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- Burmistrz uzasadnia podjęcie uchwał
o likwidacji dwóch szkół
- Marszałek Województwa dofinansuje
termomodernizację szkoły w Matczynie
- Obchodziliśmy rocznicę wybuchu
Powstania Styczniowego
- Pokłon Trzech Króli
- Dawne Bełżyce oczami Stanislawa Kulińskiego
Foto: Anna Rumińska

Przegląd Kolęd i Pastorałek

Zastepca Burmistrza Ryszard Biernacki z dyrektorem
MDK Józefem Kasprzakiem dziękują zespołom
i wykonawcom za kolędowy występ

Ks. Andrzej Koziej

Chór Cordial

Zespół Śpiewaczy z Wierzchowisk

Zespół Śpiewaczy z Wojcieszyna

Zespół "Jarzębinki"

Gwiazdeczki Kopernika
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Rada Miejska uchwaliła
30 grudnia miała miejsce ostatnia
w 2019 roku sesja Rady Miejskiej.
Radni obradowali m.in. nad budżetem na kolejny rok. Następnie
po zamknięciu obrad, w części
artystycznej, wystąpił z kolędami
chór Cordial. Modlitwę odmówił
ks. Prałat Czesław Przech. Korzystając z uroczystych okoliczności sesji budżetowo - opłatkowej
Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka
zaprosił przedstawicieli Stowarzyszenia Żołnierzy i Przyjaciół AK
i WiN im. cc.”Zapory”, Związku
Inwalidów Wojennych, sołtysów,
dyrektorów placówek edukacyjnych i jednostek Gminy Bełżyce.
Podziękował także za pracę i aktywną działalność służbom mundurowym: Policji, PSP JRG oraz
komendantom OSP z terenu Gminy Bełżyce.

Przyjęto wieloletnią prognozę
finansową na lata 2020 - 2035
obejmująca prognozę kwoty długu
oraz wykaz planowanych przedsięwzięć.

Z sesji Rady Powiatu Lubelskiego
30 grudnia 2019 na Sesji Rady
Powiatu w Lublinie, w uchwale budżetowej m. in. zostały ujęte dwie
drogowe inwestycje powiatowe,
które będą realizowane na terenie
Gminy Bełżyce: przebudowa drogi powiatowej Nr 2423 Krężnica
Okrągła - Bełżyce, na odcinku od
ul. Kościuszki w Bełżycach do
ronda Batalionów Chłopskich.
Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na ten cel wynoszą 10.118.458,75 zł. Wydatki pla-

nowane w 2020r. to 5.059.229,37
zł., natomiast w 2021r. 5.025.229,38zł. Przypominamy, że
inwestycje te są współfinansowane z budżetu Gminy Bełżyce oraz
Funduszu Dróg Samorządowych.
Kolejna inwestycja to przebudowa ciągu komunikacyjnego
obejmującego drogi powiatowe nr
2236L i 2238L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na
terenie Gminy Bełżyce i Wojciechów - kwota zaplanowana w bu-

dżecie Powiatu na 2020 r. to 5,6
mln zł.
Budżet przewiduje również
dotację w kwocie 1,5 mln zł. na
modernizację bloku operacyjnego w SP ZOZ im. W. Oczki
w Bełżycach. Jest to przesunięcie inwestycji niezrealizowanej
w 2019 roku. Całość zadania będzie realizowana przy wsparciu
środków unijnych z RPO WL.
Z sesji Powiatu Lubelskiego wiemy
że, że budynek byłej szkoły zloka-
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lizowany przy ulicy Przemysłowej
zostanie zaadaptowany na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi
w Matczynie. - Na ukończeniu jest
projekt adaptacji obiektu i zamierzamy starać się o dofinansowanie
tej inwestycji. Natomiast co dalej
z dworkiem w Matczynie, z którego
wyprowadzi się Ośrodek Wsparcia,
będziemy dopiero debatować. - informował Starosta Lubelski Zdzisław Antoń.
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Uchwała Nr XVII/193/2019
Rady Miejskiej w Bełżycach
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów
pracy stałych komisji Rady na
rok 2020.
Rada Miejska przyjęła plany pracy siedmiu komisji RM: Komisji
Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, Komisji
Zagospodarowania
Przestrzennego, Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Ochrony Środowiska, Komisji
Statutowo-Regulaminowej,
KoW czasie XVII sesji Rady Miejskiej misji Oświaty, Zdrowia, Kultury,
podjęto szereg uchwał m.in.
Kultury Fizycznej, Sportu i Spraw
Socjalnych oraz Komisji MieszkaBurmistrz wręcza dowódcom OSP i przedstawicielom Policji
Uchwała Nr XVII/196/2019 niowej.
Rady Miejskiej w Bełżycach
oraz PSP podziękowania za dobrą współpracę
z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie uchwały budżetowej na 2020
rok
Podjęto uchwałę budżetową na
2020 rok wraz z 9 załącznikami.
Kwotę planowanych dochodów
budżetu gminy określono w wysokości 59.377.370,91zł.
Kwota planowanych wydatków
budżetu gminy na ten rok wynosi
60.908.370,91zł.
Kwotę
planowanego
deficytu określono w wysokości
1.531.000,00zł. Źródłem pokrycia
deficytu są przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.
Uchwała Nr XVII/197/2019
Rady Miejskiej w Bełżycach
z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie wieloletniej prognozy finan- Z koncertem kolęd Chór Cordial wystąpił po zakończeniu sesji Rady Miejskiej
sowej.

Aktualności

Podpisanie listu intencyjnego

List intencyjny dotyczył rozwoju Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Podpisany został 30
stycznia w Lublinie.
Burmistrz Bełżyc Ireneusz
Łucka w imieniu Gminy Bełżyce
podpisał wymieniony wyżej dokument. Zawarty pomiędzy Miastem
Lublin oraz Powiatami i Gminami
tworzącymi Lubelski Obszar Metropolitalny.
Współpraca ma umożliwić sygnatariuszom dostęp do środków
europejskich z instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Wszystko dzięki temu, że Lubelski
Obszar Metropolitalny przygotowuje się do kolejnych inwestycji, a
Lublin po raz drugi będzie liderem
tego partnerstwa gmin realizującego projekty Zintegrowanych

Nowy obszar działań wyznaczony
został zgodnie z zapisami Strategii
Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Lubelskiego.
Obecnie inwestycje sięgają
kwoty ponad 110 mln euro, z czego
95 mln stanowią projekty inwestycyjne, a 16 mln tzw. miękkie.
W ramach współpracy partnerzy wyznaczyli Gminę Lublin
na lidera, który zapewni wszystkim gminom i powiatom udział
w pracach przygotowawczych do
kolejnej perspektywy finansowej oraz opracowania wspólnej
Strategii Rozwoju dla całego obszaru.
W ramach obecnej współpracy, LOF ma zagwarantowane
środki finansowe w Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego w kwocie
ok. 111 mln euro środków unij-

nych przeznaczonych na projekty
twarde (inwestycyjne) i miękkie.
Działania
planowane
do
wsparcia w ramach ZIT w kolejnej perspektywie finansowej będą
kontynuacją działań zapoczątkowanych w latach 2014–2020. Kierunki działań dotyczą m.in. rozwoju i integracji systemów
transportowych do roku 2030,
rozwoju zintegrowanej polityki
społecznej w LOF, w odniesieniu
do prognozowanych zmian demograficznych ze szczególnym
uwzględnieniem osób starszych
i niepełnosprawnych oraz adaptacji do zmian klimatu dla LOF do
roku 2030. Projekty inwestycyjne
uzupełnią działania w zakresie
wsparcia edukacji oraz włączenia
społecznego.
Gmina Bełżyce będzie mogła
zatem aplikować o część wymienionych środków.
Tekst za www.lublin.eu, red.
foto arch. UM

Inwestycji Terytorialnych. W tym
roku dołącza tutaj 5 nowych gmin
i 5 powiatów.
Podpisanie listu intencyjnego
dotyczącego współpracy na rzecz
rozwoju Lubelskiego Obszaru
Metropolitalnego jest pierwszym
etapem przygotowań do nowej
perspektywy finansowej Unii
Europejskiej na lata 2021-2027.
Sygnatariuszami listu są przedstawiciele 21 gmin (Lublin, Świdnik, Lubartów miasto, Lubartów
gmina, Niemce, Spiczyn, Wólka,
Mełgiew, Piaski, Jabłonna, Głusk,
Strzyżewice, Niedrzwica Duża,
Konopnica, Nałęczów, Jastków),
w tym wspomnianych wcześniej
5 nowych gmin (Bełżyce, Bychawa, Łęczna, Garbów, Wojciechów)
oraz 5 powiatów, na których obszarze leżą gminy: lubelski, lubartowski, łęczyński, puławski i świdnicki. Sygnatariusze listu intencyjnego na rzecz rozwoju LOM

Mamy umowę na termomodernizację
szkoły w Matczynie

W poprzednich wydaniach Gazety Bełżyckiej pisaliśmy o złożonym przez nasz samorząd projekcie na termomodernizację szkoły
Podstawowej w Matczynie.
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Marszałek Województwa podpisał odpowiednią umowę, a oficjalne złożenie podpisów przez
władze naszej gminy i przekazanie
pisma miało miejsce w Urzędzie

Marszałkowskim. Dokument od
Wicemarszałka Zbigniewa Wojciechowskiego na realizację projektu
„Termomodernizacja
budynku
Szkoły Podstawowej w Matczynie”

Nr 124/125 (235/236) · styczeń/luty 2020

odebrał Burmistrz Bełżyc Ireneusz
Łucka. Przypomnijmy, że wartość
projektu to: 1.150.269,69 zł. Koszty
kwalifikowane: 830.106,67 zł. Dofinansowanie wynosi 705.590,66 zł.
Tekst: red, foto: arch UM
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Burmistrz Bełżyc do
Mieszkańców
Przed nami kolejny rok budżetowy i trudne decyzje jakie
trzeba podjąć. Wynikają one z pogarszającej się sytuacji finansów
gminy, które z kolei wynikają z
bardzo mocno rosnących kosztów
funkcjonowania oświaty. Spowodował to wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz płacy minimalnej.
Te czynniki bezpośrednio przełożyły się na konieczność zwiększenia dotacji na poszczególne
placówki oświatowe.
Już w 2019 roku zwiększyliśmy wydatki na oświatę o kwotę
blisko 3 mln.zł. z naszego budżetu, w porównaniu do roku
poprzedniego. Tym samym zrezygnowaliśmy z części zadań inwestycyjnych. Byliśmy także zmuszeni przesunąć plan rewitalizacji
Rynku na następny rok.
Ponadto wiele z podjętych
przez ostatnie lata zobowiązań,
zrealizowanych inwestycji, zaczęliśmy spłacać w 2018 roku. W tym
roku natomiast jak i w kolejnych
latach będziemy m.in. wykupować partie obligacji zapisanych
na dany rok. W związku z tym
zachodzi konieczność szukania
oszczędności.
Czynniki, które wymieniłem zmusiły nas do szczegółowej
analizy m.in. funkcjonowania
placówek oświatowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym. Przeprowadzona analiza kosztów wskazała, że szkoły
w Chmielniku i Wierzchowiskach
powinny zostać zamknięte.
Za zamknięciem placówek
przemawiają m.in. argumenty finansowe i demograficzne.
Część mieszkańców Chmielnika
i Wierzchowisk wysyła dzieci do
szkół poza miejscem zamieszkania, co pogarsza jeszcze sytuację
ekonomiczną obu placówek. Sytuacja demograficzna również
nie jest sprzyjająca, stąd potrzeba
reorganizacji szkół i konieczności dostosowania jej do panujących warunków demograficznych
i ekonomicznych.
Koszt utrzymania jednego
ucznia w Chmielniku wynosi 29.113,00zł. Jest to szacunek
na 2020r. W Wierzchowiskach
natomiast jest to kwota prawie
33.000,00zł. na jednego ucznia.

W pozostałych szkołach wiejskich
kształtuje się to następująco: Kierz
27.209,00zł., Babin 24.177,00zł.
i 16.637,00zł. w Matczynie.
Posłużę się jeszcze danymi
z 2018 i 2019 roku. W Szkole Podstawowej w Chmielniku koszty
funkcjonowania szkoły w 2018
roku wynosiły niecałe 577 tys.
Subwencja z budżetu państwa
wyniosła 262 tys. Pozostałą kwotę, czyli 315 tys. dofinansowywał
samorząd. W kolejnym roku plan
zakładał już 855 tys., z czego subwencja wzrosła tylko o 12 tys., pozostałą część, czyli 581 tys. zapłaciliśmy z gminnego budżetu. Ten
rok przedstawia się podobnie.
W Wierzchowiskach z kolei na 2018 rok plan finansowy
opiewał na sumę 748 tys., z czego
budżet państwa zapłacił 262 tys.,
pozostałą kwotę, czyli 486 tys.
pokrywał samorząd. Rok później
nakłady na szkołę wyniosły już
954 tys., a subwencja z budżetu
państwa wzrosła jedynie o 28 tys.
zł. Pozostałą kwotę czyli 664 tys
pokryliśmy z funduszy gminnych.
Dane te pokazują ogromną
skalę wzrostu wydatków jakie
musi udźwignąć samorząd. Niestety w ten sam sposób nie rosną
nam przychody do budżetu.
- W Szkole Podstawowej
w Chmielniku uczy się w tym
roku 30 uczniów w ośmiu oddziałach. Realnie w siedmiu, ponieważ
w klasie czwartej nie ma żadnego
ucznia. Klasy liczą pomiędzy 3 a 5
osób, jedna klasa szósta ma siedmioro dzieci. W oddziale przedszkolnym mamy 8 dzieci w tym
jednego sześciolatka, który w przyszłym roku poszedłby do klasy
pierwszej. Z ósmej natomiast odejdzie pięcioro uczniów. Ujmując
rzecz realnie i zgodnie z zapisami
ustawy programowej w budynku
nie ma miejsca na zorganizowanie pracowni tematycznych, brak
jest sali gimnastycznej, biblioteki
czy jadalni. Gminy ponadto nie
stać na zapewnienie nowoczesnych
pomocy dydaktycznych. Brak
także środków na zakup dziennika elektronicznego, potrzebnego
oprogramowania, alarmów czy
monitoringu. Wiemy też, że klasy
dwu- czy trzyosobowe nie realizują
wszystkich potrzeb rówieśniczych

jak choćby rywalizacja, afirmacja,
uznanie czy prestiż. W związku
z tym nauczyciel nie zawsze może
zastosować odpowiednie metody
pracy z uczniem zalecane w realizacji podstawy programowej
jak: pracy grupowej, zespołowej
czy metody projektów. Zaznaczę
jednocześnie, że większa część ponoszonych przez szkoły kosztów
jest przeznaczona na uposażenia
nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń. Podkreślam jednak, że
do tego zobowiązują nas ustawy.
Natomiast każdy samorząd ustalając własną sieć szkół liczy się z ich
utrzymaniem i nakładami jakie
będzie na nie ponosił. - uzasadnia Joanna Kaznowska Sekretarz
Gminy, jednocześnie nauczyciel
i były dyrektor szkoły.
Szkoła w Wierzchowiskach
w tym roku liczy 30 uczniów
w ośmiu oddziałach, a realnie
w siedmiu ponieważ w klasie
czwartej, podobnie jak w Chmielniku, nie ma żadnego ucznia.
W szkole funkcjonuje także oddział przedszkolny liczący 13 dzieci. W kolejnym roku szkolnym,
zgodnie z wyliczeniami, uczniów
będzie 28. Budynek jest w trudnym stanie technicznym i wymaga wysokich nakładów począwszy
od wymiany części dachu.
Sytuacja w tych placówkach,
jak wspomniałem wcześniej, jest
najtrudniejsza, nie tylko ze względów finansowych, ale również ze
względów lokalowych jak i związanych z prognozami demograficznymi.
W związku z tymi analizami
przedłożyłem Komisji Oświaty
oraz Radzie Miejskiej propozycje podjęcia uchwał o likwidacji dwóch szkół i Rada Miejska
w Bełżycach podjęła uchwały
intencyjne o zamiarze likwidacji
Szkoły Podstawowej w Chmielniku oraz Szkoły Podstawowej
w Wierzchowiskach. Zamknięcie
placówek dokonałoby się z dniem
31 sierpnia 2020 roku, czyli szkoły
przestałyby funkcjonować dopiero od przyszłego roku szkolnego.
Jednocześnie jako Gmina jesteśmy zobowiązani do zapewnienia
uczniom możliwości kontynuowania nauki w placówkach publicznych tego samego typu.
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Rozpoczęliśmy również szeroko zakrojone konsultacje.
W Chmielniku jak i Wierzchowiskach miały miejsce spotkania z rodzicami, nauczycielami
i mieszkańcami. Opinie na ten
temat złożyły już Rady Pedagogiczne i Rady Rodziców obu szkół
oraz związki zawodowe. Społeczności lokalne nie są zadowolone
z podjętych uchwał dlatego opinie
ich, co zrozumiałe, były negatywne. Wszystkie przekazaliśmy do
Kuratorium Oświaty. Teraz czekamy z kolei na opinię Kuratorium.
Kiedy ją otrzymamy odbędzie się
ponowne głosowanie Rady Miejskiej.
Jeśli uchwały o likwidacji zostaną podjęte, uczniów ze szkoły
w Chmielniku planujemy przenieść do szkoły w Krzu natomiast
uczniów z Wierzchowisk do SP
Nr 2 w Bełżycach. Wtedy szkoły
w Krzu i Nr 2 w Bełżycach stałyby się bardziej ekonomiczne,
klasy liczniejsze, a system pracy
pozostałby jednozmianowy w obu
placówkach. Jednocześnie nie zamykamy rodzicom możliwości zapisania dzieci do innych szkół np.
do SP Nr 1 w Bełżycach i oczywiście zaakceptujemy takie wybory.
Jeśli chodzi o nauczycieli z likwidowanych szkół zaznaczam,
że już w tym momencie analizujemy arkusze organizacyjne we
wszystkich prowadzonych przez
nas placówkach, aby maksymalnie zatrudnić nauczycieli uczących w Chmielniku i Wierzchowiskach. Część na pewno będzie
mogła skorzystać ze świadczeń
przedemerytalnych. Z kolei nauczycielom, dla których zabraknie
godzin w siatce zajęć, będziemy
wypłacać półroczne odprawy.
Będziemy również podejmować z mieszkańcami rozmowy
na temat dalszego funkcjonowania obu placówek w zmienionym
charakterze. Z pewnością chcemy
wykorzystywać oba budynki, aby
nadal służyły społeczności lokalnej zarówno w sferze kultury jak
i innych zajęć, spotkań, czy pracy
Kół Gospodyń Wiejskich.
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Aktualności

Zmiana na stanowisku Skarbnika Gminy
oraz sołtysa Wymysłówki
W czasie XVIII Nadzwyczajnej
Sesji Rady Miejskiej w Bełżycach
17 stycznia 2020 roku Burmistrz
Bełżyc Ireneusz Łucka złożył
wniosek o odwołanie Skarbnika
Gminy Pani Beaty Cyrankiewicz.
Sama zainteresowana wyjaśniła
zebranym, że złożyła prośbę o rozwiązanie umowy z przyczyn osobistych.
Jednocześnie burmistrz złożył

Sołtys Grzegorz Zygo

wniosek o powołanie na to stanowisko Pana Piotra Adama Gradowskiego. Rada Miejska, która
powołuje i odwołuje Skarbnika
Gminy podjęła uchwałę o odwołaniu jak i powołaniu nowego skarbnika.
Byłej już skarbnik burmistrz
złożył podziękowania za dotychczasową, dziesięcioletnią pracę na
rzecz naszego samorządu. Przy-

Podziękowania dla Pani Beaty Cyrankiewicz

FiFa -RaFa
promuje gminę
15 stycznia samorząd podpisał
umowę z kabaretem FiFa-RaFa
dotyczącą promowania Gminy
Bełżyce oraz Miejskiego Domu
Kultury.
Ze strony Gminy dokument
podpisał Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka, Skarbnik Beata Cyrankiewicz oraz dyrektor MDK Józef
Kasprzak, natomiast kabaret re-
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pomnijmy, że Beata Cyrankiewicz
była Skarbnikiem Gminy, wcześniej głównym księgowym w Urzędzie Miejskim, a jeszcze wcześniej
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Z kolei Adam Gradowski pełnił już funkcję skarbnika gminy w
latach 2006 – 2011.
Mamy także nowego sołtysa.
30 stycznia na zwyczajnym posie-

prezentował Mateusz Kwiatkowski. W ramach działań promocyjno-reklamowych będą miały
miejsca m.in. trzy wydarzenia
czyli występy sceniczne kabaretu
zaplanowane na ten rok. O terminach będziemy informować
Mieszkańców na naszych stronach internetowych oraz na plakatach.
Tekst: AWI, foto: arch. UM

dzeniu Rady Miejskiej burmistrz
Ireneusz Łucka przedstawił radnym, sołtysom oraz mieszkańcom
gminy nowego sołtysa Wymysłówki Pana Grzegorza Zygo, który zastąpił zmarłego Stanisława Zygo.
Przypomnijmy, że były sołtys był
jednym z najdłużej piastujących tę
społeczną funkcję, a kilka lat temu
obchodził jubileusz 30-lecia sołtysowania.
Tekst i foto: A.Winiarska

Skarbnik Gminy Adam Gradowski

Zrealizują zadania
przeciwdziałające
alkoholizmowi

Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Bełżyc z dnia 14 stycznia
2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych
w 2020 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu, działalności
na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Rozstrzygnął się konkurs ofert
na realizację zadań publicznych.
Przyznano dotacje w trzech obszarach: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
w łącznej wysokości 120.000zł.,
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 54.000zł.
i działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 6.000zł. Razem
180.000 zł.
W tym roku dotacje przyznano
następującym organizacjom: Stowarzyszenie LZS „Tęcza” Bełżyce
zrealizuje dwa zadania: na 84 tys.
zł. i 19.046 zł., UKS Zespół Szkół w
Bełżycach zadanie na kwotę 3 tys.
zł. Stowarzyszenie KS CKFiS sześć
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zadań: 9 tys.zł. i 7 tys.zł. dla sekcji
tenisa stołowego, 13 tys.zł. dla sekcji taekwondo, 7 tys.zł. i 8954 zł.
dla sekcji piłki siatkowej i 6 tys.zł.
dla sekcji brydża sportowego.
Po jednym projekcie zrealizują:
Stowarzyszenie Profilaktyki i Psychoterapii Uzależnień „Pomocni
Ludziom” - przyznana kwota to 5
tys.zł., Stowarzyszenie „Razem dla
Bełżyc” także zrealizuje zadanie
na kwotę 5 tys.zł., Stowarzyszenie
Kreatywnych Kobiet „Stokrotka”
- 4 tys.zł. i Koło Gospodyń Wiejskich w Krężnicy Okrągłej - 3 tys.
zł.
Jeśli chodzi o działalność na
rzecz osób w wieku emerytalnym
dofinansowanie otrzymał Polski
Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Oddział Rejonowy
w Bełżycach. Kwota przyznanej
dotacji wynosi 3 tys.zł. Koło Gospodyń Wiejskich w Podolu otrzymało dotację również w wysokości
3 tys. zł.
Dzięki realizacji tak wielu zadań z pewnością zaktywizuje się
społeczeństwo naszej gminy.
Tekst: A.Winiarska

Na zaproszenie Nimroda Ariava
13 grudnia 2019 miał miejsce
wyjazd przedstawicieli Gminy
Bełżyce do Warszawy do Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN i Żydowskiego Instytutu
Historycznego.
Gości z Bełżyc zaprosił Pan
Nimrod Ariav, jeden z darczyńców
i założycieli muzeum. Celem delegacji było lepsze poznanie tematyki polsko-żydowskiej, aby przyszłe
projekty współpracy z Fundacją
Nimroda Ariava, przebiegały
w pełnym zrozumieniu wzajemnych intencji.
Ze strony gminy w wyjeździe
uczestniczył Burmistrz Bełżyc
Ireneusz Łucka oraz radni: Anna
Wójtowicz, Ewa Pietrzyk, Krzysztof Ćwikliński i Grzegorz Kamiński. - Wybór radnych nie był przypadkowy – wszyscy są z Bełżyc, ich
rodziny miały kontakt z Żydowskimi mieszkańcami, ponadto dwóch
radnych pełni funkcje prezesów stowarzyszeń działających na terenie
miasta - wyjaśnia Ireneusz Łucka.
Delegacja rozpoczęła od zwiedzania Muzeum Polin - pierwszej w Polsce instytucji tworzonej
wspólnie przez rząd, samorząd
lokalny i organizację pozarządową.
Muzeum jest jednoczesnie nowoczesną instytucją kultury – muzeum historycznym ukazującym
1000 lat dziejów polskich Żydów.
Jest też miejscem spotkań i dialogu tych wszystkich, którzy pragną
lepiej poznać przeszłość i współczesną kulturę żydowską, którzy
z polsko-żydowskiej historii chcą
wyciągnąć wnioski na przyszłość,
którzy chcą zmierzyć się ze stereotypami i stawić czoła współczesnym zagrożeniom, takimi
jak ksenofobia i nacjonalistyczne
uprzedzenia. Służąc ideom otwartości, tolerancji i prawdy Muzeum
POLIN przyczynia się do wzajemnego zrozumienia i szacunku
wśród Polaków i Żydów.
Następnie nasza grupa odwiedziła Żydowski Instytut Historyczny, który jest jedną z najważniejszych na świecie placówek
naukowo-badawczych
zajmujących się dziejami Żydów od
wieków zamieszkujących Polskę
i Europę Środkowo-Wschodnią.
Oprócz eksponatów zgromadzone
są tam liczne dokumenty, książki,
pisma i inne archiwalia. - Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego
(Archiwum Ringelbluma) — utworzone jesienią 1940 r. dzięki inicjatywie dr. Emanuela Ringelbluma
— jest jednym z najważniejszych

świadectw o Zagładzie Żydów polskich - relacjonuje Anna Wójtowicz.
W Archiwum ŻIH zgromadzono największy w Polsce zbiór
dokumentów dotyczących historii
Żydów polskich, w szczególności
okresu II wojny światowej i powojennych losów ocalałych z Zagłady. Najstarszymi archiwaliami
są XVII-wieczne dokumenty żydowskich gmin ze Lwowa, Pozna-

nia, Trok oraz Żółkwi. Archiwum
ŻIH przechowuje również bogatą
dokumentację gmin żydowskich
w Krakowie, Wrocławiu, a także
z terenów Śląska.
Bardzo ciekawym i jednocześnie osobnym zespołem archiwalnym, którym opiekuje się Instytut
jest Podziemne Archiwum Getta
Warszawskiego. Jest to unikatowe
świadectwo Zagłady wpisane przez
UNESCO na listę skarbów świato-
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wego dziedzictwa.
- Był to dla nas niezwykle ciekawy i cenny wyjazd zwłaszcza
w kontekście zbliżającej się 30-tej
rocznicy powstania cmentarza żydowskiego na ul. Przemysłowej
w Bełżycach. Inicjatorem i donatorem tego przedsięwzięcia, jak dobrze pamiętamy, był właśnie Pan
Nimrod Ariav - podkreśla burmistrz.
Tekst: red., foto: arch. UM
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Wigilia gminno - parafialna

21 grudnia w sobotę w sali parafialnej przy kościele w Bełżycach
odbyło się Spotkanie Wigilijne
dla osób, które chcą spędzić czas
razem, pomodlić się, porozmawiać oraz kolędować.
Organizatorami byli wspólnie:
Urząd Miejski, Parafia pw. Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach, Akcja
Katolicka, Stowarzyszenie KSM
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bełżycach.
Całość otworzyli burmistrzowie: Ireneusz Łucka i Ryszard
Biernacki wraz z ks. proboszczem
Januszem Zaniem. W spotkaniu
wzięli też udział radni powiatowi: Joanna Kaznowska (Sekretarz
Gminy) oraz Grzegorz Widelski.
Wspólne kolędowanie miało miejsce razem z Zespołem Śpiewaczym
z Wojcieszyna.
Modlitwa, przełamanie się
opłatkiem, życzenia świąteczne, śpiew kolęd, wspólny posiłek
i rozmowy nadały spotkaniu niezwykłego klimatu i poczucia tego,
czym właściwie jest Boże Narodzenie.
Dla potrzebujących organizatorzy przygotowali paczki żywnościowe.

Orszak Trzech Króli
przeszedł ulicami miasta

Stowarzyszeniowe spotkanie
opłatkowe
Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Żołnierzy i Przyjaciół AK
i WiN im. cc.”Zapory” w Bełżycach.
Kolędy, życzenia i świąteczna
atmosfera towarzyszyła spotkaniu
opłatkowemu kombatantów wraz
z władzami naszego miasta. Było
ono okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt
Bożego Narodzenia.
Radosna, życzliwa i rodzinna
atmosfera towarzyszyła uroczystości, która odbyła się 14 grudnia

2019 roku.
W bożonarodzeniowy nastrój
gości wprowadziła prezes Stowarzyszenia Wanda Łukasik oraz
Bogdan Czuryszkiewicz przedstawiając wymowę symboliki Świąt
Bożego Narodzenia.
W uroczystości brali udział
członkowie
Stowarzyszenia,
przedstawiciele władz miejskich
Bełżyc w osobach Ryszard Biernacki Zastępca Burmistrza, Joanna Kaznowska Sekretarz Gminy,
Bogumił Siramowski Przewodni-

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
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czący RM, oraz zaproszeni goście.
Rolę gospodarza pełniła Prezes
Wanda Łukasik i Burmistrz Bełżyc
Ireneusz Łucka, którzy przybyłym
złożyli życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Najważniejszą częścią spotkania
było podzielenie się opłatkiem –
symbolem zgody i pojednania.
Przy wigilijnym stole była okazja,
by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z nadchodzącym
Nowym Rokiem 2020. W trakcie
poczęstunku Pani Teresa Flis przytoczyła wiersz zmarłego już Stanisława Fryca na okoliczność podobnego spotkania mającego miejsce
kilkanaście lat temu następującej
o treści:
Dzielmy się tym dzisiejszym opłatkowym spotkaniem
Niech to Święto, na długo w pamięci nam zostanie.
I prośmy Boga, byśmy za rok tu
w tej sali,
wszyscy bez wyjątku jeszcze się
spotkali.
Tak nam dopomóż Bóg i wszyscy
święci.
Tekst i foto:
Bogdan Czuryszkiewicz

6 stycznia, w Święto Objawienia
Pańskiego rokrocznie w całym
kraju jak i w naszym mieście
organizowane są orszaki Trzech
Króli.
Kilkaset osób wyruszyło ulicą
Bychawską, potem Lubelską, Rynek i Partyzantów. Tradycyjnie już
bełżycki orszak szedł spod Zespołu
Szkół im. M.Kopernika zmierzając
do kościoła parafialnego.
Tym razem Trzej Mędrcy jechali na przedzie orszaku konno.
Gwiazdę niósł Mateusz Winiarski. Za nimi podążali wierni razem z ks. proboszczem i władzami miejskimi reprezentowanymi
przez Zastępcę Burmistrza Ryszarda Biernackiego, Przewodniczące-

go RM Bogumiła Siramowskiego,
wiceprzewodniczących RM, radnych powiatowych i miejskich.
Śpiew kolęd niósł się gromkim
echem aż do samego kościoła.
Tam, przy żłobku Chrystusa Trzej
Mędrcy: w tych rolach Szymon Topyło, Krzysztof Topyło i Mateusz
Błaszczak, pokłonili się Narodzonemu. Następnie odprawiona została Msza św., a po zakończonym
nabożeństwie dzieci, przebrane za
aniołki, pastuszków i króli, chętnie pozowali do zdjęć z Trzema
Medrcami: Kacprem, Melchiorem
i Baltazarem oraz Proboszczem ks.
Januszem Zaniem.
Konie, na których w tym
roku przyjechali Trzej Królowie
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p o cho dziły
ze stadniny
Aleksandr y
Rosińskiej Żuchnik.
Historycznie rzecz ujmując,
Mędrców lub Magów ze Wschodu jeszcze w średniowieczu zaczęto nazywać Trzema Królami
i ta nazwa przetrwała do czasów
obecnych. Pobożność ludowa ze
względu na liczbę darów ustaliła,
że Mędrców było trzech. Dopiero jednak w VI w. zaczęto mówić
o nich jako o królach. Kacpra,
Melchiora i Baltazara uznano
za przedstawicieli Europy, Azji
i Afryki. Kacper przedstawiany jest
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najczęściej jako ofiarujący mirrę
Afrykańczyk, Melchior - jako dający złoto Europejczyk, a Baltazar jako król azjatycki przynoszący do
Żłóbka kadzidło.
Wielu starszych mieszkańców
pamięta jeszcze, że Święto Objawienia Pańskiego po wojnie do
1960 roku, było dniem wolnym
od pracy i tego dnia obowiązkowo
szło się do kościoła.
Tekst i foto:
Agnieszka Winiarska
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Adwentowy wernisaż ikon

4 grudnia miał miejsce wernisaż
wystawy ikon Marii Spryszak.
Były to IV Rekolekcje Adwentowe, a sobotnia impreza nosiła
tytuł Wieczór z Maryją.
Wystawa zgromadziła liczne
grono odwiedzających na czele
z władzami miejskimi: Burmistrzem Bełżyc Ireneuszem Łucką
oraz Zastępcą Burmistrza Ryszardem Biernackim.
W czasie wernisażu mogliśmy obejrzeć, a także usłyszeć co
przedstawiają, co symbolizują poszczególne ikony związane z radosnymi tajemnicami różańcowymi,
a wykonanymi właśnie przez panią
Marię. Kilkanaście ikon przygoto-

wanych z myślą o tej wystawie było
osobnymi arcydziełami kunsztu
i precyzji. Jak wyjaśnia pani Maria
- Pisanie ikon to także misterium
ciszy i modlitwy nad każdym obrazem. Widzom towarzyszyło wiele
doznań artystycznych, refleksji,
przemyśleń. Warto zaznaczyć, że
pisanie ikon to kolejny etap twórczości pani Marii, po malarstwie,
garncarstwie, czy robieniu obrusów metodą koronki filetowej.
Obecnie pani Maria Spryszak
bierze m.in. udział w licznych
szkoleniach z ikonopisarstwa religijnych m.in. w Krakowie czy
u wybitnych artystów polskich Zakopanem.
Grudniową wystawę obrazami
i ukraińskich. Ponadto wystawia
ze
swojej
kolekcji wzbogacił ks.
swoje prace w różnych ośrodkach

W roku moniuszkowskim
nagrali płytę

Andrzej Koziej, Józef Kasprzak,
siostry zakonne z Wąwolnicy
oraz własnym dziełem - Karolina
Świrszcz - Wojcik.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Kolędowanie i zaświecenie choinki w Matczynie
Niedzielny wieczór. Tuż przed Świętami
Bożego Narodzenia w Matczynie, przed kościołem parafialnym drzewko a raczej drzewo choinkowe zabłysło świątecznymi iluminacjami. Pod nim stanęła tradycyjna szopka
bożonarodzeniowa.
Jest to zwyczaj nawiązujący do watykańskiego zwyczaju „Choinki Papieskiej”, który
wprowadził w 2007 r. ks. kard. Stanisław Dziwisz. Pierwsza choinka na Placu św. Piotra pojawiła się na Boże Narodzenie 1982 r.
Przenieśmy się do naszej gminy. W 2019
roku, 22 grudnia, w Matczynie, po niedzielnym
nabożeństwie, przed świątynią liczne zgromadzili się wierni, mieszkańcy sołectwa Matczyn
Wojcieszyn i okolic. Ksiądz proboszcz Leszek
Niedźwiedź odmówił modlitwę i rozpoczął się
śpiew kolęd. Dzieci przygotowały mini koncert
oraz rozdawały sianko, aby można było je w
czasie Wigilii położyć zgodnie z tradycją pod
obrusem.
Zespół śpiewaczy z Wojcieszyna również
przygotował występ kolędniczy. - Ta mała
uroczystość bardzo ładnie integruje społeczność
lokalną i wprowadza piękną atmosferę przygotowania się do Świat Bożego Narodzenia - te słowa
mogliśmy usłyszeć od uczestników uroczystego rozświetlenia bożonarodzeniowego drzewka przed kościołem w Matczynie.
Tekst i foto:
Agnieszka Winiarska
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6 grudnia czyli w dzień św. Mikołaja na rynku handlowym
pojawiła się długo oczekiwana
płyta CD „Moniuszko inaczej
śpiewany”, w nagraniu której
wziął udział m.in. chór Gaudeamus ze Szkoły Podstawowej nr
1 im. Jana Pawła II w Bełżycach.
- Łącznie 35 chórzystów Gaudeamus nagrywało płytę w ciągu
2 lat (2018, 2019) w Filharmonii
Wrocławskiej wraz z chórami ogólnopolskiego projektu „Śpiewająca
Polska”, solistami - śpiewakami,
NFM Orkiestrą Leopoldinum pod
dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny - wymienia Marzena Goc, prowadząca chór.
Przypomnijmy też, że przez
trzy kolejne lata (2017 - Wrocław,

Cudze chwalicie,
swego nie znacie...

2018 - Wrocław, 2019 - Warszawa, Lublin) w koncertach Moniuszkowskich z orkiestrą wzięło
udział łącznie 48 chórzystów
Gaudeamus w wieku 10-18 lat.
Wydana płyta to wspaniały prezent na 10-lecie istnienia chóru,
owoc włożonego serca i ogromnej pracy chórzystów, a także zaangażowania rodziców. - W 2009
roku nikt nie przewidywał, że
dojdziemy aż do tego momentu…
Dziękujemy wszystkim, którzy
w ciągu dekady życzliwie wspierali działalność zespołu, a płyty
z naszym głosem można zakupić
w Empiku. - informuje pani Goc.
Tekst: Marzena Goc,
foto: Agnieszka Winiarska
W niedzielę 15 grudnia w Poczekalni muzyczno-literackiej MDK
miał miejsce wieczór poezji zatytułowany „Cudze chwalicie swego nie znacie...”.
Gości kawiarenki powitał dyrektor MDK Józef Kasprzak. Na
widowni zasiadł m.in. Zastępca
Burmistrza Bełżyc Ryszard Biernacki, Sekretarz Gminy Joanna
Kaznowska, Przewodniczący RM
Bogumił Siramowski, radni, miłośnicy poezji oraz chóru Gaudeamus, który tego dnia zapewnił
oprawę muzyczną. Wiersze wybrała pani Jadwiga - Kamińska Syga,
a razem z nią recytowali je: Anna
Wójtowicz, Grzegorz Bednarczyk
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i Krzysztof Kędzierski. Gościem
specjalnym wieczoru była Anna
Kryńska oraz Krzysztof Kędzierski, których wiersze usłyszeliśmy
zarówno w wykonaniu recytatorów jak i autorów. Czytano także
poezje Zoffi Dados oraz nieżyjącej
już bełżyckiej poetki - Marianny
Wójtowicz. Oprawę fotograficzną
przygotował Wojciech Markowski.
Przypomnienie utworów znanych nam poetów było bardzo
bliskie sercom uczestników kawiarenki literackiej, którzy znali, znają
i spotykają na co dzień autorów
wierszy.
Tekst i foto:
Agnieszka Winiarska
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Otwarcie wystawy malarstwa
zatytułowanej „Klimaty życia”
10 stycznia w Miejskim Domu
Kultury w Bełżycach miał miejsce wernisaż malarstwa Teresy
Jędrej. Tytuł wystawy to „Klimaty życia”.
Otworzył go dyrektor MDK
Józef Kasprzak, a wśród gości był
m.in. Zastępca Burmistrza Bełżyc
Ryszard Biernacki. Wystawa powstała pod opieką i kierunkiem
Emilii Wiencko - Kozak, która
w domu kultury prowadzi koło
malarskie. Mnóstwo wrażeń, emocji, oraz rozmów z autorką towarzyszyło wszystkim odwiedzającym wystawę.
O sobie pani Teresa mówi:
Pochodzę z Bełżyc. W 2012 roku
rozpoczęłam swoją przygodę z malowaniem. Inspiracją do moich prac
jest natura. W szczególności uwielbiam malować kwiaty i pejzaże, ale
również ukojeniem dla mojej duszy
jest pisanie ikon. Pani Teresa w kole
malarskim działa już kilka lat, tym
samym rozwija swoją twórczą pa-

Aktualności

Czerwonokrzyskie święto

◀ Grzegorz Fiedorowicz z-ca
Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych RCKiK
w Lublinie

Podsumowanie rocznej działalności Klubu HDK PCK Spomasz
S.A. miało miejsce 4 stycznia
w remizie OSP Matczyn - Wojcieszyn, a okazją do zorganizowania akademii były Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK.
Uroczystość
poprowadziła

sję. Przelewa na płótno emocje,
prezentuje widzowi przeżycia i to,
co ją identyfikuje, i to z czym się
utożsamia. Do tej pory brała udział
w wielu wystawach zbiorowych dla
artystów nieprofesjonalnych.
- Moja wystawa „Klimaty życia” jest zbiorem różnorodnych
obrazów przedstawiających pory
roku, ale również metaforyczne eta-

py życia - dzieciństwo, macierzyństwo, wiek dojrzały, jesień życia.
Doświadczenie różnych klimatów:
od euforii po smutek i melancholię,
poprzez wichry i burze. Przeżywamy zmienne emocje tak jak natura
zmienia swój cykl. Moje prace są
odbiciem tych emocji i klimatów towarzyszących mi na co dzień.
Bywalcy wystaw wiedzą, że
spotkania w Galerii MDK to wspaniały przerywnik w szarej rzeczywistości. Dzięki temu poznajemy
rodzimych artystów, ich twórczość,
a także mamy możliwość uczestniczenia w ciekawych rozmowach
o sztuce.
Tekst i foto:
Agnieszka Winiarska

Na zdjęciu od lewej: Jan Nagnajewicz prezes OSP Matczyn Wojcieszyn, Zbigniew Wójtowicz właściciel firmy
ATEST, Stanisława Alicja Samolej Kancelaria prawno-podatkowa, Paweł Wojtczak Prezes Honorowy Klubu
HDK PCK Spomasz Bełżyce S.A., Ryszard Biernacki Zastępca Burmistrza Bełżyc, Grzegorz Goliszek z Klubu
HDK PCK i Magdalena Pawiłan Wiceprezes Klubu HDK PCK.

Mamy to!

Tak zareagował druh Mateusz Gołoś po ogłoszeniu wyników XI Barbórkowego Turnieju Strażaków
i Ratowników „Kopalnia Soli Wieliczka 2019”, który rozgrywany był
14 grudnia 2019 r.
Zawodnicy z całej Polski oraz
z zagranicy w trzyosobowych zespo-
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łach rywalizowali na terenie Kopalni
Soli w Wieliczce. Strażacy z Bełżyc
startowali tam po raz trzeci. Każda
z drużyn w ubraniach specjalnych
oraz wyposażona w sprzęt ochrony
układu oddechowego (aparat z butlą
i maską) miała za zadanie pokonać
różnicę wysokości 110-ciu metrów
po schodach kopalni (ponad 650
stopni).
W kategorii Ochotnicze Straże
Pożarne wśród 43 startujących drużyn udział wzięły dwa zespoły z jednostki OSP Bełżyce.
Pierwszy zespół w składzie:
Mateusz Gołoś, Hubert Kamiński, Piotr Bogusz i Piotr Kalicki
z czasem 5 minut 27 sekund 48
setnych sekundy zajął III miejsce
ze stratą do I miejsca 17 sekund,
a w ogólnej klasyfikacji na 98 drużyn
zajął 15 miejsce.
Drugi zespół w składzie: Katarzyna Wójtowicz, Paweł Błaszczak
i Rafał Topyła uplasował się na 34
miejscu.

Organizatorzy ze względu na
małą ilość drużyn mieszanych nie
utworzyli odrębnej kategorii. Wyróżnienie dla najmłodszej uczestniczki turnieju otrzymała Katarzyna Wójtowicz.
Ponadto OSP Bełżyce wystartowała w III Mistrzostwach
Polski Strażaków w Biegu Po
Schodach „Wieżowiec 2019”, które odbyły się w Warszawie w budynku Pałacu Kultury i Nauki
w maju 2019 roku. Drużyna
w składzie Mateusz Gołoś i Eryk
Kowalewski pokonując ponad 800
stopni schodów w ubraniach specjalnych oraz wyposażona w sprzęt
ochrony układu oddechowego
(aparat z butlą i maską) wśród 35
startujących drużyn OSP, zajęła III
miejsce.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy bezinteresownie pomogli przygotować się do zawodów.
Tekst: Andrzej Sulenta,
OSP Bełżyce, foto: M.Gołoś
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Magdalena Pawiłan Wiceprezes
Klubu HDK PCK oraz należący
do tego klubu Grzegorz Goliszek.
Razem z krwiodawcami świętowali: Zastępca Burmistrza Bełżyc
Ryszard Biernacki oraz zaprzyjaźnione kluby: Klub HDK PCK
im. bł. Jerzego Popiełuszki przy
PZL Świdnik, Klub HDK PCK im.
Krzysztofa Skublewskiego przy
MPK w Lublinie, Klub HDK PCK
im. Zdzisława Goli przy Lubelskim
Węglu „Bogdanka” S.A., Klub
HDK PCK przy Zarządzie Rejonowym w Lublinie im. Kazimierza
Żelazowskiego,
Stowarzyszenie
Honorowych Dawców Krwi Ziemi Łęczyńskiej im. św. Jana Pawła
II i bł. Jerzego Popiełuszki w Milejowie oraz Klub HDK PCK przy
RCKiK w Lublinie.
Z informacji przekazanych
w czasie uroczystości wiemy, że
prezesem wybranym przez bełżycki Klub został w tym roku Grzegorz Obel. W tej chwili Klub liczy
22 członków i prowadzi aktywną
działalność. - W minionym roku
zorganizowaliśmy 6 akcji poboru
krwi - mówiła Magdalena Pawiłan.
Dla członków Klubu organizowane
były również wyjazdy pielgrzymkowe do Częstochowy, Kalwarii
Zebrzydowskiej i Niepokalanowa.
W czasie uroczystej akademii
przyznano kilka wyróżnień i odznaczeń m.in. odznaczenie Przyjaciel Klubu dla Pani Elżbiety Piekoś
i Stanisławy Alicji Samolej. Osobno podziękowano sponsorom. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków Klubu.
Spośród zebranych gości zabrał głos m.in. Ryszard Biernacki
zastępca Burmistrza dziękując
wszystkim krwiodawcom za okazane serce, pomoc i bezinteresowne ratowanie ludzkiego życia.
Z pewnością na uwagę zasługuje wystąpienie Pana Grzegorza
Fiedorowicza z RCKiK w Lublinie.
Dyrektor przybliżył dane liczbowe
odnośnie pobranej krwi na terenie
Lubelszczyzny, oraz środki i sprzęt
jakim dysponuje lubelskie Centrum Krwiodawstwa.
Tekst i foto:
Agnieszka Winiarska
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Przygotowujemy się do Rajdu Zapory
Przed nami kolejna edycja rajdu
pieszego, upamiętniającego majora Hieronima Dekutowskiego
i jego żołnierzy.
Na zaproszenie Burmistrza
Bełżyc skierowane do wójta gminy
Wojciechów i burmistrza Nałęczowa rajd przejdzie w tym roku trasą
z Bełżyc przez obie gminy.
Zarys tego dwudniowego wydarzenia przedstawia komendant
Rajdu Rafał Dobrowolski.
- Co roku staramy się iść z Rajdem w innym kierunku, tak aby
odwiedzić wszystkie historyczne
miejsca na terenie naszej bełżyckiej gminy a także sąsiednich. Nałęczów i Wojciechów mieliśmy już
w planach od dawna. Obydwie
miejscowości były ważnymi ośrodkami oporu zarówno za okupacji
niemieckiej jak i późniejszej, sowiecko-komunistycznej.
Trasa,
porównując z poprzednimi latami,
jest dość długa (ok. 19 km), ale bywały już dłuższe - raz przeszliśmy
24 km. Będzie za to wyjątkowo
malownicza - mało asfaltu, a dużo
lubelskich gruntowych dróg i dróżek
przez pola, wąwozy i lasy. Trudno
określić ile osób w tym roku weźmie

udział w pieszym rajdzie, rok temu
było ich około 700. Pamiętajmy, że
bełżycki rajd jest bezapelacyjnie
największym rajdem historycznym
w Polsce! Już teraz kontaktują się
z nami opiekunowie grup młodzieżowych z całego kraju, zgłaszając
chęć przyjazdu. Chociażby w ostatnich dniach dostaliśmy zgłoszenie
od grupy z Dolnego Sląska oraz
z Wołomina pod Warszawą.
Jak zawsze w rajdzie wezmą
udział rekonstruktorzy z GH
„Zgrupowanie Radosław” z Warszawy, w tym roku wspierani przez
nowopowstałą w Bełżycach Grupę
Rekonstrukcji Historycznej im. cc.
mjra „Zapory”. Podobnie jak w latach poprzednich liczymy też na
liczny udział współczesnych żołnierzy: z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz komandosów
z JWK Lubliniec. A na zakończenie
drugiego dnia uroczystości czeka na
nas w Bełżycach wyjątkowa atrakcja - pokaz musztry kawaleryjskiej.
- Cieszę się, że włodarze Nałęczowa i Wojciechowa przyjęli moje
zaproszenie włączenia się do organizacji tego przedsięwzięcia, które
rozrasta się z roku na rok. Dzięki

1 lutego 2020r. uczniowie klas
ósmych Szkoły Podstawowej nr
1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
uczestniczyli w swoim pierwszym
balu.
Obecnością zaszczycili szkołę
i uczniów, dla których kończy się
ostatni rok szkolny w tej placówce,
przedstawiciele władz miejskich –
Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogumił Siramowski oraz Przewodniczący Rady Rodziców i radny
Grzegorz Kamiński.
Dyrektor szkoły Lucyna Sobczak skierowała do uczniów życzenia, aby ten rok był dla nich owocny
mimo, że pełen ciężkiej pracy i wy-

siłku związanego z egzaminami.
Bal to chwila wytchnienia i dobrej zabawy, a przygotowania przyczyniły się do integracji nauczycieli,
uczniów i rodziców. Wszystkim
zależało na tym, by uroczystość
szkolna przebiegła jak najpiękniej
i dostarczyła niezapomnianych
wrażeń.
Uczniowie zatańczyli tradycyjnego poloneza i w ten sposób
rozpoczęli kilkugodzinną zabawę.
Czas minął szybko, a pierwszy bal
z pewnością jeszcze wielokrotnie
będzie wracał we wspomnieniach
jego uczestników.
Tekst, foto: red, arch. UM, SP
Nr1 w Bełżycach.

temu tegoroczna edycja Rajdu zapowiada się bardzo interesująco
- mówi burmistrz Bełżyc Ireneusz
Łucka.
Program Rajdu 2020

Sobota 25 kwietnia
RAJD ZAPORY
9.00 – zbiórka (Park w Bełżycach)
9.20 – wymarsz
10.10 – 10.25 – postój na Podolu
Drugim
11.00 – 11.20 – postój przy krzyżu
„Tygrysa” (Ignaców)
12.10 – zatrzymanie się przy OSP w
Wojciechowie
12.20 – zatrzymanie się przy pomnikach w Wojciechowie
12.30-13.30 – postój/ piknik (ogniska i poczęstunek) pod Wieżą Ariańską w Wojciechowie
14.30 – 14.45 – postój na Polanie (u
pana Czernieca)
16.30 – 17.15 – postój i nabożeństwo polowe przy krzyżu/pomniku,
ul. Harcerska w Nałęczowie
17.15–17.30 – przemarsz ulicą
Harcerską, a następnie przez Park
Uzdrowiskowy
17.30–18.30 – zakończenie Rajdu (wręczenie nagród w konkursie
„Cowboj w naszej pamięci”, rozlosowanie nagród dla rajdowiczów);

Bal ósmoklasistów

Fujarka kabaretowa

Zaprzyjaźnieni na scenie: Kabaret FiFa-RaFa i Czesuaw

Małżeński Jubileusz

Tekst: AWI, R.Dobrowolski,
foto: arch. R.Dobrowolskiego

Promocyjna fotografia satyryków z Burmistrzem Bełżyc

Gromkie brawa publiczności za udany występ
Gazeta Bełżycka
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20 stycznia w Miejskim Domu
Kultury wystąpił kabaret FiFa-RaFa
w programie przygotowanym wspólnie
z kabaretem Czesuaw. Mateusz Kwiatkowski i Ola Kwiatkowska zapraszają
do nas znane z ogólnopolskiej sceny
kabarety i promują dzięki nim naszą
gminę.
Czesuaw na stronie internetowej
pisze o sobie: doświadczony, ale ciągle
jeszcze młody kabaret z Poznania. Prezentujący inteligentny, niebanalny humor dla widzów na scenach całej Polski.
Trzej fajni faceci i jedna fajna babka.
Słowa te potwierdza zabawny i nieszablonowy program jaki przygotowali
satyrycy, który przypadł do gustu bełżyckiej widowni. Reakcje publiczności
były żywiołowe, szczególnie na fruwającą w powietrzu bieliznę, a gromkie
brawa zachęcały kabareciarzy do pozostania z publicznością.
Tekst, foto: AWI, arch.UM

plac naprzeciwko Urzędu Miasta
w Nałęczowie
BIEG „ZAPORY”
15.00 - start biegu (Bełżyce)
ok.17.30 - meta biegu - Nałęczów
RAJD
MOTOCYKLOWY
„COWBOJA”
17.00 - zbiórka (parking przy Cmentarzu w Bełżycach)
17.30 - start rajdu
ok.17.45 - meta rajdu - Nałęczów
Niedziela 26 kwietnia
- 10:30, Kościół Parafialny w Bełżycach, uroczysta Msza Święta
w intencji mjra „Zapory” oraz ppłk.
„Cowboja”
- 12:00-13:00, Bełżyce, plac targowy,
pokaz musztry kawaleryjskiej w wykonaniu Kawalerii Kowalów z Borowa nad Wisłą.
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Państwo Janina i Stanisław
Bielakowie z Babina obchodzili jubileusz 50-lecia zawarcia związku
małżeńskiego. Niestety nie mogli
wziąć udziału w specjalnie zorganizowanych przez USC obchodach dla prawie czterdziestu par,
które miały miejsce w grudniu
ubiegłego roku.
Burmistrz Ireneusz Łucka

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

osobiście pojechał złożyć małżonkom gratulacje, wręczyć pamiątkowe medale nadane przez Prezydenta RP oraz ufundowany przez
nasz samorząd upominek w postaci kosza delikatesowego. Złożył
także Jubilatom życzenia kolejnych
lat w zdrowiu.
Tekst: AWI, foto: arch.UM
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W rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia 1863 roku rozpoczęło się Powstanie Styczniowe.
W tym roku obchodzimy 157
rocznicę tego wydarzenia.
Z pewnością był to największy
niepodległościowy zryw Polaków.
Pamięć o roku 1863 zamieniła
się w iskrę rozniecającą dążenia
niepodległościowe kolejnych pokoleń. Utrzymała równocześnie

narodową tożsamość i podtrzymywała opór wobec zaborców.
Z tej okazji uczniowie Zespołu
Szkół im. M.Kopernika wraz z nauczycielami przygotowali montaż
słowno-muzyczny, który zaprezentowali w niedzielę 25 stycznia
przed Mszą świętą o godz.10.30
w kościele parafialnym w Bełżycach. Powstańców wspominali

m.in.głosem pisarzy i poetów, którzy tworzyli prozę i wiersze o tamtym okresie: Elizy Orzeszkowej czy
Adama Asnyka.
W obchodach upamiętniających wybuch powstania wzięły
udział wraz z wiernymi i mieszkańcami Bełżyc władze samorządowe: Zastępca Burmistrza Bełżyc
Ryszard Biernacki, Sekretarz Gmi-

„Zwycięstwo na polu ducha”
157 lat temu, 22 stycznia
1863r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło
się Powstanie Styczniowe. Pochłonęło ono kilkadziesiąt tysięcy ofiar
i w ogromnym stopniu wpłynęło
na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.
Na obszarach należących
dawniej do Rzeczpospolitej rozpoczęto organizowanie stowarzyszeń
spiskowych, których uczestnicy
podjęli przygotowania do walki.
Zaczęto organizować patriotyczne uroczystości mimo zakazów
i groźby represji. W czerwcu
1860r. pogrzeb wdowy po bohaterze Powstania Listopadowego gen.
Józefie Sowińskim w Warszawie
przekształcił się w narodową demonstrację i zapoczątkował kolejne manifestacje patriotyczne.
W lutym 1861 roku, w 30 rocznicę
bitwy pod Olszynką Grochowską,
zorganizowano pochód, którego
uczestnicy nieśli chorągiew z Orłem i Pogonią. Na Rynku Starego
Miasta został on rozpędzony przez
żandarmów. Dwa dni później na
Placu Zamkowym odbyła się wielka procesja żądająca uwolnienia
aresztowanych i przyznania praw
narodowych. Rosjanie zaatakowali zabijając pięciu jej uczestników.
Przełomowe znaczenie miała patriotyczna manifestacja zorganizowana 8 kwietnia 1861 roku na
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Placu Zamkowym w Warszawie
krwawo rozpędzona przez rosyjskie wojsko, które strzelało do
bezbronnych ludzi. Zginęło co najmniej 200 osób, 500 zostało rannych. Demonstracje, nabożeństwa
patriotyczne, obchody rocznic
odbywały się nadal w Warszawie
a także m.in. w Kaliszu, Płocku,
Radomiu, Lublinie. Garnizon warszawski został przez władze carskie
podwojony. 14 października 1861
roku władze rosyjskie wprowadziły na terenie Królestwa Polskiego
stan wojenny. Na ulicach Warszawy biwakowało wojsko, zatoczono
armaty. W nocy z 14 na 15 stycznia 1863 r. wojsko rosyjskie przeprowadziło „brankę” – pobór do
rosyjskiego wojska, w którym służba trwała 25 lat, a Polaków przydzielano do najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych zadań.
Powstanie porwało kilkadziesiąt tysięcy najdzielniejszych, najgorliwszych synów polskiej ziemi
- bohaterów obrońców, którzy
często z kosami i pikami szli przeciwko doskonale uzbrojonej armii
rosyjskiej – by o Polskę się bić,
o polską wiarę, polski honor i polską wolność. Powstańcy, mimo
niewystarczającego
uzbrojenia
i braków kadrowych, atakowali rosyjskie placówki praktycznie na terenie całego Królestwa Polskiego.
Jak oceniają historycy, podczas po-

wstania miało miejsce ponad tysiąc
starć, a w siłach polskich uczestniczyło w sumie ok. 200 tys. osób.
Pomimo pewnych sukcesów oddziałów powstańczych, w związku
z przewagą armii rosyjskiej, siły zaborcze zaczęły uzyskiwać przewagę. Władze zabiegały o pozyskanie
do walk chłopów, lecz przeszkodził
w tym carski ukaz uwłaszczeniowy z marca 1864 r., przyznający
im na własność uprawianą ziemię.
Wszystkie potyczki i walki zostały przyjęte pozytywnie przez inne
narody – opinia międzynarodowa
stawała po naszej stronie. Jednak
pomimo wielu trudów i ofiar, powstanie okazało się klęską dla Polaków.
W Lublinie mieszkańcy miasta podjęli przygotowania do powstania już w 1861 roku. Wtedy
z inicjatywy Leona Frankowskiego powstała pierwsza komórka
konspiracyjna. Młodzież zaś prezentowała swoje niezadowolenie
w formie zamieszek i starć z policją. Dnia 12 sierpnia 1861 roku
doszło do manifestacji na Placu
Litewskim, której celem było przypomnienie rocznicy Unii Lubelskiej. Wtedy zasłynęła Henryka
Pustowójtówna, która przedarła
się przez wojsko nieprzyjaciela, po
zym dotarła pod pomnik i złożyła
na nim kwiaty. Za ten czyn została
zmuszona do opuszczenia miasta.
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ny Joanna Kaznowska, Bogumił
Siramowski Przewodniczący RM,
Anna Wójtowicz Wiceprzewodnicząca RM oraz radni.
Więcej na temat powstania
w osobnym artykule pisze Ewa
Pietrzyk, historyk i miłośniczka
regionalizmu.
Tekst i foto:
Agnieszka Winiarska

Następna demonstracja odbyła się
w dniu rocznicy Unii Horodelskiej. Ta zniewaga Rosjan częściowo przyczyniła się do wprowadzenia stanu wojennego w całym
Królestwie.
Najbardziej aktywnym regionem Polski w czasie Powstania
Styczniowego okazała się Lubelszczyzna. Zorganizowano tu dwa
oddziały, których zadaniem było
zdobycie narzędzi do walki. Jedna
grupa miała uderzyć w budynek
obecnego ratusza, druga zaś powędrowała poza Lublin, by zdobyć Lubartów. Niestety działania
obu kompanii nie powiodły się.
Ocaleli z oddziału lubartowskiego
dołączyli w okolicach Kurowa do
innych powstańców lubelskich,
nad którymi rządy przejął 21-letni
komisarz Leon Frankowski. Walczący, pod wodzą młodego dowódcy, osiągnęli kilka sukcesów:
zniszczenie rosyjskiego konwoju
pocztowego, stworzenie administracji powstańczej oraz szkolenie
wojska pod Kazimierzem Dolnym.
Po rezygnacji Frankowskiego,
dowództwo przejął Antoni Zdanowicz, który, nie radząc sobie
z nową funkcją, doprowadził 8 lutego do przegrania bitwy pod Słupczą. Jednak nie złamał się podczas
przesłuchań, nie zdradził nikogo,

cd. str.11
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co niestety przypłacił życiem.
Najbardziej w historii powstania wsławił się oddział generała
Michała Heydenreicha „Kruka”,
ponieważ był liczny, dobrze zorganizowany i uzbrojony. Pierwsza
zwycięska bitwa miała miejsce
pod Chruśliną. Mniej liczny oddział pułkownika Miednikowa
został rozgromiony przez Polaków.
Kolejny triumf odbył się w najbardziej znanej bitwie Powstania
Styczniowego – pod Żyrzynem. Na
wieść o zbliżającym się rosyjskim
konwoju porucznika Laudańskiego (przewożącym 200 tysięcy rubli), generał Kruk podjął decyzję
o zastawieniu pułapki i 8 sierpnia
1863 roku liczniejsze wojsko polskie zwyciężyło tę najsławniejszą
powstańczą potyczkę. 24 sierpnia
1863 roku Rosjanie z kolei otoczyli
Polaków pod Fajsławicami. Ta bi-

twa nie wyszła na dobre oddziałom
lubelskim. Większość powstańców
trafiła w niewolę. Małej części
żołnierzy udało się przebić przez
wojska nieprzyjaciela, jednak nie
zmieniło to biegu powstania. Grupa generała Kruka została ostatecznie rozgromiona w grudniu
1863 roku.
W tym czasie w Lublinie nie
odbywały się żadne działania
wojenne, jednak prężnie funkcjonowało państwo podziemne.
Konspiratorzy pracowali w wielu
miejscach, nawet w policji nieprzyjaciela, unikając dekonspiracji. Powstańcom bardzo pomagali dominikanie i kapucyni,
którzy w swoich klasztorach organizowali kryjówki dla poszukiwanych. Ci drudzy zorganizowali
również w swojej świątyni tajną
drukarnię, która pod przewodnic-

twem brata Wacława Nowakowskiego rozpowszechniała manifesty, ulotki i druki powstańcze.
Końcowa faza powstania miała miejsce na początku 1864 roku.
Kolejne oddziały powstańców
były gromione przez nieprzyjaciela. Ostatnią, czynną grupą
pozostał pułk konny księdza Stanisława Brzóski, który walecznie
opierał się wojskom nieprzyjaciela
aż do wiosny 1865 roku. Dopiero,
gdy kurierka Antonina Konarzewska pod wpływem tortur wyjawiła
miejsce pobytu dowódcy, został
on schwytany i skazany na powieszenie. Wyrok został wykonany
w Sokołowie na oczach dziesięciotysięcznego tłumu. Po tym wydarzeniu ksiądz Stanisław Brzóska
stał się legendą w historii Lublina.
Powstanie styczniowe było jednym
z najważniejszych czynów niepod-
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ległościowych Polaków. Pomimo
faktu, że okazało się klęską, wiele
zwycięskich bitew podbudowało
naszych żołnierzy i upewniło ich
w przekonaniu, że potrafią stawić
czoła wrogowi bez niczyjej pomocy (pobliskie kraje odmówiły
nam wsparcia). Po zakończeniu
walk sytuacja w kraju wróciła do
normy sprzed powstania. Polacy
mieli zakaz gromadzenia się na
ulicach w grupach większych niż
trzy osoby, nie odbywały się żadne
masowe wydarzenia kulturalne.
Próbowano również zakazać procesji kościelnych, jednak duchowieństwo do tego nie dopuściło.
Polacy mimo wielu represji ze
strony władz carskich wciąż potajemnie bojkotowali nieprzychylne
rządy zaborców, aż do odzyskania
pełni wolności w 1918 roku.
Tekst: Ewa Pietrzyk

Szkolili się z Akademią Sukcesy
Młodego Orła
zawodnika Tęczy
Od 3 do 5 stycznia br. wychowanek klubu Tęcza
Bełżyce
Przemysław Skrzypczak,
który obecnie reprezentuje barwy
Górnika
Łęczna,
uczestniczył w turnieju „Arka Cup”
w Gdyni.
Przemysław wraz
z drużyną Górnika
Jeszcze w grudniu ubiegłego
roku w Bełżycach miało miejsce
w Bełżycach szkolenie Mobilnej
Akademii Młodego Orła.
Całość zorganizowana była
dzięki inicjatywie trenerów Tęczy
Bełżyce: Michała Dygusia i Jarosława Górki, którzy zaprosili oraz
pomogli w organizacji Mobilnej
Akademii Młodego Orła. Akademię prowadzą trenerzy: Robert
Makarewicz oraz Paweł Dzięgiel.
Szkolenie składało się z dwóch
części. Pierwsza część teoretyczna
odbyła się w sali Multimedialnego
Centrum Informacji w SP nr 1 w
Bełżycach a tematem wykładu i
dyskusji była szeroko pojęta „mentalność” w procesie szkolenia dzieci i młodzieży. Następnie grupa
udała się na halę sportową CKFiS
Bełżyce, gdzie miała miejsce część
praktyczna czyli trening piłkarski
dziewcząt.

W czasie treningu piłkarki poznawały nowe plany ćwiczeń.
Bełżycki klub podczas zajęć
reprezentowały 4 zawodniczki:
Aleksandra Giza, Amelia Nowaczewska, Agata Jakubowska oraz
Wiktoria Wójcik.
Po szkoleniu był czas na rozmowę z trenerami, którzy pozytywnie wypowiadali się na temat
organizacji spotkania, obiektów
w Bełżycach oraz obiecali, że zaplanują kolejne szkolenia z naszym
klubem.
Władze klubu kierują serdeczne podziękowania dla Pani Lucyny
Sobczak Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach oraz
Pana Andrzeja Paśnika Dyrektora
CKFiS w Bełżycach za bezinteresowną pomoc i wsparcie inicjatywy szkolenia z Akademią Młodego
Orła poprzez udostępnienie swoich obiektów.
Tekst i foto: Justyna Giza

rywalizował z tak uznanymi markami piłkarskimi jak Arka Gdynia,
Śląsk Wrocław, Lechia Gdańsk.
Zawodnik Tęczy Bełżyce wraz
z drużyną z woj. lubelskiego zaprezentował się bardzo dobrze i stoczył wyrównane i stojące na wysokim poziomie mecze. - Cieszymy
się że wychowanek naszego klubu
godnie reprezentuje barwy Górni-

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

ka jesteśmy dumni z jego sukcesów
oraz postawy i cały czas trzymamy
za niego kciuki i gorąco dopingujemy. Mamy nadzieje że jego upór
i determinacja pozwolą mu zrealizować w 100 a nawet 200% jego
piłkarskie marzenia - mówi Justyna
Giza.
Tekst i foto: J.Giza
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Halowy Turniej Piłki Nożnej
18 stycznia w sobotę rozegrano
w hali sportowej CKFiS Turniej
Piłki Halowej o Puchar Burmistrza Bełżyc.

Wzięło w nim udział dziewięć drużyn: LKS Stróża, Garbarnia Kurów, POM Iskra Piotrowice, Stal Poniatowa,Wilki
Wilków, KS Drzewce, Sokół
Konopnica, Tęcza Bełżyce I
i Tęcza Bełżyce II. Zmagania
okazały się niezwykle emocjonujące. Ostatecznie turniej
wygrała Garbarnia Kurów wynikiem 2:1 po zaciętym meczu
z LKS Stróża. O III miejsce
walczył Sokół Konopnica, który uległ Stali Poniatowa 1:2. Na
kolejnych miejscach uplasowali
się: KS Drzewce, Tęcza Bełżyce
II, POM Piotrowice, Tęcza Bełżyce I i Wilki Wilków.
Najlepszym Strzelcem turnieju został Marcin Paprocki
z KS Drzewce. Najlepszy Bramkarz to Jakub Baran z Garbarni
Kurów. Z kolei Najlepszym Zawodnikiem wybrano Dawida
Kowalika z LKS Stróży.
Puchary i dyplomy zwycięzcom wręczył Burmistrz
Bełżyc Ireneusz Łucka.
Tekst: A.Winiarska,
foto: arch. UM

Pobiegli na rzecz Wielkiej Orkiestry

Grupa Biegowa Iskry wzięła
udział w Puławach w 2 Biegu „Policz się z cukrzycą” zorganizowanym na rzecz WOŚP. - Była to idealna okazja do wrzucenia datku na
rzecz największej Orkiestry Świata,
a także możliwość spędzenia aktywnie niedzieli - mówią biegacze
Iskier - To był bardzo przyjemny
bieg, fajna trasa oraz piękne, pachnące, piernikowe serca zamiast medali - dodają.
Tego dnia Iskry nie tylko biegały. - Członkowie grupy, a raczej
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druhowie wzięli udział w lubelskim
sztabie WOŚP, gdzie przeprowadzili
pokazy z ratownictwa technicznego oraz wzięli udział w MotoSercu
zorganizowanym przez Lubelską
Grupę VAG. - informują biegacze
na swoim profilu.
W tym sezonie oprócz biegania cześć grupy skupiła się również na morsowaniu. Popatrzmy,
a może ktoś z Czytelników zdecyduje się dołączyć?
Tekst i foto: Iskry
Nr 124/125 (235/236) · styczeń/luty 2020

Sekcja zapasów znowu
trenuje
Grupa miłośników zapasów
postanowiła wznowić treningi
w dyscyplinie, z której w latach
80-tych słynęły Bełżyce a mianowicie w zapasach.
Z inicjatywy byłych zawodników powstało stowarzyszenie
pod nazwą Sportowe Towarzystwo
Zapaśnicze „Orzeł” Bełżyce. Założycielami i inicjatorami powstania
sekcji są: Kazimierz Brewczak,
Czesław Źrodowski, Aleksander
Gałkowski, Piotr Szyszko. Prezesem stowarzyszenia został pan Kazimierz Brewczak.
Skąd pomysł? Społeczność nasza pamięta o tym, że bełżyczanie
w tej dyscyplinie zdobywali laury
nie tylko w naszym regionie ale też
w Polsce. Miedzy innymi to dzięki
prężnej sekcji zapaśniczej powstała
hala sportowa. Po kilkudziesięciu
latach pojawił się pomysł i chęci
by trenować tę dyscyplinę. Pojawili się też inicjatorzy, którzy podjęli
decyzję o założeniu sekcji. Trwało to jakiś czas i udało się spełnić
wszystkie wymogi, procedury by
otworzyć sekcję zapaśniczą.
Na ten moment w remoncie,
a raczej w rewitalizacji jest cały
obiekt stadionu dlatego zapaśnicy
korzystają z gościnności Zespołu Szkół im. M.Kopernika na ul.
Bychawskiej. - Dyrektor Elżbieta
Kaszlikowska zgodziła się by wynajmować nam dwa razy w tygodniu
salę gimnastyczną. Trenujemy zatem w poniedziałki i we czwartki od
godz.16.00 - informuje prezes Kazimierz Brewczak.
Od początku na treningi zaczęło przychodzić niespełna dziesięć
osób. Z treningu na trening jest coraz więcej chętnych. Przynoszą kolejne deklaracje i zostają. - Chcemy
wkrótce zrobić pokazy dla uczniów
szkoły podstawowej i liczymy, że
wtedy będziemy mieć jeszcze więcej

zapaśników, a raczej kandydatów
na zapaśników - mówi Brewczak.
- Pokazy planujemy zorganizować
wraz z zawodnikami zaprzyjaźnionego klubu - dodaje.
Przedział wiekowy trenujących
jest od dzieci szkolnych po dorosłych, dojrzałych mężczyzn. Sekcję
trenuje były zawodnik pan Czesław Źrodowski, który w tej chwili
ma 75 lat. W tej chwili odbywają
się wspólne treningi dla całej grupy, ale po zwiększeniu liczebności
sekcji planowany jest podział na
starszych i młodszych, bardziej zaawansowanych i początkujących.

Z kroniki
strażackiej
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- Na kolejnym treningu będziemy już mieli matę wypożyczoną z klubu sportowego z Kraśnika. Współpracowaliśmy z nimi
w latach 80-tych XX wieku. Jest to
klub, który był wtedy początkujący. My pomagaliśmy im w wielu
kwestiach technicznych i organizacyjnych. Ponieważ od tamtej
pory prężnie działają - odnoszą
spore sukcesy. Wychowali Mistrza
Polski, Mistrza Europy i nawet
Mistrzynię Świata. - zaznacza
prezes.
Tekst i foto:
Agnieszka Winiarska
Wypadek samochodowy na ul.
Przemysłowej obok kirkutu w dniu
20 stycznia 2020r. Przyczyną zdarzenia było wymuszenie pierwszeństwa podczas wyprzedzania.
Poszkodowane zostały dwie osoby.
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Zawodnicy Klubu Zapaśniczego z Kraśnika na zaproszenie prezesa
Kazimierza Brewczaka przeprowadzili widowiskowy pokaz treningu
na macie dla uczniów SP Nr 1 w Bełżycach.

Bełżyce
Biegają

W styczniu tego roku mieliśmy pogodę
wręcz idealną na dłuższe bieganie w pięknych, bełżyckich plenerach. Na zdjęciu
widzimy jak reprezentanci grupy Bełżyce
Biegają testują nowe bluzy i czapki, których
sponsorem jest Gmina Bełżyce. Na koszulkach widnieje herb Bełżyc.
Tekst i foto: J.iŻ.Rumińscy
Wydanie internetowe gazety do pobrania na stronie www.belzyce-mdk.pl

16 stycznia na terenie sortowni
śmieci w naszej gminie miał miejsce
kolejny pożar. Jak informuje dowódca JRG PSP w Bełżycach Adam
Pietrzak paliło się około kilkanaście
metrów kwadratowych śmieci. Zapobiegawczo zadyspononowano do
pożaru także kilka jednostek OSP,
natomiast ogień udało się ugasić siłami dwóch wozów bojowych.
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Nasza historia

O tym jak wyglądało miasto przed II wojną światową i o tym jak żyło się dawniej
w Bełżycach opowiada Stanisław Kuliński - rodowity bełżyczanin

Rogowski i Bednarz. Ja szczególnie lubiłem występować na
szkolnych akademiach. Organizowano je zwykle przy okazjach
rocznic patriotycznych. Mówiłem wiersze albo zapowiadałem
występujących.
W szkole zwykle tworzono
dwie równoległe klasy z jednego
rocznika: a i b. Liczyły około 20
- 30 uczniów. Klasy były mieszane tzn polsko - żydowskie.
Zazwyczaj nauczyciele sadzali
w ławce Polaka z Żydem. Żeby
była taka integracja. Moim najlepszym kolegą był Henryk Maliborski. W czasach szkolnych
kolegowałem się też z Żydówką,
córką fotografa - Goldmana.
Jej ojciec miał zakład na rogu
Rynku i ulicy Lubelskiej. Jeszcze
inny zakład fotograficzny należał do Kirszta. Ten z kolei mieStanisław Kuliński trzyma przedwojenną fotografię swojej rodziny
ścił się w oberży. W tym zakładzie fotograf potrafił nie tylko
Dla Czytelników Gazety ko dwa kije.
plecach każdy tornister miał zrobić zdjęcie, ale nawet usunąć
Bełżyckiej udzielił wywiadu
Gdy byłem siedmioletnim zamocowane pasy. Jedni nosili zęba jak kogoś bolał.
mieszkaniec ulicy Krakow- chłopcem pamiętam jak posze- książki w koszykach, a inni po
skiej - Stanisław Kuliński. Tak dłem do szkoły podstawowej prostu wiązali je paskiem czy Wróćmy do szkolnych wspozapamiętał czasy przedwojen- w Bełżycach. Szkoła mieściła sznurkiem.
mnień.
ne, wojnę i okres niedługo po się w tzw. sądzie. Tam były klaZ prac ręcznych pamiętam,
Należałem do trójki klajej zakończeniu.
sy od 1 do 3. Kolejne roczniki że w domu dziewczęta uczyły sowej. Urządzaliśmy zabawy
czyli 4-te i 5-te klasy mieściły się szyć, robić szydełkiem. Przed szkolne. Szczególne zamiłoJestem pewnie jednym z naj- się w domu pana Dobrowolskie- świętami na przykład kupowa- wanie miałem do tańca. Taństarszych mieszkańców miasta. go. Od 6 do 7 klasy chodziliśmy ły takie główki, aby do nich, ze czyliśmy najmodniejsze wtedy
Mam jeszcze jednego kolegę z kolei do szkoły obok kościoła. słomek, piórek lub bibułki do- polki, oberki i walce. Mieliśmy
z mojego rocznika. Urodziłem W tym domu mieszkało m.in. robić sukienkę i w całości po- też świetnego nauczyciela, któsię 18 sierpnia 1924 roku w Beł- dwóch lekarzy: doktor Kamiński wiesić jako aniołka - ozdobę na ry uczył nas śpiewać. Niektóre
życach na ulicy Urzędowskiej i Wójtowicz. Wówczas był już choince. Wtedy na świąteczne piosenki pamiętam do dziś bo
[obecnie Krakowska, przyp. przymus ukończenia przynaj- drzewko mocowało się świeczki bardzo je lubię.
red.]. Mama miała dwóch mę- mniej siedmiu klas, który objął woskowe i należało dobrze pilKiedy skończyłem szkołę rożów. Najpierw była w małżeń- także mnie.
nować, aby choinka się nie za- dzice wysłali mnie, abym uczył
stwie z Dziewickim, a po jego
Uczyliśmy się pisać najpierw paliła.
się rzemiosła cholewkarskiego
śmierci z moim ojcem - Ku- ołówkiem, potem stalówką
Pan Stanisław ma niesamo- – szewskiego. Dopiero po trzech
lińskim. Łącznie z pierwszego i atramentem. Dyżurny w cza- witą pamięć. Jeszcze z czasów latach nauki zdawało się egzai drugiego małżeństwa mamy sie przerwy miał obowiązek do- szkolnych zna balladę Mickie- min na czeladnika.
w domu wychowywało się nas lewać atrament do kałamarzy wicza „Powrót taty” czy „Rotę”
Wcześniej, kiedy byłem
siedmioro dzieci.
umieszczonych w takich spe- Marii Konopnickiej i dziś po- chłopcem, należałem z innyW dzieciństwie opowiadano cjalnych otworach w szkolnych trafi je z pamięci recytować.
mi ministrantami do krucjaty
nam, dzieciom, bajki o babie ja- ławkach. Po lekcjach trzeba
eucharystycznej. Z księdzem
dze, śpiewano piosenki, kołysan- było je uprzątnąć. Pamiętam Pamięta Pan nauczycieli?
mieliśmy także pogadanki histoki. Zapamiętałem na przykład pióra, które miały dwa rodzaje
Najlepiej zapamiętałem pa- ryczne.
taką pioseneczkę „Z popielnika obsadek: krzyżyki, pisały cien- nią Chmurzyńską i jej męża.
Wtedy w kościele msze odna Wojtusia”. Z rodzeństwem ko, i łopatki - te pisały grubiej. Ona była dobrą nauczyciel- prawiane były po łacinie. Znai sąsiadami bawiliśmy się zwykle Zeszyty mieliśmy w kratkę do ką i opiekunką. Zresztą oboje łem wszystkie modlitwy i forna dworze w różne gry i zabawy rachunków, w linie do polskiego umieli porozmawiać z każdym muły na pamięć.
jak choćby „pałka tatarka”. Do i czyste do rysunków. Książki do uczniem, zachęcali do nauki,
Ksiądz proboszcz posiatego, może jak niektórzy jeszcze szkoły nosiliśmy w tornistrze z nawet do studiów wyższych. dał własne gospodarstwo przy
pamiętają, potrzebowaliśmy tyl- tzw. deki – takiego drzewa. Na Pamiętam, że uczyli nas także: kościele. Ludzie pomagali mu
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tam pracować. Trzymał krowy
i kury. Pamiętam, kiedy się spaliła ulica Krakowska, to ksiądz
Bargieł przygarnął na plebanię pogorzelców. Dał im pokój
i kuchnię.
Pamiętam także kiedy powstawała szkoła na ul. Bychawskiej chociaż skończyłem naukę
zanim zakończono jej budowę. Pamiętam także oficjalne
otwarcie i mnóstwo mieszkańców, którzy przyszli ją pierwszy
raz zobaczyć.

Stamtąd poprowadzono instalację. Zanim światło elektryczne
trafiło do mieszkań w domach
zwykle przyświecano lampami
naftowymi.

Jak zapamiętał Pan dawne
Bełżyce?
W Bełżycach nie było polskich sklepów, wszystkie należały do Żydów, przykładowo sklep
z mięsem, ale tylko wołowym,
wieprzowiny nie używali. Żydzi
umieli zachęcać do kupna, dawali np. cukierka i zapraszali na
kolejne zakupy. Był jeszcze sklep
żelazny. Pamiętam trzy piekarnie. Było też kilka restauracji.
Jedna z nich w oberży u Mędrali. Tam było pięknie, można było
dobrze zjeść. Zupki, wódka, paróweczki na gorąco.
W mieście pracowali szewcy,
krawcy i bednarze.
W miejscu obecnego parku
było pole targowe. Trzy razy do
roku organizowano jarmarki.
Teren podzielono na trzy części.
W jednej sprzedawano krowy,
dalej konie i świnie. Jarmarki odbywały się rzadko, więc
władze zarządziły częściej dni
handlowe czyli targi. Wybrano
na nie wtorki. Taki chłopak –
Morcinek, chodził po mieście z
bębenkiem i bębniąc ogłaszał,
kiedy będzie targ. Na targach
kobiety handlowały serami,
śmietaną, mięsem. Na początku
trzeba było płacić za miejsce dla
zwierząt, a potem ogłoszono, że
można przyprowadzać zwierzęta na sprzedaż bez opłat.

Pan Stanisław przypomina
także społeczność żydowską,
która przed wojną mieszkała w
Bełżycach. Opowiada m.in. jak
wyglądał szabas.
Przed godziną 6.00 po południu
chodził taki Żyd z laseczką po
Rynku [Tu zamieszkiwali najczęściej przyp. red.] i stukał
w drzwi sklepów, okiennice,
że już pora zamykać, bo zbliża się szabas[ według wierzeń
judaizmu dzień odpoczynku
trwający od piątkowego do
sobotniego zachodu słońca].
Jedzenie szykowano dzień wcześniej, w piątek. Ponieważ nie
było lodówek to przechowywano przygotowaną żywność na
balkonach, w chłodzie. Najchętniej Żydzi jedli cebulę, rozmaite
placki. Żeby cokolwiek podgrzać
wołali jakiegoś chłopca, Polaka,
aby podpalił im drewno w piecu,
bo w szabas nie mogli wykonywać żadnej pracy.
Żydzi chodzili modlić się do
bożnicy, która mieściła się na
tym placu, gdzie stoi teraz dom
kultury. Na modlitwę nosili specjalne ubrania, kobiety nakrycia
głowy, mężczyźni przepasane
chałaty i także na głowę nakrycie. Niektóre, żydowskie modlitwy, melodie pan Stanisław
jeszcze pamięta. Przypomina
także proste sformułowania,
czy powiedzenia w języku jidisz.
Żydzi nie mieli ziemi, ale
zdarzało się często, że od miejscowego sadownika wynajmowali np. sad na 5 lat. Dlatego na
dłużej bo wiadomo, że dorodne
plony zdarzają się raz na kilka
lat, a rzadziej rok po roku.

Elektryczność
Pierwsze oświetlenie elektryczne w Bełżycach założył
pan Jaroszyński w młynie wodnym. Tamtędy płynęła rzeczka,
była sadzawka i turbina wodna.

Czy zdarzały się małżeństwa
polsko – żydowskie?
Pan Kuliński odpowiada,
że raczej nie. Oni byli wyznania mojżeszowego, my katolicy, dlatego raczej młodzi się
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nie łączyli w związki. Chociaż tego oglądać bo się bałem, ale
Żydówki były ładne, zgrabne, wiem to z relacji innych mieszlubiły się ładnie ubrać. Chętnie kańców.
spacerowały aleją kasztanową
koło starego szpitala. Tam też
odpoczywano na kocach. Mówiło się czasem, że to aleja miłości, a najczęściej chodzono tam
właśnie w szabas żeby odpocząć,
pospacerować.

Czasy wojny

Przed samym wybuchem II
wojny światowej czuło się takie
niepokoje, atmosfera wśród ludzi była rzeczywiście napięta.
Dochodziły jakieś informacje.
Natomiast nie było wybuchów
antysemityzmu, czy incydentów
pomiędzy Polakami a Żydami.
W szkole to się chłopaki czasem
pobili, ale tak zwyczajnie o coś,
a nie żeby o religię czy poglądy.
Czasami na tzw. przestrach
dorośli opowiadali dzieciom
żeby nie łazić wieczorem albo po
nocy, bo Żydzi złapią i na macę
przerobią. Ale było to raczej
zmyślone aby wystraszyć trochę,
a nie, że to prawda jest.
Przed samym wybuchem
wojny przyjechał do miasta
człowiek na koniu i ogłaszał,
że Niemcy wejdą. Rzeczywiście
za około dwa dni tak się stało.
Zaczęliśmy widywać jadących
przez Bełżyce samochodami żołnierzy niemieckich. Ludzie wychodzili z kościoła, a oni łapali
ich i przed samochodami pędzili
dla własnej ochrony przed partyzantami. Tak właśnie złapali mojego tatę. Mnie się udało
chyłkiem uciec z powrotem do
kościoła i schowałem się na
chórze. Potem tych ludzi, w tym
mojego ojca, wypuszczono.
Rzeczywiście powstały oddziały partyzanckie, jak Zapory,
ale ja nie brałem w tym udziału.
Ten Mędrala, który w oberży prowadził restaurację bardzo pomagał tym z lasu. Za to
został aresztowany i zabrany
na zamek w Lublinie. Stamtąd
razem z innymi przewieziony z
powrotem do Bełżyc i tu, gdzie
stoi pomnik Matki Boskiej był
rozstrzelany. Ja nie poszedłem
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Nazwisko Michała Mędrali wymienione jest na tablicy obok innych pomordowanych w Rynku, gdzie stoi teraz
pomnik Matki Boskiej Partyzanckiej.

Czasem podjeżdżały samochody z Niemcami i robili tzw.
łapanki, to wtedy trzeba było
się kryć. Złapanych wywozili
na roboty do Niemiec. Myśmy
w domu za kuchnią mieli taką
kryjówkę, tam się chowaliśmy.
Żydzi musieli nosić opaski
z gwiazdami. Zaczęto także organizować getto. Polakom nie
można było tam wchodzić.
Aby wprowadzić nienawiść
pomiędzy nimi - utworzono
policję żydowską. Zwożono do
getta także Żydów spoza naszej
gminy.
W czasie wojny Niemcy zarządzali tzw. kontyngenty. Przymusowo miasto miało oddać np.
kilka krów, albo określoną ilość
zboża. Mieszkańcy stosowali
czasem takie zabiegi, że przyprowadzali zwierzę najmniej
dorodne albo brudne, utytłane w gnoju. Niemcy się wtedy
złościli, a bywało, że nie wzięli
takiej krowy. Polakom właśnie
o to chodziło. Był przed wojną
wójt Stanisław Szubartowski,
on dużo ludziom pomagał.
Miasto zaczęło się mocniej
rozwijać, jak wspomina pan
Stanisław, od kiedy utworzono
tu powiat w 1956 roku.
Tekst i foto:
Agnieszka Winiarska
Gazeta Bełżycka
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Ciekawostki

Odpowiedz na pytanie
Na zagadkę fotograficzną z poprzedniego wydania Gazety Bełżyckiej prawidłowo odpowiedzieli: Barbara i Andrzej Grygliccy, Krystyna Majkowska.

Ciekawostka
W swoich domowych archiwach Czytelnicy posiadają takie
ciekawostki jak choćby prezentowany na fotografiach obok egzemplarz gazetki Kwant. Była to
publikacja wielkości zeszytu A5,
a wydawana w latach 90-tych
w Zespole Szkół im. M.Kopernika
przez ówczesnych licealistów pod
okiem nauczyciela fizyki Ryszarda
Biernackiego.
W kilkustronicowych gazetkach można było przeczytać, ręcznie pisane, rozmaite informacje,
ciekawostki o świecie, o człowieku,
czy o kosmosie.

Gazeta Bełżycka

Nie brakowało także wywiadów, rozmów z osobami
z otoczenia szkolnego, jak
choćby z dyrektorem szkoły.
Wszystkich
Czytelników, którzy mają w domowych archiwach podobne
ciekawostki serdecznie zapraszamy do redakcji Gazety Bełżyckiej, by na łamach
naszej gazety podzielili się
swoimi zbiorami.
Tekst: A.Winiarska
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Na fotografii Czytelnicy rozpoznali dawny dom
towarowy na rogu ul. Lubelskiej i Jakuba Nachmana.
Z lewej strony zdjęcia widoczny był, już nieistniejący
piętrowy budynek.
Dziś pytamy, czy poznają Państwo miejsce, w którym wykonano archiwalne
zdjęcie. A może Czytelnikom uda się odczytać napis
z tabliczki wiszącej na ogrodzeniu?
Przez miesiąc czekamy
na odpowiedzi w redakcji
Gazety Bełżyckiej lub pod
nr. tel. 81 5172230.

OGŁOSZENIA
BURMISTRZ BEŁŻYC

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 stycznia 2020 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Bełżycach, ul. Lubelska 3 na
tablicy ogłoszeń, wywieszone
zostały:
1. wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na rok 2020,
2. wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do najmu
na rok 2020.

BURMISTRZ BEŁŻYC
podaje do publicznej wiado-

mości, że w dniu 06 lutego 2020 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Bełżycach, ul. Lubelska 3 na tablicy ogłoszeń, wywieszone zostało
ogłoszenie o ustnym przetargu
nieograniczonym na najem części działki Nr 1042/17 położonej
w obrębie geodezyjnym Bełżyce-Centrum przy ul. Bychawskiej,
z przeznaczeniem pod garaż blaszany.
Przetarg wyznaczono na dzień 28
lutego 2020 r.
Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest w BIP Urzędu Miejskiego w Bełżycach oraz stronie
internetowej http://www.belzyce.
pl.
BURMISTRZ
mgr Ireneusz Łucka

