała
możliwość skorzystania z punktów
konsultacyjnych
prowadzonych
przez specjalistów organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz przeciwdziałania
narkomanii. W punktach konsultacyjnych można było uzyskać
informacje na temat sposobów

udzielania pomocy osobom zagrożonym uzależnieniom i uzależnionym oraz rodzinom, miejsc terapii
oraz warunków i szans wyjścia
z problemu uzależnień.
Program obejmował wystąpienie przedstawiciela STOP Pijanym
kierowcom oraz przedstawiciela
Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, występ profilaktyczny zespołu STO% oraz
gwiazdy programu Blu Cafe z zespołem.
Udział młodzieży w w/w wydarzeniu finansowany był z Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2019.
Tekst: Marzena Wojtachnio,
foto: Beata Mirosław

Rywalizacja
sportowa
w Noc Świętojańską

Zawodami wędkarskimi rozegranymi w czerwcu a organizowanymi przez Zarząd Koła 74
Bełżyce były Dwunastogodzinne Zawody Nocy Świętojańskiej o Puchar Sklepu Olimp
Trofea Sportowe Lublin.
Uczestniczyło w nich 19
zawodników w dwóch grupach wiekowych. W pierwszej
kategorii-junior
klasyfikacja
zwycięzców przedstawiała się
następująco: 1 miejsce zajął Jakub Węgorowski. Udało mu się
wyciągnąć najwięcej, bo aż 1520
gram ryb. 2 miejsce zajął Wojciech Wielgos łowiąc 530 gram.
W kategorii senior: 1 miejsce
zajął Szymon Sieńko z wagą ryb
8770 gram, 2 miejsce Ryszard
Więckowski 4130 gram i 3 miej-

sce Robert Tarczyński 2100 gram.
Dodatkową rywalizacją było złowienie największej ryby zawodów.
Tutaj szczęście uśmiechnęło się
do Ryszarda Więckowskiego, który wyciągnął karpia o wadze 4100
gram.
Podziękowania za ufundowanie nagród kierujemy do Państwa
Dwojaków za przygotowanie nocnego posiłku dla wędkarzy oraz
sklepu Olimp Trofea Sportowe
w Lublinie.
Zarząd Koła serdecznie zaprasza chętne osoby do uczestnictwa
w zawodach wędkarskich oraz
dzieci, młodzież jak i dorosłych
do wstąpienia w szeregi Polskiego
Związku Wędkarskiego. Więcej
informacji można uzyskać na stronie koła 74 Bełżyce.
Tekst: Robert Tarczyński

*artykuły szkolne
*podręczniki
*duży wybór plecaków - do każdego

gratis niespodzianka

ul. Lubelska 89 Bełżyce
tel. 81 517 22 43
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Pomniki hańby, pomnik chwały

Pomniki przy szosie Chodel-Bełżyce, Krężnica Okrągła. Po lewej pomnik
poświęcony zwycięskiej bitwie z Niemcami z 1944 roku. Po prawej obelisk
upamiętniający wygrane starcie z komunistami w 1946 roku.
Foto: Rafał Dobrowolski
W maju bieżącego roku, kilka tygodni po 7. Rajdzie Zapory,
środowiska patriotyczne obiegła
wieść o zniszczeniu przez wandali tablicy na jednym z pomników
stojących przy szosie na Krężnicy
Okrągłej. W tym miejscu znajdują się dwa obeliski – pierwszy (po
lewej) poświęcony zwycięskiej bitwie Zaporczyków z Niemcami 24
maja 1944 roku. Ten pomnik został postawiony jeszcze za czasów
komuny i chyba nigdy nie było
próby jego zniszczenia. Bardziej
skomplikowana historia dotyczy
drugiego obelisku, stojącego po
prawej stronie.
Druga bitwa pod Krężnicą
Okrągłą
W tym samym miejscu, w którym w 1944 roku „Zapora” zorganizował i dowodził wygraną bitwą
nad Niemcami, ponad dwa lata
później odbyła się, także zwycięska, bitwa Zaporczyków z siłami
komunistycznymi (przy tej akcji
Dekutowski nie był obecny, lecz
jego zastępca kpt „Wisła”).
Dwa oddziały Zgrupowania –
kapitana Stanisława Łukasika ps.
„Ryś” oraz porucznika Tadeusza
Skraińskiego ps. „Jadzinek” w dniu
24 września 1946 roku zorganizowały tam zasadzkę wymierzoną
w siły bezpieczeństwa. Zaczęły od
rozbicia posterunku MO w Bełżycach, po czym zaczaiły się przy
szosie Chodel – Bełżyce w oczekiwaniu na większy oddział komunistyczny. Prawdę mówiąc na
samym wyjściu zasadzka nie była
udana, ponieważ przejeżdżająca
grupa MO eskortująca transport

tytoniu wypatrzyła partyzantów
i uprzedziła o tym oddział KBW
przebywający w Opolu Lubelskim.
Zatem pułapka nie była żadnym
zaskoczeniem dla komunistów,
mimo to zostali rozgromieni przez
Zaporczyków z powodu porażającej nieudolności dowodzącego
oficera i, delikatnie rzecz ujmując,
braku ducha bojowego i wyszkolenia komunistycznych żołnierzy.
By nie być posądzonym
o stronnicze przedstawienie tych
wydarzeń, przytoczmy treść meldunku Wydziału III W.U.B.P.
w Lublinie do Wydziału Operacyjnego Sztabu KBW (za pracą
Henryka Pająka „Akcje oddziałów
‘Zapory’ w tajnych raportach UB-MO”; pisownia oryginalna).
„Dowódca grupy operacyjnej KBW Warszawa zadecydował
udać się we wskazane przez MO
miejsce postoju bandy, celem jej
zlikwidowania. W tym celu zsadził
z samochodu swoją załogę, zabrał
ze sobą również członków MO
i udał się pieszo ze wsi Czczeniec
(Trzciniec) do kolonii i zagajnika
Krężnica Okrągła. Po dojściu do
kol. Krężnica Okrągła i zagajniku
grupa operacyjna bandy nie napotkała. Więc D-ca grupy postanowił
posuwać się naprzód po szosie
w kierunku Bełżyc. Posuwając się
niespełna 1 kilometr na przód od
kol. Krężnica Okrągła, grupa popadła pod silny ogień broni maszynowej i automatycznej z obu
stron i z frontu. Na skutek otwarcia silnego ognia ze strony bandy
w grupie operacyjnej powstała
panika i zamęt. Żołnierze słabo

ostrzeliwując się zaczęli wycofywać się w bez porządku z powrotem w kierunku kol. Krężnicy i wsi
Czciniec. Bój trwał niespełna pół
godziny. W wyniku boju poniosło
śmierć 17-tu osób, z których 12cie z KBW Warszawa i 5 członków
MO oraz zostało rannych z grupy
KBW Warszawa 2 żołnierzy.
W boju z bandą „Zapory”
w czasie zasadzki żadnych wyróżnień po stronie żołnierzy KBW
Warszawa, nie było. Wszyscy
w bez porządku rozbiegli się w kierunku kol. Krężnica Okrągła.
Wnioski. Dowódca grupy
operacyjnej KBW Warszawa po
otrzymaniu wiadomości, że banda
znajduje się w kol. Krężnica Okrągła nie odpowiednio zorganizował
szyk bojowy swego pododdziału
w czasie marszu ze wsi Czciniec do
kolonii i zagajniku Krężnica Okrągła. Marsz bojowy pododdziału
nie był zabezpieczony przednim
ani bocznym ubezpieczeniem
wskutek czego cały oddział wpadł
pod silny ogień ze strony bandy, co
spowodowało od razu zabicie kilku
żołnierzy wraz z D-cą grupy”.
Tak więc wyglądała ta bitwa,
będąca przykładem całkiem licznych sytuacji z tamtych czasów,
gdy zwierzyna na którą polowali
komuniści, stawała się myśliwym.
W tym wypadku zwycięstwo Zaporczyków było mniej zasługą ich
sprytu, a bardziej wynikiem marnego wyszkolenia i braku doświadczenia czerwonych kolaborantów.
O „bohaterskiej walce” żołnierzy

KBW wspomnianej na oryginalnej
tablicy z „prawego” pomnika nie
było absolutnie mowy.
Warto dodać czym był KBW,
czyli Korpus Bezpieczeństwa Publicznego. Został on powołany
przez narzucone przez Sowietów
komunistyczne władze w 1945
roku. Formacja ta była wzorowana na zbrodniczym sowieckim
NKWD, porównywana jest czasami nawet do SS. Głównym zadaniem (oczywiście były też inne,
ale w pierwszym okresie drugorzędne) Korpusu była walka z tzw.
podziemiem reakcyjnym, czyli
w prostszych słowach – wyłapanie
i wymordowanie wszystkich tych,
którzy „marzyli” o orzełku z koroną i polskiej, nie sowieckiej Polsce.
Owszem, można dyskutować
nad poszczególnymi żołnierzami,
milicjantami i ormowcami biorącymi udział w polowaniach na
tzw. „bandytów”. Na pewno nie
wszyscy robili to, co robili z dobrej woli, często może obawiali się
o losy swoje i swoich rodzin, swoje
przyszłe kariery itp. Nie zmienia
to jednak faktu że służyli zbrodniczemu systemowi, w ramach
zbrodniczych formacji. Ciekawe
są wspomnienia Partyzantów Niepodległościowych (tych którym
udało się przeżyć) z ich spotkań
w walce z KBW. Otóż o ile akurat
w pobliżu nie było żadnego Ubeka (funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa), często obie strony
strzelały „Panu Bogu w okno”, ale

cd. str.22

Tablica z „prawego“ pomnika – jeszcze przed zniszczeniem. Napis:
„W tym miejscu dnia 24 września 1946 roku oddziały partyzanckie
AK-WiN, mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora“, dowodzone
przez kpt. Stanisława Łukasika ps. „Ryś“ i por. Tadeusza Skraińskiego ps.
„Jadzinek“, stoczyły zwycięską bitwę z oddziałami mazowieckiej jednostki
KBW“. Foto: RD
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Nasza historia

Pierwotna tablica na „prawym“ obelisku, zdemontowana po upadku
komuny. Napis: „W dniu 24 września 1946 roku żołnierze mazowieckiej
jednostki Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego stoczyli bohaterską walkę
z reakcyjnym podziemiem zbrojnym w walce o utrwalenie władzy ludowej. Foto: archiwum Konrada Kliczko
jeśli już walkę nadzorowali Ubecy,
nie było litości - członkowie Korpusu robili wszystko czy fizycznie
wyniszczyć tych na których kazano
im polować.
Komunistyczny
„ołtarzyk”
w Parku
Bitwę z 1946 roku komuniści,
chociaż absolutnie nie mieli się
czym szczycić, upamiętnili na jeszcze jednym pomniku, który stanął
w Parku w Bełżycach. On również
wspominał o „bohaterskiej” walce
żołnierzy KBW poległych „w walce ze zdrajcami narodu polskiego
z pod znaku NSZ”. Zastanawiające
może być skąd nagle pojawiły się
tutaj NSZ (Narodowe Siły Zbrojne), skoro „Zaporczycy” nigdy nie
należeli do struktur tej organizacji? Prawdopodobnie dlatego, że
w oczach komunistów, o ile członkowie Armii Krajowej (w tym Powstańcy Warszawscy), czy potem
WiN, byli bandytami i faszystami, to już najgorszym złem rodem z piekła były Narodowe Siły
Zbrojne; to właśnie ta organizacja

od samego swego powstania przejrzała zamiary Związku Radzieckiego i służących im polskich komunistów i prowadziła bezpardonową
walkę z „czerwoną zarazą”.
Jeszcze w latach 80-tych pomnik był miejscem odprawianych
komunistycznych
uroczystości,
z udziałem wojska i „spędzanych”
dzieci i młodzieży. Na szczęście to
już tylko niechlubna przeszłość.
W tym samym miejscu, w którym
stał „czerwony” pomnik, co roku
zbierają się setki ludzi wyruszających na rajd upamiętniający tych,
których komuniści nazywali zdrajcami. Piękny i optymistyczny „figiel” spłatany przez historię.
Dlaczego?
Można by się zastanowić, dlaczego zniszczona została tablica
dotycząca bitwy z 1946 r., natomiast nienaruszony został drugi
pomnik, z czasów II wojny światowej, chociaż dotyczy tych samych
partyzantów z AK? Jest to przejaw
swoistej schizofrenicznej teorii,
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według której major „Zapora” był
bohaterem, dopóki walczył z okupantem niemieckim, ale z chwilą
gdy podjął zbrojny opór wobec
kolejnego, sowieckiego okupanta i służącym mu komunistom,
stał się bandytą, zdrajcą, faszystą.
Dziwna, można rzec „czerwona”
logika… „Zapora” się nie zmieniał,
był w pełnym tego słowa znaczeniu
„niezłomny”. Kierował się cały czas
jedną przysięgą, od której nikt go
nie zwolnił. Zmieniały się natomiast okoliczności i główni wrogowie Polski, tej Polski naprawdę
niepodległej, bez fałszywego przydomka „Ludowa”.
Oczywiście zniszczenie tablicy jest smutnym i bulwersującym
wydarzeniem. Ale można na to
zdarzenie popatrzeć w pewnym
sensie … pozytywnie. Dewastacja pomnika to wyraz bezsilności
tych, którzy ciągle żyją w duchu
komunistycznej propagandy, według której członkowie Podziemia
Niepodległościowego (tzw. Żołnierze Wyklęci) byli zbrodniarzami, faszystami, wrogami „ludu”
itp. Wydawało się że kilkadziesiąt
lat wpajania kłamstw już nigdy nie
pozwoli wyjść na powierzchnię
prawdzie, a autentyczni Bohaterowie, którzy walczyli o w pełni niepodległą Ojczyznę, czy to
z Niemcami, czy z Rosjanami i służącymi im komunistami, będę już
na zawsze wyklęci. Ostatnie lata
pokazują, że, na szczęście i po raz
kolejny, prawda wygrywa. Sam
Rajd „Zapory” stał się wydarzeniem wyjątkowym, o skali ogólnopolskiej, z którego Gmina Bełżyce jest słynna. Dzieci, nie tylko
w czasie Rajdów, są uczone przez
miejscowych wspaniałych nauczycieli-społeczników prawdziwej historii i dobrze wiedzą, że „Zapora”
to bohater. Udało się Majora i jego
Żołnierzy wyciągnąć z cienia, czy
może z półcienia. Teraz stoją na

postumencie pamięci i sympatii
młodego pokolenia. To musi irytować pogrobowców komuny. I jak
widać irytuje. To dobrze, to znak
że dochodzimy do normalności.
I zniszczenie tej czy innej tablicy
niczego nie zmieni. Na Krężnicy
Okrągłej zawsze będziemy wspominać dwie zwycięskie bitwy Zaporczyków i dwie klęski wrogów
Polski.
Rafał Dobrowolski
GH Zgrupowanie
„Radosław”
6. MBOT

Pomnik stojący w Parku w Bełżycach, rozebrany po upadku
komuny. Napis: „Cześć pamięci
bohaterskich żołnierzy KBW poległych w dniu 23.9.46 w walce ze
zdrajcami narodu polskiego z pod
znaku NSZ o utrwalanie władzy
ludowej w Polsce“.
Foto: archiwum Konrada Kliczko

Kartka z historii - pożary Bełżyc
Słuchając słów kościelnego
hymnu „Święty Boże”, którymi
wierni wzywają „od powietrza,
głodu, ognia i wojny, zachowaj
nas Panie”, współczesny mieszkaniec naszej części świata, cieszący
się życiem w pokoju i względnym
dostatku, nie odczuwa rzeczywistej grozy przywoływanych klęsk.
Dawnych mieszkańców Bełżyc,
kiedy słuchali tych słów, musiał
jednak przeszywać strach realny.
Strach, który wynikał z ich osobistych przeżyć i doświadczeń. Było
Gazeta Bełżycka

tak między innymi dlatego, że
w przeszłości jedna z owych klęsk
wielokrotnie spadała na nasze
miasto. Klęską tą był pożar.
Pierwsze dotkliwe straty miasto poniosło w czasie najazdu kozaków Chmielnickiego w 1648 r.
Złupili oni miasto, dokonali pogromu Żydów, a także puścili z dymem zbór oraz słynne gimnazjum
kalwińskie wraz z jego zbiorami bibliotecznymi. Był to dopiero wstęp
do mających nadejść nieszczęść.
Pierwszy, znany nam, wielki

pożar strawił miasto w październiku 1671 r. O jego skali świadczy
fakt, że obecność jego pozostałości była odnotowywana aż po rok
1761.
Bełżyce, które u schyłku XVIII
w. korzystały na wystawnym i pełnym zbytku stylu życia małżeństwa Kossowskich, ówczesnych
właścicieli miasta, po raz kolejny
padły ofiarą pożogi w roku 1780.
Ogień strawił wówczas całą zabudowę Rynku. Tym razem jednak,
jak wspomina Kajetan Koźmian
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w swoich „Pamiętnikach”, odbudowa zajęła dużo mniej czasu, bowiem „…przemyślni Żydzi zakosztowawszy obfitego zarobku z tych
częstych zjazdów i uczt, w jednym
prawie roku zabudowali go obszernemi karczmami, stajnami i gościnnemi pokojami, a i katolicy
mieszkańcy powystawiali dworki
z podobnemi wygodami”. Niestety
od tego momentu niszczące pożary stały się w Bełżycach czymś za-

cd. str.23

dziwiająco regularnym, pojawiając
się średnio co ok. 40 lat.
Tragiczny w skutkach był kolejny wielki pożar miasta w roku
1822. Spłonął kościół oraz parafialna biblioteka a wraz z nią księgi parafialne i cenne dokumenty,
m.in. te związane z erekcją świątyni w XVII w. Ogień zniszczył
także synagogę oraz wystawną
zabudowę rynku, którą stanowiły
wzniesione po pożarze w 1780 r.
zajazdy i austerie. Pożar w istotny
sposób zmienił charakter zabudowy miejskiej i doprowadził do
zmian w układzie architektonicznym Bełżyc. Parcele wokół rynku
zostały ponownie zabudowane,
ale już skromniejszymi domami
drewnianymi. Nowy właściciel
miasta – Konstanty Brzeziński
– podjął decyzję o przebudowie
i zmianie przeznaczenia bełżyckiego zamku, w który docelowo
planowano uruchomić browar
i gorzelnię. Zabudowa folwarczna
miała zostać przeniesiona na drugi
brzeg rzeki Krężniczanki. Tam też
wzniesiony został w latach 40. XIX
w. nowy dwór i zespół parkowy.
Gruntowny remont kościoła parafialnego ruszył dopiero w 1833
r. Oprócz prac wewnątrz świątyni
wzniesiono również murowany
parkan wokół świątyni, wykorzystując w tym celu między innymi
materiał kamienny z rozbieranych
baszt zamkowych. Kolejny wielki
pożar wybuchł po upływie 44 lat,
3 czerwca 1866 r. Tym razem ogień
zniszczył 25 budynków.
Pożary dotykały nie tylko
mieszkańców miasta. Płonęła
też zabudowa okolicznych wsi.
W czerwcu 1906 r. w wyniku
podpalenia spaliło się gospodarstwo Wojciecha Barana w kolonii
Baraki. W lipcu tego samego roku
wybuchły z niewiadomej przyczyny pożar zniszczył gospodarstwo
Kazimierza Skiby w kolonii Skrzyniec. W maju 1908 r. od uderzenia
pioruna spłonęły zabudowania
braci Bartoszcze w Jaroszewicach.
W walce z żywiołem mieszkańcy
wsi zdani byli z reguły wyłącznie
na siebie i pomoc sąsiadów. Najczęściej udawało się jedynie wypuścić inwentarz żywy, czasami
wynieść trochę wartościowych
przedmiotów. Bywało, że spontanicznie prowadzona akcja ratunkowa kończyła się tragicznie. Tak
było, kiedy 9 maja 1907 r., w święto
Wniebowstąpienia, pożar wybuchł
we wsi Podole w gospodarstwie
wdowy Marianny Nagnajewicz.
Kiedy dogaszono zgliszcza odkryto w nich ciało jednego z fornali
z majątku w Matczynie, który zginął próbując wynosić zagrożony

pożarem dobytek. Opis tego pożaru przedstawił w artykule do
„Ziemi Lubelskiej” z 15 maja 1907
r. przyszły wicemarszałek Sejmu
Ustawodawczego Andrzej Maj. Na
koniec, w pełnych żalu słowach
zwrócił również uwagę na to, że do
pożaru na Podolu zdołała dojechać
straż ogniowa z majątku w Krzu,
zaś obsługa „sikawki” z Bełżyc tłumaczyła się po fakcie, że „sikawki
są tylko dla miasteczka, a na wieś
nie mają prawa jechać.”
Samo zaś miasteczko żyło
w ciągłym strachu przed ogniem.
W latach 1900-1910 groźne pożary
wybuchały w nim aż pięciokrotnie.
11 września 1910 r. niezgaszona
świeca, nieopacznie pozostawiona
w budynku szkoły żydowskiej stała
się przyczyną kolejnego nieszczęścia. Oprócz samej szkoły spłonęła
także bożnica oraz liczne budynki
na parcelach żydowskich i chrześcijańskich. „Ziemia Lubelska” z 17
września odnotowywała wśród poszkodowanych pożarem Abrama
Grosmana, Beniamina Kierenbauma, Szymona Dawidsona, Hersza
Kaca, Moszka Akiermana, Dawida
Swindera, Herszka Kuperwasera,
Stanisława i Jana Zielińskich, Józefa Brefczaka, Chawę Kuperwasera
a także Pawła Leszczyńskiego i Józefa Kozińskiego. Autor notatki
podkreślał zaangażowanie mieszkańców w akcję gaśniczą - „Pożar
mógł przybrać daleko większe
rozmiary, gdyby nie energiczny
ratunek mieszkańców osady i pobliskich wsi, którzy dobrze są już
obznajomieni z gaszeniem pożaru
[…]. A wysiłki mieszkańców były
bardzo utrudnione, gdyż wody
ciągle brakło. Ratownicy chwytali
się wielu naprawdę dowcipnych
i pomysłowych środków. W braku
wody oblepiano na przykład sąsiednie chaty błotem, jak również
oddał wielkie usługi rosnący w pobliżu groch tykowy, którym przykryto dachy domów, zagrożonych
ogniem i w ten sposób uratowano
je od pożaru.”
Jeden z największych, jeśli nie
największy, pożar Bełżyc wybuchł
w sobotnie popołudnie, 3 maja
1913 r. Wszystko zaczęło się, kiedy
w gospodarstwie Franciszka Paździora, na wschód od Kościoła doszło do zaprószenia ognia. Winna
była żona gospodarza - Ewa, która
„odczyniając uroki” okadzała krowę. Od żarzących się węgli zajął
się budynek obory a chwilę potem
ulokowany obok skład monopolowy. Silny wiatr szybko przenosił
ogień, który wedle słów naocznego
świadka „przerzucając się z dachu
na dach jak zwierz rozjuszony”
niszczył kolejne budynki i całe

pierzeje rynku. Spłonęła poczta,
szkoła, oberża, sklep Spółdzielni
„Gwiazda”, liczne sklepy prywatne
i piekarnie. Spaliły się zapasy zboża oraz kilkadziesiąt zwierząt hodowlanych. Ocalała zabudowa ul.
Lubelskiej i Urzędowskiej (obecnie
Krakowska) w tym apteka i urząd
gminny. W zamęcie wywołanym
przez pożar dwoje dzieci zginęło
pod kołami pędzących furmanek, którymi wywożono z płonącego miasta ratowany dobytek.
Jedna z mieszkanek zmarła pod
wpływem przerażenia wywołanego pożarem. Łącznie trzysta rodzin żydowskich i siedemdziesiąt
chrześcijańskich zostało bez dachu nad głową. Zgliszcza dogasały
jeszcze przez całą niedzielę. Kiedy
8 maja w ostatniej chwili udało się
zapobiec kolejnemu pożarowi do
pilnowania porządku w spalonym
mieście władze przywołały wojsko.
Zniszczenia spowodowały, że
Bełżycom zajrzało w oczy widmo
głodu. Pierwszą pomoc pogorzelcy otrzymali od mieszkańców okolicznych wsi i właścicieli
pobliskich majątków ziemskich.
Gromadzeniem datków i ich dystrybucją między poszkodowanych
zajął się lokalny komitet pomocowy zawiązany 5 maja. Podobny komitet powstał również w Lublinie,
gdzie na scenie obecnego Teatru
im. Juliusza Osterwy zorganizowano naprędce wieczór literacki
z zamiarem przeznaczenia sum
uzyskanych ze sprzedaż biletów na
potrzeby mieszkańców Bełżyc.
Wydarzenia te uświadomiły
mieszkańcom Bełżyc konieczność
powołania dobrze zorganizowanej
straży pożarnej, tym bardziej że
w czasie pożaru jednostki przybyłe z sąsiednich miejscowości
i dworów pokazały swoją skuteczność w walce z rozprzestrzeniającym się ogniem. W konsekwencji
w czerwcu 1913 r. doszło do powołania Komitetu Organizacyjnego
straży pożarnej w Bełżycach, który
doprowadził do zorganizowania
60-osobowego oddział strażaków.
Pierwszym jego naczelnikiem został bełżycki aptekarza i jednocześnie były oficer - Adam Tomaszewski. Straż czuwała nie tylko nad
samym miasteczkiem, ale ruszała
też na pomoc okolicznym wioskom. Tak był w czasie tragicznych
wydarzeń w Kępię w czerwcu 1915
r., kiedy to zapłon sadzy w kominie u gospodarza Baćkowskiego
wywołał pożar, w wyniku którego spłonęło 30 gospodarstw. Sam
Baćkowski i jego żona osierocili
trójkę dzieci ginąc w płomieniach
przy próbie ratowania dobytku.
W okresie międzywojennym
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groźny pożar wybuchł w Bełżycach
nad ranem 27 października 1927 r.
W efekcie podpalenia żywioł strawił 12 domów mieszkalnych i 32
budynki gospodarcze. Prasa pisząc
o wydarzeniu informowała, że kierownictwo akcji gaśniczej, w której
ostatecznie uczestniczyli strażacy
z Bełżyc i okolicznych miejscowości a także jednostka z Lublina,
przejął przebywający w Bełżycach
A. Sobociński, nadkomisarz Policji
Państwowej w Lublinie. Być może
w celu szczególnego uwidocznienia jego roli, gazety piętnowały
początkową apatię mieszkańców
i ich niechęć do udziału w walce
z żywiołem.
Ostatni z wielkich pożarów
Bełżyc miał miejsce pod koniec
maja 1947 r. Podczas zabawy weselnej jeden z gości zaczął strzelać
na wiwat z rakietnicy. Jedna z rac
spadła na słomiany dach, co wywołało pożar, który szybko rozprzestrzenił się na sąsiednie gospodarstwa. Żywioł zniszczył całą
zabudowę dawnej ulicy Urzędowskiej – spłonęło 64 gospodarstwa.
Klęska pożaru wielokrotnie dewastowała Bełżyce. Wśród
tych tragicznych wydarzeń swoją
skalą wyróżniają się pożogi z lat
1780 i 1913, które dewastowały
całe połacie bełżyckiego Rynku,
przyczyniając się do załamania
ładu społecznego i utraty szans
na pomyślny rozwój ekonomiczny. Z kolei pożary z roku 1822 czy
1910 były szczególnie dotkliwe ze
względu na straty, które wyrządzały ważnym na mapie miejscom
kultu, takim jak kościół parafialny
czy też synagoga, niszcząc tym samym kulturalny dorobek zarówno
społeczności chrześcijańskiej, jak
i żydowskiej. Każdy pożar niósł ze
sobą grozę utraty dachu nad głową
i wszystkich innych efektów pracy
w przeciągu często kilkudziesięciu
minut. Z drugiej strony walka z żywiołem i jego skutkami była okazją
do ujawienia się międzyludzkiej
solidarności, ofiarności i społecznej samoorganizacji, czego wyrazem było m.in. powołanie Straży
Ogniowej. Szczęśliwie dla Bełżyc,
rozwój zawodowych i ochotniczych formacji straży pożarnych,
zmiana charakteru zabudowy
a także, być może w pierwszej
kolejności, rozwój świadomości
samych mieszkańców w zakresie
ochrony przeciwpożarowej pozwoliły oddalić widmo wielkiego
pożaru od współczesnych mieszkańców naszego miasta.
Tekst przygotował:
Adam Skraiński
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Odpowiedz na pytanie
Na zagadkę fotograficzną
z poprzedniego wydania Gazety
Bełżyckiej prawidłowo odpowiedzieli: Tomasz Bogusz, Krystyna
Majkowska, Tomasz Wójtowicz.
Na fotografii Czytelnicy rozpoznali południową pierzeję rynku
w Bełżycach. Fotografię wykonano
w latach 50-tych ubiegłego wieku.

List
z ubiegłego
wieku...

Dziś pytamy, czy poznają Państwo osoby lub miejsce, w którym
wykonano archiwalną fotografię.
Przez miesiąc czekamy na odpowiedzi w redakcji Gazety Bełżyckiej lub pod nr. tel. 81 5172230. Fotografię publikujemy dzięki uprzejmości Czytelnika Gazety Bełżyckiej

Ciekawostka
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Nasz Czytelnik przyniósł do
redakcji archiwalny egzemplarz
ręcznie wykonanej gazety zatytułowanej „Nasze życie”. Pochodzi
ona z listopada 1928 roku. Jest
opisana jako jednodniówka szkoły
powszechnej w Bełżycach. Zawiera
głównie artykuły o szkole, ale nie
tylko. Możemy również przeczytać
epizod z obrony Lwowa w 1918
roku. Są wiersze, ręczne rysunki,
a całość wykonana piękną, ozdobną kaligrafią. Jedna z zagadek
w „Naszym życiu” dla Czytelników
brzmiała:
Wprost przystań morska - zaś
wspak ślad...
Kto odgadnie będzie chwat.
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Dzięki zapałowi poszukiwacza
archiwaliów związanych z naszym
miastem, panu Krzysztofowi Gajowiakowi, publikujemy list, a raczej
kopertę sprzed 71 lat. Korespondencja adresowana do mieszkańca naszego miasta. Nadawcą
jest Czerwony Krzyż w Genewie.
List datowany 25 maja 1948 roku
z ręcznym dopiskiem o sposobie
dostarczenia go przez pocztę lotniczą.
Znalezisko z pewnością ciekawe i warte uwagi. Listy takie zwykle dotyczyły poszukiwania lub
ustalenia miejsca pobytu osób zaginionych w czasie II wojny światowej.

