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Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony;

Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony.

Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami;

A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami

Wszystkim Mieszkańcom życzymy
Szczęśliwego Nowego Roku 2019

GAZETA 
BEŁŻYCKA



Burmistrz Bełżyc 
oraz Rada Miejska VIII kadencji 2018-2023

Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka, radni Rady Miejskiej: Adam Anasiewicz, Andrzej Bednarczyk, Rafał Brodziak, 
Krzysztof Ćwikliński, Bożena Dziewicka, Grzegorz Kamiński, Teresa Mazur, Ewa Pietrzyk, Dariusz Pruszkowski, 

Ireneusz Przybysz, Bogumił Siramowski, Marcin Sobczak, Jadwiga Węglińska, Anna Wójtowicz i Justyna Karolina Żywiec.

Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, czas pełen uroku, czas podsumowań
 i zadumy nad światem i naszymi uczynkami. 

To chwila wytchnienia, którą poświęcamy rodzinie i przyjaciołom. 
W tym pięknym czasie życzymy, by Święta Bożego Narodzenia były okresem 

pojednania i spokoju. 
Niech pod świąteczną choinką znajdzie się szczęście, życzliwość i wzajemne zrozumienie. 

Nowy rok 2019 niechaj przyniesie 
naszym Mieszkańcom oraz Gościom odwiedzającym Gminę Bełżyce zdrowie, 

pomyślność i sukcesy, pogodę ducha oraz spełnienie wszystkich marzeń 
zarówno osobistych jak i zawodowych.

Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka 
Przewodniczący Rady Miejskiej Bogumił Siramowski
Radni Rady Miejskiej
oraz Redakcja Gazety Bełżyckiej
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Gazeta Bełżycka

Rada Miejska VIII kadencji

W I turze wyborów samorządowych licz-
ba wyborców uprawnionych do głosowania 
umieszczonych w spisie, wynosiła 10796 osób. 
21 października w wyborach oddano 5687 
głosów ważnych, łącznie na wszystkich kan-
dydatów. Komisje zliczyły również 56 nieważ-
nych głosów. Kolejno kandydaci na stanowi-
sko burmistrza Bełżyc otrzymali następującą 
liczbę głosów: 

● Ryszard Marian Figura KWW PONAD 
PODZIAŁAMI uzyskał 542 głosy

● Ryszard Góra KWW RYSZARDA 
GÓRY „WSPÓLNE DOBRO” 1842 głosy

● Ireneusz Paweł Łucka KWW IRENE-
USZA ŁUCKI 1819 głosów

● Marcin Sobczak KWW LEPSZEJ 
ZMIANY 532 głosy

● Krzysztof Wróblewski KWW KRZYSZ-
TOFA WRÓBLEWSKIEGO 952 głosy

Do drugiej tury wyborów przeszli: Ry-
szard Góra i Ireneusz Łucka.

W II turze wyborów 4 listopada liczba 
wyborców uprawnionych do głosowania tzn. 
umieszczonych w spisie wyborców wynosiła 
10 700 osób. 

W wyborach oddano 5170 ważnych gło-
sów. Oddano także 50 głosów nieważnych.  
Na kandydata Ryszarda Górę KWW Ryszar-
da Góry „WSPÓLNE DOBRO” zagłosowało  
2197 osób. Na Ireneusza Pawła Łuckę KWW 
Ireneusza Łucki oddano 2973 głosy. Tym sa-
mym na stanowisko burmistrza Bełżyc wy-
brano Ireneusza Pawła Łuckę.

Natomiast jeśli chodzi o wybory radnych 
do Rady Miejskiej w Bełżycach Protokół 
z  wyborów do Rady Miejskiej w Bełżycach 
sporządzony dnia 22 października 2018 r. 

przez Miejską Komisję Wyborczą w Bełżycach 
mówi, kto otrzymał największą liczbę głosów 
w swoim okręgu i zasiądzie w Radzie Miej-
skiej nowej kadencji: 

Okręg wyborczy nr 1. Liczba głosów 
ważnych 371. Spośród 5 kandydatów Jadwiga 
Węglińska zgłoszona przez KWW IRENE-
USZA ŁUCKI, otrzymała najwięcej głosów 
- 97 .

Okręg wyborczy nr 2. Liczba głosów 
ważnych 285. 4 kandydatów. Ewa Pietrzyk 
zgłoszona przez KWW RYSZARDA GÓRY 
„WSPÓLNE DOBRO” - 91 głosów.

Okręg wyborczy nr 3. Liczba głosów 
ważnych 345. 4 kandydatów. Marcin Sobczak 
zgłoszony przez KWW LEPSZEJ ZMIANY - 
106 głosów.

Okręg wyborczy nr 4. Liczba głosów 
ważnych 379. 6 kandydatów. Grzegorz Ka-
miński zgłoszony przez KW PRAWO I SPRA-
WIEDLIWOŚĆ - 127 głosów.

Okręg wyborczy nr 5. Liczba głosów 
ważnych 361. 5 kandydatów. Krzysztof Ćwi-
kliński zgłoszony przez KWW KRZYSZTO-
FA WRÓBLEWSKIEGO - 122 głosy.

Okręg wyborczy nr 6. Liczba głosów 
ważnych 338. 5 kandydatów. Bożena Ewa 
Dziewicka zgłoszona przez KWW IRENE-
USZA ŁUCKI - 100 głosów.

Okręg wyborczy nr 7. 5 kandydatów. 
Liczba głosów ważnych 288. Adam Piotr 
Anasiewicz zgłoszony przez KWW KRZYSZ-
TOFA WRÓBLEWSKIEGO - 141 głosów.

Okręg wyborczy nr 8. Liczba głosów 
ważnych 494. 5 kandydatów. Anna Wójto-
wicz zgłoszona przez KWW IRENEUSZA 
ŁUCKI - 169 głosów.

Okręg wyborczy nr 9. Liczba głosów 
ważnych 377. 2 kandydatów. Andrzej Bed-
narczyk zgłoszony przez KWW KRZYSZTO-
FA WRÓBLEWSKIEGO -192 głosy.

Okręg wyborczy nr 10. Liczba głosów 
ważnych 401. 3 kandydatów. Bogumił Robert 
Siramowski zgłoszony przez KWW IRENE-
USZA ŁUCKI - 157 głosów.

Okręg wyborczy nr 11. Liczba głosów 
ważnych 307. 2 kandydatów. Rafał Brodziak 
zgłoszony przez KWW RYSZARDA GÓRY 
„WSPÓLNE DOBRO” - 223 głosy.

Okręg wyborczy nr 12. Liczba głosów 
ważnych 434. 4 kandydatów. Dariusz Prusz-
kowski zgłoszony przez KWW RYSZARDA 
GÓRY „WSPÓLNE DOBRO” - 151 głosów.

Okręg wyborczy nr 13. Liczba głosów 
ważnych 366. 5 kandydatów. Ireneusz Marek 
Przybysz zgłoszony przez KWW IRENE-
USZA ŁUCKI - 139 głosów.

Okręg wyborczy nr 14. Liczba głosów 
ważnych 436. 4 kandydatów. Justyna Karoli-
na Żywiec zgłoszona przez KWW RYSZAR-
DA GÓRY „WSPÓLNE DOBRO” - 155 gło-
sów.

Okręg wyborczy nr 15. Liczba głosów 
ważnych 416. 5 kandydatów. Teresa Mazur 
zgłoszona przez KWW KRZYSZTOFA WRÓ-
BLEWSKIEGO - 148 głosów. 

Do Rady Powiatu Lubelskiego weszło 
27 radnych. Z naszej gminy radnym powia-
towym jest Grzegorz Widelski KW Prawo i 
Sprawiedliwość, który otrzymał 1085 głosów 
i Marcin Olszak KWW Powiat Lubelski 2018- 
702 głosy. 

Wyborcze podsumowanie w naszej gminie

20 listopada miało miejsce pierwsze po-
siedzenie nowowybranej Rady Miejskiej. Ob-
radom przewodniczyła do momentu wyboru 
przewodniczącego Jadwiga Węglińska jako 
radny senior. W czasie inauguracyjnej sesji 
Rady Miejskiej VIII kadencji 2018-2023 po-

wołany na stanowisko oficjalnie oraz zaprzy-
siężony został nowy burmistrz Ireneusz Łuc-
ka. Nominacje otrzymał z rąk Mariusza 
Dobrowolskiego Przewodniczącego Miejskiej 
Komisji Wyborczej. Wszyscy radni otrzymali 
także oficjalne powołanie, złożyli także przy-

sięgę. Następnie w dalszej części obrad wybra-
no przewodniczącego oraz wiceprzewodni-
czących Rady Miejskiej. Przewodniczącym 
został Bogusław Siramowski a Wiceprzewod-
niczącym Anna Wójtowicz i Dariusz Prusz-
kowski.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Burmistrz otrzymuje gratulacje z okazji wyboru od Wiceprzewodniczą-
cej Rady Miejskiej Anny Wójtowicz oraz radnej Bożeny Dziewickiej

Radni składają kolejno przysięgę
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We współczesnym świecie XXI wieku ma 
miejsce wiele ważnych wydarzeń. Odbywają 
się różne uroczystości o kluczowym znacze-
niu dla świata i Europy. My Polacy doczeka-
liśmy ważnej i chwalebnej rocznicy – 100 lat 
od odzyskania niepodległości. 11 listopada 
1918 r. spełniło się to, co było marzeniem na-
szych pokoleń - narodziło się na nowo nasze 
niepodległe państwo. Po 123 latach niewoli, 
prześladowań, wolna Polska powróciła na 
mapę świata. Narodowe Święto Niepodległo-
ści to jedno z najważniejszych świąt państwo-
wych naznaczonych walką, cierpieniem i wy-
siłkiem wielu Bohaterów, w tym tych, którzy 
mieli kilka lat i niewinnie ginęli za narodową 
świętość- wolność. 

W 1795r. mocarstwa rozbiorowe: Rosja, 
Prusy i Austria odebrały nam - Polakom naj-
większą wartość - wolność. Z mapy Europy 
zniknęło państwo o powierzchni 780 tyś km² 
liczące 13 mln mieszkańców. Fakt likwidacji 
Polski stał się przyczyną zbiorowej tragedii, 
którą naród okupił ceną krwi swoich Synów. 
Państwo polskie nie istniało, lecz naród utrzy-
mał własną tożsamość. Przetrwał dzięki pa-
mięci o swej przeszłości, tradycji i kulturze.

Spójrzmy na karty polskiej historii i przy-
wróćmy pamięć o naszych Bohaterach, którzy 
poświęcili swoje życie dla Ojczyzny.

Sprzysiężenie, znane później jako kon-
federacja barska, zainicjowali 1768 r. Polacy 
w  podolskim Barze. Wymierzone było głów-
nie przeciw dominacji Rosji. Konfederaci nie 
tylko wszczęli wojnę domową, lecz także ude-
rzyli, na obecne w Rzeczypospolitej Polskiej, 
wojska rosyjskie. W wyniku przeważających 
sił wroga oraz zdrady Polaków ponieśli klę-
skę. To pierwsze polskie powstanie narodowe 
w obronie świętej wiary katolickiej było jedną 
z form politycznej organizacji szlachty, w celu 

obrony wolności.
W 1795 roku Polska wymazana została 

z mapy świata i trzej zaborcy podzielili mię-
dzy siebie naszą Ojczyznę, aby raz na zawsze 
zlikwidować wszystko co polskie: język, kultu-
rę, tradycję. Wielu wybitnych Polaków udało 
się na emigrację i tam odzyskali znowu na-
dzieję na odbudowę swojego państwa u boku 
Napoleona. We Włoszech generał Jan Henryk 
Dąbrowski utworzył Legiony Polskie. Wkrót-
ce potem zawarty został pokój między Francją 
i Austrią, tym samym legiony stały się niepo-
trzebne.

Ważnym dziejowym momentem była Noc 
Listopadowa z 29 na 30 listopada 1830r. Za-
początkowała ona Powstanie Listopadowe. 
Tamtej pamiętnej, bohaterskiej nocy, War-
szawa stała się wolna. Jaka wielka radość pa-
nowała wśród mieszkańców stolicy. Niestety 
wojna z  rosyjską armią zakończyła się prze-
graną Polaków. Wielu z nich musiało opuścić 
ziemie polskie na zawsze. Tęsknili za rodzin-
ną ziemią, tułali się po świecie w rozpaczy i 
bezsilności. Inni, którzy pozostali w kraju 
przeżyli koszmar prześladowań. Dramat wy-
wożenia kibitkami na Syberię. Warszawska 
Cytadela – była miejscem, gdzie młodzi war-
tościowi patrioci konali w bólu, torturowani i 
przesłuchiwani przez oprawców. Źródła histo-
ryczne podają, że niektórzy rosyjscy kaci, pła-
kali czasem nad losem dręczonych polskich 
młodzieńców, którzy ratując swoich kolegów 
przeżywali najokrutniejsze i nieludzkie wa-
runki więziennych katowni - bici, głodzeni, 
dręczeni psychicznie umierali w ciemnych 
otchłaniach X Pawilonu.

Ale nie zabrakło Polakom siły i wiary 
w zwycięstwo w czasie powstania styczniowe-
go, które wybuchło 22 stycznia 1863r. Powstał 
wówczas Tymczasowy Rząd Narodowy i ist-

niało powstańcze, Polskie Państwo Podziem-
ne. Oddziały powstańcze prowadziły walkę 
partyzancką, atakując wroga z zaskoczenia. 
Niestety powstanie w wyniku przewagi sił 
wroga upadło. Nastąpiły kolejne prześladowa-
nia polskich Bohaterów. Niejedna ofiara życia 
złożona na ołtarzu Ojczyzny zostawiła trwałe 
ślady pamięci w postaci narodowych mogił 
– świętych miejsc- gdzie chowano najodważ-
niejszych, zawsze wiernych Polsce Synów. 
Zbiorowe groby, na nich święte Krzyże utrwa-
liły w następnych pokoleniach poczucie tożsa-
mości narodowej. Łzy polskich Matek i  Żon 
w żałobnych szatach nie pozwoliły zatrzeć 
pamięci o Polaku – dziadku, ojcu. To ich ofia-
ra pomogła przetrwać i poprowadzić Polskę 
do wolności w międzynarodowym konflikcie 
zbrojnym, który przeszedł do historii jako I 
wojna światowa. Właśnie wtedy, gdy budowa-
no nowy kształt Europy padły słowa orędzia, 
iż Polska ma prawo do międzynarodowego 
istnienia wśród narodów Europy. 

To właśnie wtedy przywrócili nam wol-
ność dzięki swej wierze i odwadze kolejni 
Bohaterowie: powstań śląskich, powstania 
w Wielkopolsce, Cudu nad Wisłą przy obro-
nie Warszawy w 1920 roku oraz w trakcie 
obrony Lwowa - niewinne dzieci i młodzież 
tzw. Orlęta Lwowskie .

Gdy widzimy starą powstańczą mogiłę 
czy jakiekolwiek miejsce wiecznego spoczyn-
ku kogoś, kto walczył o wolność, pamiętajmy, 
że to dla nas te ofiary. Teraz my musimy nieść 
ciężar odpowiedzialności za Polskę, służąc jej 
swoją właściwą postawą Polaka – obywatela, 
w imię dobra, zgody i wolności, o którą wal-
czyły wcześniejsze pokolenia. Od nas samych 
zależy nasz byt dzisiaj i jutro.

Ewa Pietrzyk

Wybrano komisje Rady Miejskiej w następu-
jącym składzie:

Komisja Rewizyjna
Marcin Sobczak - Przewodniczący
Andrzej Bednarczyk - Zastępca Przewodni-
czącego
Adam Anasiewicz
Bożena Dziewicka
Jadwiga Węglińska

Komisja Rozwoju Gospodarczego 
i Finansów

Ireneusz Przybysz - Przewodniczący
Grzegorz Kamiński - Zastępca Przewodni-
czącego
Rafał Brodziak
Teresa Mazur
Bogumił Siramowski 
Anna Wójtowicz

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Sportu

Bożena Dziewicka - Przewodnicząca
Ewa Pietrzyk - Zastępca Przewodniczącego
Adam Anasiewicz
Grzegorz Kamiński

Dariusz Pruszkowski
Jadwiga Węglińska
Anna Wójtowicz 

Komisja Zagospodarowania 
Przestrzennego, Mienia Komunalnego

 i Porządku Publicznego
Teresa Mazur - Przewodnicząca
Adam Anasiewicz - Zastępca Przewodniczą-
cego
Krzysztof Ćwikliński
Grzegorz Kamiński
Marcin Sobczak
Jadwiga Węglińska
Justyna Żywiec

Komisja Rolnictwa, Gospodarki 
Żywnościowej i Ochrony Środowiska

Rafał Brodziak - Przewodniczący
Krzysztof Ćwikliński - Zastępca Przewodni-
czącego
Andrzej Bednarczyk
Grzegorz Kamiński
Ewa Pietrzyk
Jadwiga Węglińska
Justyna Żywiec

Komisja Statutowo - Regulaminowa
Justyna Żywiec - Przewodnicząca
Teresa Mazur - Zastępca Przewodniczącego
Adam Anasiewicz
Andrzej Bednarczyk
Krzysztof Ćwikliński
Bożena Dziewicka
Dariusz Pruszkowski
Bogumił Siramowski
Marcin Sobczak
Anna Wójtowicz

Komisja Mieszkaniowa
Grzegorz Kamiński - Przewodniczący
Jadwiga Węglińska - Zastępca Przewodniczą-
cego
Teresa Mazur
Dariusz Pruszkowski
Anna Wójtowicz
Justyna Żywiec

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Jadwiga Węglińska - Przewodnicząca
Ewa Pietrzyk - Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Bednarczyk
Ireneusz Przybysz
Marcin Sobczak

Projekt pn.: „Rewitalizacja obszaru miejskiego – Bełżyce Centrum” złożony w 2017 roku do Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014-2020 w dniu 13 listopada 2018 roku decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego Uchwałą nr CCCXV/6208/2018 
został wybrany do dofinansowania.

Projekt znalazł się na pozycji 3 w liście 
rankingowej uzyskując wynik oceny meryto-
rycznej 86 punktów, przy czym projekt znaj-
dujący się na liście pod pozycją nr 1 otrzymał 
89 punktów.

Całkowita wartość projektu to 
7.875.499,34 zł, kwota wnioskowanego dofi-
nansowania 6.082.702,72 zł, kwota przyzna-
nego dofinansowania 5.442.418,23 zł.

Zakres projektu obejmuje:
● remont i modernizację bazy sportowej 

i obiektów rekreacyjnych Centrum Kultury 
Fizycznej i Sportu w Bełżycach, w skład któ-
rego wchodzą: roboty budowlane w pawilonie 
sportowym, wyposażenie siłowni, montaż 
oświetlenia LED, instalacja elektryczna, re-
mont boiska wraz z bieżnią, remont ogro-
dzenia, remont dróg wewnętrznych, remont 
placów i chodników, montaż OZE (panele 
solarne), instalacje sanitarne,

● rewitalizację parku miejskiego i pierzei 
rynkowej: budowę placu z przeznaczeniem 
na lokalizację tymczasowych punktów wy-
stawienniczych, organizację uroczystości se-

zonowych (kiermaszy, koncertów, wystaw), 
budowę ścieżek oraz elementów małej archi-
tektury (ławki, siedziska, kosze na śmieci, sto-
jaki na rowery, urządzenia zabawowe na placu 
zabaw, tablice regulaminowe), zakup sceny 

Będzie rewitalizacja centrum Bełżyc

przenośnej oraz instalacji wystawienniczych 
zewnętrznych, wykonanie energooszczędne-
go oświetlenia parkowego i instalacji ilumi-
nacji roślin, utworzenie 17 stanowisk postojo-
wych,wykonanie trawników i nasadzeń.

Jubileusz Niepodległej Polski
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Wytrwałość i konsekwencja to moja recepta na sukces
Rozmowa z Burmistrzem Bełżyc Irene-

uszem Łucką.
Agnieszka Winiarska - 4 listopada, 

w drugiej turze, został Pan wybrany na 
stanowisko Burmistrza Bełżyc. Kim jest 
Ireneusz Łucka - nowy włodarz naszego 
miasta i gminy? 

Ireneusz Łucka - Mam nadzieję, że 
moja aktywność w Bełżycach jest znana 
już wielu mieszkańcom od dobrych kilku-
nastu lat. Dla przypomnienia: mam 45 lat, 
ukończyłem Wydział Ekonomii UMCS 
ze specjalizacją Zarządzanie i Marketing. 
Mam żonę Justynę, która pochodzi wła-
śnie z Bełżyc, a z tego co wiem, chodziła 
z Panią do jednej klasy. Mam troje dzieci: 
Julię studiującą w Wielkiej Brytanii, Mi-
łosza kończącego w tym roku szkolnym 
gimnazjum i Marcelinę - ósmoklasistkę. 
Mieszkam na terenie sąsiedniej gminy 
Konopnica.

- W Pana przypadku można powie-
dzieć, że wytrwałość przynosi rezulta-
ty, bo o stanowisko burmistrza Bełżyc 
ubiegał się Pan czterokrotnie i w końcu 
się udało...

- Po raz pierwszy kandydowałem 
w  2002 roku. Wówczas pracując w Kra-
śnickiej Izbie Gospodarczej byłem ini-
cjatorem utworzenia przez miejscowych 
przedsiębiorców Bełżyckiej Izby Gospo-
darczej. Właściciele firm z tego kręgu 
poddali mi pomysł i wykazali potrzebę 
kandydowania na burmistrza w Bełży-
cach. Byłem osobą z zewnątrz, z nowy-
mi pomysłami i tak mnie postrzegano. 
Osiągnąłem wtedy całkiem dobry wynik, 
bowiem wśród 6 kandydatów uzyskałem 
trzecią pozycję. Burmistrzem nie zosta-
łem, ale wybrano mnie do Rady Powiatu. 
Tu nabyłem doświadczenia we współpra-
cy z gminą, instytucjami i organizacjami 
z tego terenu. W tym czasie byłem także 
inicjatorem założenia Stowarzyszenia 
Promocji i Rozwoju Wsi Cuple, Płowi-
zny, Wronów, którego początkowo byłem 
prezesem. Stowarzyszenie to otrzymało 
budynek zlikwidowanej szkoły we Wro-
nowie i uruchomiło szkołę ponownie. 
Od tamtej pory placówka bardzo się 
rozwinęła i jest obecnie największą pod 
względem liczby uczniów szkołą wiejską 
na terenie gminy Bełżyce. W tym samym 
czasie zostałem wybrany do Zarządu 
Stowarzyszenia Rozwoju Szpitala w Beł-
życach, w którym zasiadałem przez trzy 
kadencje. Sprawy miasta i gminy były mi 

"Priorytetem są gminne szkoły, rozbudowa 
wodociągów i modernizacja kanalizacji w mieście"

ciągle bliskie, stąd moje kolejne kandydo-
wania na burmistrza, tym razem zakoń-
czone powodzeniem.

- W czasie tegorocznych wyborów 
druga tura głosowania przyniosła Panu 
dużą przewagę bo prawie 800 głosów.

- Tak. Pierwsza tura pokazała, że po-
parcie dla byłego burmistrza i moje było 
bardzo podobne. Dopiero druga tura 
wskazała, że mieszkańcy stanowczo za-
głosowali za zmianą na tym stanowisku. 
Jest to konkretne zwycięstwo, które jed-
nocześnie zobowiązuje do ciężkiej pracy.

- Do Rady Miejskiej weszło pię-
ciu radnych z Pana komitetu, czte-
rech z KWW Ryszarda Góry i czterech 
z  KWW Krzysztofa Wróblewskiego 
oraz jeszcze dwóch innych. Jak zamie-
rza Pan współpracować z Rada Miej-
ską przy takim rozkładzie sił? Czy taki 
układ pozwoli na sprawne zarządzanie 
gminą?

- Układ radnych z poszczególnych 
komitetów to jedno, ale ważniejsze jest 
jakimi są ludźmi, czy rzeczywiście będą 
chcieli współpracować, doradzać mi 
w   podejmowaniu decyzji czy uprawiać 
swoją politykę, czego już poniekąd by-
łem świadkiem. Jestem jednak optymistą, 
przewiduję dobrą współpracę z większo-
ścią radnych. Widać to choćby na przy-
kładzie stanowiska Przewodniczącego 
Rady Miejskiej, którym został Bogumił 
Siramowski - radny z mojego komitetu. 
Chciałbym przy okazji dodać, że w tej 
Radzie każdy radny ma jakąś funkcję – 
zasiada w prezydium, jest przewodniczą-
cym lub zastępcą przewodniczącego ko-
misji, co nie było dotychczas standardem.

- Radni zadecydowali, aby odstąpić 
od realizacji projektu o odnawialnych 
źródłach energii tzw. solarów. To dość 
kontrowersyjna i trudna decyzja…

- Rzeczywiście. Nie będziemy realizo-
wać tego projektu. Wbrew temu co moż-
na przeczytać w komentarzach w interne-
cie, wniosek w sprawie rezygnacji z tego 
projektu wypłynął od radnych z Komite-
tu Wyborczego Ryszarda Góry i Krzysz-
tofa Wróblewskiego, którzy zasiadali 
także w poprzedniej kadencji Rady. Dys-
kusja odbyła się na połączonych komi-
sjach Rady Miejskiej i żaden (powtarzam: 
żaden!) z  radnych nie zgłosił wniosku 
o utrzymanie tego projektu. Głosowanie 

w tej sprawie było także jawne, a spośród 
głosujących jeden radny się wstrzymał, 
pozostali radni byli za rezygnacją z tego 
projektu. Na taką decyzję miało wpływ 
także min. to, że Gmina otrzymała dofi-
nansowanie innego zadania: rewitaliza-
cji centrum miasta w połączeniu z  mo-
dernizacją obiektów sportowych. Po 
zapoznaniu się bliżej z budżetem i jego 

ograniczeniami było jasne, że równocze-
sna realizacja kilku większych projektów 
będzie zbyt wielkim obciążeniem dla 
budżetu, gdyż np. oczekiwania na refun-
dację środków unijnych sięgają czasami 
nawet pół roku. Poza tym radni zwrócili 
uwagę na konieczność zaspokojenia pod-
stawowych potrzeb mieszkańców jakimi 
są np. ocieplenie szkół czy rozbudowa 
sieci wodociągowej. Ja tę decyzje popar-
łem, tym bardziej że znałem doświad-
czenia m.in. z  gminy Konopnica, która 
realizowała projekt solarów. Część miesz-
kańców miała poważne zastrzeżenia czy 
wręcz pretensje kierowane bezpośrednio 
do urzędników, dotyczące jakości wy-
konania montażu oraz dodatkowych 
kosztów jakie musieli ponieść w związ-
ku z  koniecznością przystosowania wła-
snych instalacji, do tego, by solary mogły 
prawidłowo funkcjonować.

Sądzę, że to mógł być także powód, że 
Pan Ryszard Góra postanowił nie podpi-
sywać umowy z prawidłowo wybranym 
wykonawcą w okresie poprzedzającym 
wybory, gdyż przewidywał problemy 
z realizacją takiego zadania, pomimo 
tego, że większość osób zapisanych do 
projektu zaakceptowała dwukrotny 
wzrost udziału własnego, do poziomu 
ok. 3  500 zł od najtańszych instalacji.  
Wbrew pozorom, otrzymuję coraz wię-
cej pozytywnych komentarzy, że podjęta 
przeze mnie i radnych decyzja była jed-
nak słuszna, gdyż kolektory słoneczne 
uważane są aktualnie przez specjalistów 
za mało korzystną formę pozyskiwania 
energii przez gospodarstwa indywidu-
alne. Polecana jest bardziej nowoczesna 
tzw. fotowoltaika czyli panele, które  za-
mieniają energię promieniowania sło-
necznego w energię elektryczną. Możli-
we, że jeszcze w przyszłości pochylimy 
się nad takim zadaniem.

- Istnieje jakaś alternatywa? Czy są 
w takim razie inne, ekologiczne propo-
zycje dla naszych mieszkańców?

- Oczywiście. Mimo odstąpienia od 
realizacji projektu solarnego nie zosta-
wiam mieszkańców bez propozycji alter-
natywnej. Wkrótce uruchomię Gminne 
Biuro Projektu "Czyste Powietrze", które 
będzie miało za zadanie pomóc miesz-
kańcom w przygotowaniu wniosków 
na  wymianę starych pieców węglowych 
na bardziej ekologiczne lub gazowe. Jed-
nym z  komponentów tego projektu jest 

także możliwość montażu solarów. Ko-
lejną, ekologiczną propozycją z mojej 
strony jest rozbudowa gazociągu, w tym 
doprowadzenie go do Wierzchowisk Sta-
rych, Skrzyńca, a w perspektywie także do 
Wierzchowisk Dolnych i Zalesia. Jestem 
już po pierwszych rozmowach w spółce 
gazowniczej i jeśli będzie to konieczne 
Gmina włączy się w projekt także finan-
sowo. Podczas spotkań 
sołeckich dokładnie wy-
tłumaczę mieszkańcom 
zasady tej współpracy. 

- W jaki sposób zo-
staną zagospodarowane 
środki, które miały być 
przeznaczone na reali-
zację projektu kolekto-
rów słonecznych?

- Kwota którą „odzy-
skamy” do budżetu to co 
prawda tylko około 300 
tysięcy zł, ale ta kwota 
zasili specjalnie utworzo-
ną rezerwę celową z przeznaczeniem na 
inwestycje, m.in. może stanowić zabez-
pieczenie wkładu własnego do realiza-
cji innych projektów. Jak wspomniałem 
wcześniej choćby termomodernizacji 
szkół, czy rozwiązania problemu awaryj-
nej kanalizacji w  mieście, modernizacji 
ujęć wody, rozwoju sieci wodociągowej.

- Czy już podjął Pan działania w tym 
kierunku?

- Jeśli chodzi o szkoły, to już wybra-
na została firma, która przygotuje projekt 
termomodernizacji placówki w Matczy-
nie. W tej chwili Województwo Lubelskie 
ogłosiło nabór na program termomoder-
nizacji obiektów użyteczności publicznej 
– termin składania wniosków upływa 
4  lutego 2019 r. Nasza placówka wpisu-
je się w profil tego projektu. Natomiast 
w   kwestii kanalizacji priorytetem jest 
naprawa sieci w ulicy Lubelskiej, gdzie 
niedawno była awaria. Następna poważ-
na usterka powstała przy ulicy Fabrycz-
nej, ona także wymaga pilnej interwencji. 
Zakład Gospodarki Komunalnej na moje 
polecenie przygotowuje obecnie doku-
menty, które będą niezbędne do ogłosze-
nia przetargu – niestety te wydatki trzeba 
będzie pokryć z własnych środków, kosz-
tem innych planowanych działań. 

- Niektórzy mieszkańcy w naszej 
gminie do chwili obecnej mają problem 

z dostępem do wody.
- Tak, wiem o tym. Dotyczy to m.in. 

mieszkańców wspólnot mieszkaniowych 
w Babinie, gdzie woda dostarczana jest 
z prywatnego ujęcia wody, co powoduje 
także wiele problemów. Potrzebę budowy 
wodociągu zgłaszają także mieszkańcy 
Jaroszewic. Oprócz doprowadzenia wody 
z gminnego wodociągu konieczna jest 

wcześniejsza modernizacja ujęcia wody 
w  Matczynie. Ta potrzeba wynika także 
ze względu na nowych mieszkańców - 
okolica się rozbudowuje, a obecnie eks-
ploatowane ujęcie wody nie pokrywa już 
pełnego zapotrzebowania.

Jestem już po pierwszym spotkaniu 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i   Gospodarki Wodnej skąd 
są duże szanse na pozyskanie niskoopro-
centowanej pożyczki na ten cel – niestety 
nie ma obecnie innych programów na re-
alizację takich przedsięwzięć.

- Jeśli jesteśmy przy temacie remon-
tów, napraw, co dalej z pracami na ulicy 
Wojska Polskiego?

- Planuję dokończyć tę rozpoczę-
tą przez poprzednika inwestycję, gdyż 
mamy niezbędną dokumentację i pozwo-
lenie na budowę. Chcę nawet zaplano-
wany pierwotnie zakres prac poszerzyć 
o budowę oświetlenia. Zamierzam apli-
kować do nowego rządowego programu 
Funduszu Dróg Samorządowych. Byłoby 
bardzo korzystne gdybyśmy mogli już 
wykonane prace wnieść jako wkład wła-
sny do projektu, ale to może nie być moż-
liwe – wkrótce się przekonamy.

- Jak Pan ocenia na ten moment stan 
finansów w naszej gminie?

- Nie mogę teraz powiedzieć, że się 
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nie spodziewałem, że będzie ciężko, bo 
przecież obserwowałem od kilku mie-
sięcy sesje Rady. Na podstawie obecnie 
przygotowanego projektu budżetu jedyne 
środki które są pewne, to te na realiza-
cję funduszu sołeckiego. Nie ma innych 
wolnych środków finansowych. Każda 
kolejna inwestycja czy pokrycie kosztów 
usunięcia wspomnianych awarii kanali-
zacji, wymaga sprzedaży gminnych nie-
ruchomości bądź zaciągania kredytu lub 
emisję obligacji. Wspomniany wcześniej 
projekt rewitalizacji centrum miasta jest 
oparty na emisji kolejnych obligacji, któ-
re pokryją nasz wkład własny do projek-
tu. Tylko w przyszłym roku jest koniecz-
na emisja obligacji o wartości 2,4 mln zł., 
z czego 1,1 mln pójdzie na wykup starych 
obligacji, a 1,3 mln na wkład własny do 
projektu tylko w przyszłym roku. Oczy-
wiście będzie to rzutować na zwiększenie 
wskaźników zadłużenia na kolejne lata. 
Ostateczny budżet gminny na 2019 r. 
uchwalony zostanie w styczniu.

- Czy zamierza Pan nawiązać współ-
pracę z sąsiednimi gminami? Czy są już 
jakieś pomysły? 

- Mam plany, z których najważniej-
sze obejmują budowę dróg. Pierwsza to 
droga wojewódzka nr 834 Bełżyce – Nie-
drzwica. W tej chwili dokumentacja, na 
którą obie gminy wyłożyły fundusze jest 
w fazie końcowego odbioru. W związku 
z tym uczestniczyłem razem z wójtem 
Niedrzwicy Ryszardem Golcem, Wice-
starostą Powiatu Lubelskiego Andrzejem 
Chrząstowskim w spotkaniu z człon-
kiem Zarządu Województwa Lubelskiego 
Zdzisławem Szwedem, z którym rozma-
wialiśmy o zabezpieczeniu w budżecie 
województwa środków na ten cel. Po-
przedni Zarząd Województwa niestety 
nie ujął takiego wydatku w projekcie bu-
dżetu. Mamy nadzieję, że w ciągu najbliż-
szych dwóch lat uda się przebudować tę 
drogę. Przypomnę, że planowana inwe-
stycja obejmuje także przebudowę całej 
ulicy Bychawskiej.

Drugi obszar to poziom współpra-
cy z  Powiatem Lubelskim. W tej chwili 
trwają prace we Wronowie na 400 - me-
trowym odcinku drogi, gdzie powstaje 
nowa nawierzchnia. Docelowo planuję 
zmodernizować inne drogi powiatowe 
z których najważniejsza będzie ulica Ko-
ściuszki do ronda w Krężnicy Okrągłej. 
W tej chwili Zarząd Dróg Powiatowych 
przygotowuje taki projekt. Zadanie bę-
dzie bardzo kosztowne. Liczymy na to, 
że nasz udział jeśli byłby na poziomie 5% 

kosztów budowy, jak jest przy drodze we 
Wronowie, z trudnościami, ale jednak 
udałoby się nam sfinansować.

- Podczas kampanii wyborczej dużo 
miejsca poświęcił Pan także sprawom 
promocji Bełżyc. Czy ma Pan plan na 
promocję Bełżyc?

- Pracowałem przez kilkanaście lat 
w Departamencie Promocji i Turysty-
ki Urzędu Marszałkowskiego i mam 
w  związku z tym spore doświadczenie 
w tej kwestii. Zanim jednak będziemy 
się promować musimy pamiętać, że pro-
jekt rewitalizacji centrum miasta jest 
projektem budowlanym, który polega 
na przebudowie parku, części ulic oraz 
obiektów sportowych mieszczących się 
na stadionie miejskim. Może się zdarzyć, 
że nie będzie możliwości realizacji przez 
najbliższe dwa lata większych wydarzeń 
kulturalnych lub sportowych, ewentual-
nie będzie konieczność ograniczenia ich 
zakresu. Dopiero po zakończeniu wszyst-
kich prac związanych z tym zadaniem, 
będę chciał mocno promować Bełżyce 
m.in. przywracając duże imprezy o za-
sięgu nie tylko gminnym, przy wsparciu 
finansowym m.in. ze środków z Urzędu 
Marszałkowskiego.

- Od czasu objęcia urzędu Burmi-
strza uczestniczył Pan już w kilku wy-
darzeniach kulturalnych i sportowych. 
Podobało się? 

- Owszem. Jestem pod wrażeniem, 
jakie mamy zdolne dzieci i młodzież, za-
angażowanych animatorów kultury, na-
uczycieli, działaczy sportowych. Widzę 
w tym obszarze duże możliwości i szansę 
na współpracę służącą promocji Gminy 
Bełżyce. 

- Co w wolnym czasie lubi robić 
Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka. Ma 
Pan czas na swoje hobby?

- Lubię czytać książki, jazdę na ro-
werze, ale prawdziwą moją pasją jest 
piłka nożna. Nie grałem zawodowo, ale 
od młodości reprezentowałem wszyst-
kie szkoły, w których się uczyłem, a na 
studiach zostałem sędzią piłkarskim. 
Przez ostatnie lata grałem w  reprezen-
tacji Urzędu Marszałkowskiego, nawet 
z sukcesami medalowymi podczas wielu 
turniejów w  tym na Mistrzostwach Pol-
ski Urzędów Marszałkowskich. Wiem, że 
w naszym Urzędzie także jest pewne gro-
no pasjonatów i funkcjonuje amatorska 
drużyna piłkarska, więc nie wykluczam, 
że za jakiś czas do nich dołączę. Jeszcze 
niedawno na realizację pasji miałem 
więcej czasu, ale teraz bardzo pochłania 
mnie praca w Urzędzie, mam dużo spo-
tkań także poza urzędem, analizuję za-
stane problemy, przeglądam dokumenty 
i podejmuję niełatwe decyzje, jak choćby 
związane z błędnie wydanymi decyzjami 
lub trwającymi procesami sądowymi. Po 
powrocie do domu już nie mam energii, 
ale – mam nadzieję że już wkrótce – ta 
praca zacznie mi przynosić sporo satys-
fakcji. 

Korzystając jednak z  okazji i tego 
szczególnego okresu, chciałbym złożyć 
mieszkańcom gminy najlepsze życzenia 
świąteczne, aby kolejne lata przyniosły 
nam coraz więcej pozytywnych doświad-
czeń i mniej trudności, a tegoroczne świę-
ta Bożego Narodzenia spędzili Państwo 
w spokoju i ciepłej, rodzinnej atmosferze.

-Dziękuję za rozmowę

Foto: Agnieszka Winiarska, 
zdjęcie z drona: Maciej Dudkowski

Jubileusz 50-lecia małżeństw

Złote Gody – to niezwykłe wydarzenie dla 
Jubilatów, dla ich rodzin oraz przyjaciół, 
to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego 
pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne 
i dobre małżeństwo to takie, które prze-
trwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po 
latach zyskać wzajemne zrozumienie, tole-
rancję i szacunek. 

Z tej okazji właśnie 11 października 
w Miejskim Domu Kultury odbyła się uro-
czystość wręczenia medali za długoletnie po-
życie małżeńskie. Jubileusze świętowało aż 
29 par. Najdłuższym stażem wśród Jubilatów 
mogli pochwalić się Państwo Mieczysława 
i  Bolesław Tomaszewscy z Bełżyc, którzy 
obchodzili 60. rocznicę zawarcia związku 
małżeńskiego. Pozostali małżonkowie obcho-
dzili Złote Gody czyli 50-lecia małżeństw. 
Z tej okazji otrzymali listy gratulacyjne oraz 
medale od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
Na uroczystości wręczył je Burmistrz Bełżyc 
oraz Z-ca Kierownika USC. Burmistrz skie-
rował  słowa uznania, wdzięczności dla wie-
loletnich małżonków i piękny przykład jaki 

dają ludziom z młodego pokolenia. 

Wymieńmy Jubilatów:

• Halina i Julian Besztak z Babina
• Barbara i Jan Błaszczak z Matczyna 
• Zofia i Jerzy Borowscy z  Wronowa 
• Wanda i Kazimierz Charchuć z Krężnicy 
Okrągłej
• Barbara i Zdzisław Ciechańscy z Babina, 
• Wanda i Jan Czerscy z Bełżyc
• Teresa i Henryk Flis z Bełżyc
• Janina i Jerzy Fryc z Bełżyc
• Marianna i Zdzisław Gajowiak z Cupli
• Maria i Henryk Janasz z Bełżyc
• Danuta i Jan Kowalewscy z Bełżyc
• Alina i Stanisław Kozińscy z Bełżyc
• Danuta i Mieczysław Kozłowscy z Bełżyc
• Eugenia i Jan Krawiec z Bełżyc
• Henryka i Jan Kukuryka z Babina 
• Halina i Stanisław Maciejka z Bełżyc
• Janina i Stanisław Mastalerz z  Krężnicy 
Okrągłej
• Danuta i Tadeusz Matyjasik z Matczyna

• Stanisława i Jan Mazurek z Bełżyc
• Zofia i Aleksander Pietras z Bełżyc
• Halina i Zygmunt Pietras z Malinowszczy-
zny 
• Elżbieta i Mieczysław Pizoń z Bełżyc
• Marta i Stanisław Poleszak z Bełżyc
• Wanda i Stanisław Poleszak z  Babina
• Apolonia i Stanisław Rosińscy z Krężnicy 
Okrągłej 
• Zofia i Czesław Winiarscy z Bełżyc
• Wiesława i Eugeniusz Zezula z Bełżyc
• Wanda i Witold Zielonka z Bełżyc

Dostojne Pary otrzymały dyplomy pamiąt-
kowe wręczone przez burmistrza. Jubilaci 
zostali także obdarowani upominkami ufun-
dowanymi przez nasz samorząd. Uroczyste 
spotkanie umilił koncert Chóru Gaudeamus.
Po oficjalnej części uroczystości przyszła 
pora na symboliczną lampkę szampana,  któ-
rym wzniesiono toast za zdrowie Jubilatów.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
"Dzięki rewitalizacji park miejski i centrum miasta zyskają nowy wygląd"
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11 listopada 1937 r. - 19 lat po zrzuceniu 
przez Polskę jarzma zaborów - odbyły się 
pierwsze obchody Święta Niepodległości jako 
święta państwowego. Ustanowiono je ustawą 
sejmową z 23 kwietnia 1937 roku, podpisaną 
przez prezydenta Ignacego Mościckiego. 

Bełżyckie uroczystości rozpoczęły się 11 
listopada od Mszy świętej w intencji Ojczy-
zny koncelebrowanej przez ks. Proboszcza 
Janusza Zania oraz ks. Prałata Czesława Prze-
cha. Liturgia została odprawiona w koście-
le parafialnym pw. Nawrócenia Św. Pawła. 
Na początku odśpiewano hymn państwowy. 
Kazanie o  polskich drogach do niepodległo-
ści wygłosił ks. Prałat. - 11 Listopada jest to 
data - symbol, miłości, walki o niepodległość, 
o wiarę i o zwycięstwo. Tego dnia spełniły się 
wszystkie sny Polaków o wolnej Ojczyźnie. Dziś 
wspominamy bohaterów tamtych dni. Z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości życzymy 
wszystkim mieszkańcom naszej Gminy, abyśmy 

Świętowaliśmy 11 listopada

Mija rok obchodów Niepodległości 
Kończący się rok, rok setnej rocznicy od-

zyskania niepodległości pełen był wydarzeń 
upamiętniających to ważne w polskiej historii 
wydarzenie. Na ten bardzo interesujący okres 
warto również spojrzeć z punktu widzenia hi-
storii lokalnej. 

II połowa XIX w. była dla wszystkich 
ziem polskich okresem intensywnych prze-
mian społecznych i gospodarczych. Wpływ 
miało na to m.in. przeprowadzenie reform 
uwłaszczeniowych, w konsekwencji których 
chłopi otrzymali użytkowaną ziemię na wła-
sność. Oznaczało to kres stosunków opartych 
o pańszczyznę. Dawało szansę na rozwój sto-
sunków charakterystycznych dla gospodarki 
kapitalistycznej i przemysłowej. Proces ten 
objął również włościan z okolic Bełżyc, jak 
również same Bełżyce, które przestało być 
miastem prywatnym. W 1869 r. weszła w ży-
cie reforma miejska w wyniku której Bełżyce 
znalazły się wśród miast, które utraciły prawa 
miejskie zyskując status tzw. osad miejskich. 
Była ona siedzibą samorządowej gminy wiej-
skiej, która z kolei dzieliła się na gromady. 
Mieszkańcy gminy zbierali się raz na kwartał 
m.in. celem regulowania spraw gospodar-
czych i podatkowych, ewentualnie wyboru 
wójta, ławników i pisarza gminnego.

Bełżyce utrzymały charakter ośrodka 
handlowo-rzemieślniczego dla okolicznych 
wsi. Poziom rozwoju osady był jednak jedynie 
cieniem dawnej świetności. Jednocześnie duża 
część mieszkańców zajmowała się równolegle 
działalnością rolniczą. Powolny postęp zazna-
czał się m.in. poprzez stopniowy wzrost liczby 
ludności, rozwój budownictwa, czy też takie 
wydarzenia jak powstanie pierwszej apteki. 
Sama osada miała charakter polsko-żydow-
ski – połowę ludności stanowili mieszkańcy 
wyznania mojżeszowego. Człowiekiem insty-
tucją był w Bełżycach dr Szymon Klarner. Sza-
nowany przez wszystkich lekarz, świadczący 
pomoc całej wspólnocie gminnej, społecznik, 
który angażował się w wiele działań służących 
poprawie poziomu życia i gospodarki lokalnej 
społeczności. Tragiczne w skutkach dla osady 
były powtarzające się pożary. Szczególnie de-
wastujący był ten z maja 1913 roku, w wyniku 
którego spłonął m.in. cały rynek. 

Okres Rewolucji 1905 r. przyniósł wiele 
zmian, które dotyczyły zarówno funkcjono-
wania Imperium Rosyjskiego, jak również 
rozwoju świadomości politycznej i narodowej 
wśród różnych grup społecznych. Do miesz-
kańców Bełżyc docierała prasa, zarówno legal-
na jak i nielegalna, będąca wyrazem agitacji ze 
strony rozwijających się masowych ruchów 
politycznych, tj. ruchu narodowego, socjali-
stycznego i ludowego. Jednocześnie wydaje 
się, że największy wpływ na mieszkańców 
posiadała narodowa demokracja. Na terenie 
gminy miały miejsce strajki robotników rol-
nych (Jaroszewice) i wiece agitacyjne partii 
robotniczych. Na zebraniu gminnym w stycz-
niu 1905 r. mieszkańcy otwarcie domagali się 

polonizacji szkół i urzędów oraz ogranicze-
nia powinności podatkowych. Konsekwencją 
były represje ze strony władz carskich wobec 
najbardziej aktywnych uczestników spotka-
nia. 

Wydarzenia 1905 r. w przeciwieństwie do 
wcześniejszych powstań narodowych przy-
niosły ziemiom zaboru rosyjskiego widoczne 
i realne korzyści. Wprowadzono m.in. ograni-
czoną swobodę zrzeszania się, w tym możli-
wość powoływania związków zawodowych, 
zapowiedziano przeprowadzenie wyborów 
do Dumy Państwowej. Wzięli w nich udział 
mieszkańcy naszej gminy. Na pełnomocników 
gminy wybrano Józefa Kamińskiego z Bełżyc 
oraz Andrzeja Maja z Podola. Ten drugi został 
również wybrany przez pełnomocników z te-
renu powiatu delegatem na zjazd gubernialny.

Z wywalczonych możliwości chętnie ko-
rzystano także w sferze życia gospodarczego. 
W 1906 r. powstało Towarzystwo Oszczędno-
ściowo-Pożyczkowe, którego prezesem został 
dr Klarner. Rozwijał się ruch spółdzielczy, 
czego przejawem było m.in powstanie Spół-
dzielni Spożywców „Gwiazda” i spółki mle-
czarskiej w Babinie. Utworzony został rów-
nież odział Polskiej Macierzy Szkolnej, który 
zorganizował szkołę uczącą także w języku 
polskim. Wielki pożar Bełżyc z 1913 r. zmo-
bilizował mieszkańców do powołania Straży 
Ogniowej. 

Wybuch wojny przyjęto przeważnie z po-
czuciem trwogi i zagrożenia. W sierpniu 1914 
r. front austriacko-rosyjski zbliżył się do Beł-
życ do tego stopnia, że władze zdecydowały się 
ewakuować siedzibę instytucji gminnych do 
Chełma. Władza na terenie gminy, który stał 
się bezpośrednim zapleczem frontu, przeszła 
w ręce rosyjskiego dowództwa wojskowego. 
Stan ten nie trwał jednak długo, bowiem Au-
striacy zagrożeni postępami Rosjan w Galicji 
musieli rozpocząć odwrót, a pozycję rosyjskie, 
których linia przebiegała przez Bełżyce mogły 
przesunąć się na zachód.

8 grudnia 1914 r. nastąpił atak na bełżycki 
urząd gminny i pocztę, który przeprowadził 
Oddział Lotny Wojsk Polskich, oddział wy-
dzielony z I Brygady Legionów, podporządko-
wany do-
wództwu 
Polsk ie j 
O r g a -
n i z a c j i 
Wojsko-
wej po-
wo ł an e j 
p r z e z 
J ó z e f a 
P i ł s u d -
s k i e g o . 
Dokona-
no zabo-
ru 2500 
r u b l i 
z  podat-

ków, a także zniszczono listy poborowych. 
Na zagarnięte z poczty 414 rubli wystawiono 
„pokwitowanie”. W czasie wysadzania przy 
pomocy dynamitu sejfu ranny został dowódca 
oddziału, legionista i bojowiec PPS - Jan Bie-
lawski „Mikita”.

Głęboką zmianę w życiu Bełżyc przy-
niósł dopiero rok kolejny. Ponowna ofensy-
wa państw centralnych przyniosła im sukces 
w  postaci zajęcia całego obszaru dawnego 
Królestwa Polskiego. Resztki przychylności 
wobec państwa rosyjskiego, zaszczepione 
wśród ludności przez lata trwania pod władzą 
cara wyparowały w obliczu polityki spalonej 
ziemi stosowanej przez wycofujących się Ro-
sjan. Na szczęście Bełżyce nie zostały przez 
nich zniszczone. Okolice miasta znalazły się 
na szlaku bojowym I Brygady Legionów J. Pił-
sudskiego – pod Majdanem Borzechowskim 
22 lipca walczył 4 pułk piechoty Legionów. 
Rosjanie wycofali się i wojska austriackie mo-
gły wkroczyć do Bełżyc. W mieście doszło do 
aktów niszczenia symboli carskiej administra-
cji. Wprawdzie społeczeństwo nie przejawiało 
dużego entuzjazmu wobec nowych władz, to 
jednak okupacja austriacka przyniosła zna-
czącą odmianę w stosunku do wcześniejszego 
panowania. Pozwolono na rozszerzenie samo-
rządu lokalnego i odrodzenie polskiej szkoły. 
W efekcie już w roku szkolnym 1916/1917 
powstała w Bełżycach 4. klasowa szkoła pod-
stawowa ucząca w języku polskim. Członkiem 
samorządowego sejmiku powiatowego był 
ówczesny wójt Bełżyc - Kazimierz Wojtaszko. 
W mieście działalność prowadziło koło pro-
wincjonalne Ligi Kobiet, organizacji powoła-
nej w 1913 r., a działającej na rzecz organizo-
wania pomocy dla wojska a także dążącej do 
równouprawnienia kobiet. W 1915 r. powstała 
także w Bełżycach komenda lokalna POW.

Rosnące potrzeby mobilizacyjne państw 
centralnych skłoniły je do zmian postawy 
wobec Polaków. 5 listopada 1916 r. wydany 
został akt podpisany w imieniu obu cesarzy, 
który zapowiadał utworzenie państwa pol-
skiego jako monarchii konstytucyjnej związa-
nej z  państwami centralnymi. Mieszkańcom 

czuli się dumni z tego, że jesteśmy Polakami - 
usłyszeliśmy.

Następnie uczestnicy nabożeństwa prze-
maszerowali pod pomnik upamiętniający 
100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości 
przy ul. Partyzantów posadowiony przy Źró-
dle Władysława Jagiełły, gdzie zaplanowano 
dalszą część oficjalnych uroczystości.

Wzięły w nich udział delegacje i poczty 
sztandarowe organizacji i stowarzyszeń kom-
batanckich, harcerze, poczty sztandarowe 
miejscowych szkół, OSP, LOK-u oraz wierni 
patrioci. Po modlitwie prowadzonej przez ks. 
Janusza Zania nastąpiło złożenie kwiatów ku 
czci twórców i liderów Niepodległości na-
szego kraju. Następnie orkiestra MDK grała 

znane utwory patriotyczne, które śpiewano na 
zakończenie uroczystych obchodów.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Bełżyc tekst aktu, w dniu jego ogłoszenia, 
odczytano z ambony. Następnie odbyła się 
manifestacja patriotyczna z przemowami dr. 
Klarnera i Antoniego Napiórkowskiego.

Jednym z najbardziej aktywnych obywate-
li gminy Bełżyce tamtego okresu był mieszka-
niec Podola, rolnik Andrzej Maj. Jego postać 
przypomniana została w ostatnim numerze 
Gazety Bełżyckiej, dlatego teraz wypada jedy-
nie wspomnieć, że w okresie, o którym mówi-
my, należąc do grona tzw. aktywistów, został 
on powołany do utworzonej przez Niemców 
i Austriaków Tymczasowej Rady Stanu.

Ważnym wydarzeniem w życiu Bełżyc 
była wielka manifestacja patriotyczna z 1917 
r., która została zorganizowana z okazji 
500-lecia uzyskania praw miejskich. W ko-
mitecie organizacyjnym obchodów znaleźli 
się m.in. dr Klarner, ziemianin Antoni Na-
piórkowski, proboszcz ks. Wiśniowiecki oraz 
Andrzej Maj. 17 maja po mszy świętej odbył 
się uroczysty przemarsz na rynek, gdzie miał 

miejsce wiec. Tam też dr. Klarner miał odczyt 
dotyczący historii miasta oraz przemówienia 
wyrażające m.in. oczekiwanie jak najszybsze-
go przeprowadzenia wyborów do Sejmu i zor-
ganizowania rządu polskiego.

Kolejne miesiące przynosiły jednak ro-
snące rozczarowanie polityką władz okupa-
cyjnych. Wynikało ono z  trudnych warunków 
życia, problemów aprowizacyjnych, rabunko-
wej polityki gospodarczej, a także brakiem 
realnych postępów w budowie polskiej pań-
stwowości zapowiedzianej Aktem 5 listopada. 
Ostateczną kompromitacją państw central-
nych było oddanie powstającemu państwu 
ukraińskiemu Chełmszczyzny i części Podla-
sia w podpisanym w lutym 1918 r. Traktacie 
Brzeskim. Polacy zareagowali powszechnym 
oburzeniem. Również w Bełżycach odbyła 
się protestacyjna manifestacja patriotyczna, 
zakończona starciem w czasie którego tłum 
obronił chorążych niosących sztandary przed 
próbą zatrzymania ich przez austriackich żan-

darmów.
Jesienią 1918 r. klęska państw centralnych 

była coraz bliższa. Kiedy na początku listopa-
da doszło do jawnego załamania się państwa 
Austro-Węgierskiego, połączonego z  roz-
kładem armii austriackiej, w Lublinie i całej 
Lubelszczyźnie rozpoczęło się rozbrajanie od-
działów słabnącego okupanta przez oddziały 
POW. Do takich wydarzeń doszło również 
w Bełżycach. 7 listopada powstał w Lublinie 
Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej 
z Ignacym Daszyńskim na czele – pierwszy 
ośrodek aspirujący do władzy ogólnopolskiej 
powstały w sposób niezależny od zaborców. 
Po powrocie do kraju Piłsudskiego przeniósł 
się on do Warszawy stając  się podstawą sfor-
mowania rządu Moraczewskiego. Wydarzenia 
te rozpoczynały byt Polski niepodległej, która 
choć stała przed wieloma wyzwaniami była 
spełnieniem nadziei wielu pokoleń Polaków 
marzących o własnym państwie.

Tekst: Adam Skraiński, foto: arch.

Polska Organizacja Wojskowa Bełżyce

cd. str. 7
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Młodzież na koncercie Bajora
Koncertu znanego artysty Michała Bajora wysłuchali uczniowie w ramach realizacji innowacji 

pedagogicznej „Z kulturą za pan brat”. Dzięki temu dzieci z klas piątych zetknęły się z kulturą wysoką, 
miały również okazję wdrożyć poznane zasady savoir- vivre. Wszystko dzięki nauczycielkom SP Nr 
1 w Bełżycach, paniom: Annie Stawińskiej i Annie Wójtowicz oraz Ewie Karwowskiej, które zabra-

ły uczniów 
klas piątych 
na występ 
wielkiego ar-
tysty polskiej 
sceny mu-
zycznej do 
Filharmonii 
im. Henryka 
W i e n i a w -
skiego w Lu-
blinie 

Tekst: 
AWI, foto: 

arch. SP 
Nr1

Teresa Nieradko dziękuje uczestnikom pro-
jektu za pracę i zaangażowanie w poszcze-
gólne działania

Grzegorz Kamiński i Zofia Ptasznik wręczają podziękowania 
i upominki wszystkim uczestnikom
 23 listopada odbyło się uroczyste podsu-
mowanie Projektu „Bełżyckie Osobliwości 
Historii”, który realizowany był od sierp-
nia 2017r. do listopada 2018r. przez Stowa-
rzyszenie „Razem dla Bełżyc”, w ramach 
programu „Równać szanse” Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej 
Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

Głównym celem projektu był rozwój 
kompetencji społecznych u młodzieży w wie-
ku od 13-18 roku życia. Cele te były realizo-
wane poprzez identyfikowanie i „badanie” 
osobliwości historii tzn. zebranie informacji 
o osobach, wydarzeniach i miejscach Ziemi 
Bełżyckiej.  Podczas projektu młodzi ludzie 
nabyli umiejętność prowadzenia rozmów/
wywiadów ze starszymi osobami – świadkami 
wybranych wydarzeń, świadkami życia osób 
ważnych dla historii Bełżyc i okolicy. Często 
były to informacje, o których usłyszeliśmy po 
raz pierwszy. Kolejne umiejętności to plano-
wanie, układanie harmonogramów, wyzna-
czanie zadań i realizowanie przedsięwzięć 
dla szerszej społeczności. Były to spotkania 
otwarte dla mieszkańców. Było także przygo-
towanie i zrealizowanie konkursu o osobliwo-
ściach historycznych.

Przez szesnaście miesięcy młodzież zre-
alizowała następujące działania: 

- warsztaty integracyjne, zajęcia służące 
poznaniu siebie, swoich koleżanek i kolegów – 
na miejscu oraz podczas wyjazdu do Centrum 
Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym 
Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo;

- warsztaty edukacyjne w Teatrze NN 
Brama Grodzka w Lublinie, gdzie uczyli się 
realizowania wywiadów z osobami starszymi; 

poznali zasady nagrywania i 
dokumentowania zarejestro-
wanych rozmów. Warsztaty 
filmowania pozwoliły poznać 
zasady filmowania, nauczyć 
się obróbki nagranego mate-
riału. Warsztaty fotograficzne 
pozwoliły z kolei poznać za-
sady profesjonalnego fotogra-
fowania;

- panele dyskusyjne: 
pierwszy panel  pod hasłem 

„osoba z prowincji też może odnieść sukces 
życiowy”  to spotkania dyskusyjne z osobami 
pochodzącymi z Bełżyc, tj. z posłem na Sejm 
RP Dominikiem Tarczyńskim oraz Agatą 
Marcewicz-Szymańską – śpiewaczką. Efek-
tem spotkania z posłem Tarczyńskim było 
zaproszenie grupy do Sejmu RP. Uczestnicy 
mieli okazję zwiedzić obiekty Sejmu z   prze-
wodnikiem. Drugie spotkanie „Bełżyce przed 
1417r.” - pan Józef Rakuś przedstawił histo-
rię Bełżyc przed nadaniem praw miejskich; 
Trzeci panel to „Żydzi w Bełżycach”. Pan Jó-
zef Brewczak i Jan Adamczyk opowiedzieli 
o  relacjach mieszkańców dwu nacji mieszka-
jących w mieście do II wojny światowej oraz 
historię uratowania dziewczynki żydowskiej 
z   transportu do obozu koncentracyjnego 
przez rodzinę z Bełżyc;

- konkurs na prace dot. osobliwości hi-
storii lokalnej. Do Konkursu wpłynęło 8 prac 
napisanych przez dzieci, młodzież i dorosłych.

W ramach zbierania relacji (historie 
mówione) o osobach, miejscach, wydarze-
niach  lokalnych młodzież wysłuchała histo-

rii doświadczeń z dzieciństwa lat oraz czasów 
wojny XX wieku, którą opowiedziała Pani 
Janina Szubartowska i Pani Teresa Widelska. 
O historii cudownego ocalenia figury Matki 
Boskiej z ul. Lubelskiej przedstawił Pan Józef 
Pruszkowski. Świadectwo o życiu i działalno-
ści doktora Grażewicza przedstawił jego wnuk 
Marek Żelazowski. 

Jednym z zadań było zidentyfikowanie 
miejsc pamięci narodowej na terenie Gmi-
ny Bełżyce (w terenie) i sfotografowanie ich. 
Zebrany materiał pozwolił przygotować pre-
zentację multimedialną ze zdjęć i opisów 
dotyczących poszczególnych miejsc. Podob-
nie prezentacja „Patroni ulic w Bełżycach” 
pozwoliła poznać bełzyczan ale i Wielkich 
Polaków, których imiona noszą nasze ulice. 
Pomocą w tym zadaniu słuzyła Pani Anna 
Wójtowicz.

Młodzież zorganizowała także piknik na 
zakończenie wakacji oraz wieczór gier dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Zrealizowana 
została także gra miejska wspólnie z harcerza-
mi miejscowej drużyny harcerskiej, w której 
wzięło udział kilka grup z poszczególnych 
szkół w gminie. W tym zadaniu pomagała 
Pani Edyta Rząd.

Były też działania dla Niepodległej z oka-
zji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. W tym zadaniu w dniach 10 i 11 
listopada młodzi „wypisali” na chodnikach 
Bełżyc hasła dotyczące rocznicy; wywiesili 
sentencje „wielkich ludzi” dot. niepodległości 
i patriotyzmu; rozdawali ulotki zawierające 
wybrane informacje z historii Bełżyc. 

Były także biwaki w szkołach, pikniki, 
wyjazd do kina, do parku linowego, wyciecz-
ka do Krakowa. W programie wycieczki była 
wizyta w Bibliotece Narodowej, na Wawelu, 
wejście na Kopiec Kościuszki, rejs statkiem po 
Wiśle oraz escape room. W tym zadaniu po-
mocą wsparła nas Pani Magdalena Widelska.

Przedstawione przedsięwzięcia posze-
rzyły wiedzę młodzieży z zakresu lokalnej 
historii, umożliwiły im sprawdzić się w wielu 
rolach, m. in. przeprowadzających wywiady, 
filmujących, organizujących i realizujących 
spotkania otwarte, organizujących różne for-
my odpoczywania.

Tekst: Zofia Ptasznik, 
foto: Agnieszka Winiarska

Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka wziął aktyw-
ny udział w podsumowaniu projektu

Bełżyckie Osobliwości Historii - finał projektu

Koncert zatytułowany „Bełżyckie Chóry 
swojemu Miastu w 100. Rocznicę Odzyska-
nia Niepodległości” miał miejsce 9 listopa-
da w sali widowiskowej Miejskiego Domu 
Kultury. 

Piotr Selim i miejscowe chóry

Dzięki współpracy Chóru „Lutnia” Pa-
rafii rzymsko-katolickiej pw. Nawrócenia św. 
Pawła w Bełżycach i jego Dyrygenta - Piotra 
Tokarczyka, Chóru Społecznej Szkoły Mu-
zycznej im. Henryka Wieniawskiego w Beł-

życach i Dyrygent - Moniki Tokarczyk oraz 
Chóru „Gaudeamus” Szkoły Podstawowej Nr 
1 im. Jana Pawła II w Bełżycach i Dyrygent - 
Marzeny Goc, miał miejsce wspaniały, wido-
wiskowy koncert którego gościem specjalnym 
był Piotr Selim z zespołem w składzie: Magda-
lena Celińska - śpiew i Katarzyna Wasilewska 
- skrzypce.

Publiczność przywitana przez dyrygent-
kę Marzenę Goc rozpoczęła ten patriotyczny 
wieczór od odśpiewania hymnu państwowe-
go, po którym wystąpili kolejno artyści i chó-
ry. 

Piotr Selim artysta wszechstronny przy-
gotował specjalnie na tę okoliczność m.in. 
utwory: "Stary Sizet", do którego słowa i  mu-
zykę napisał Luis Llach, "Odpowiedź zna 
wiatr" słowa i muzyka Bob Dylan w tłumacze-
niu Tymoteusza Kondraka, "Dona dona" czy 
"Modlitwę o wschodzie słońca" ze słowami 
Natana Tenenbauma i  muzyką Przemysława 
Gintrowskiego.

Z kolei chóry śpiewały takie utwory jak 
choćby „W mroku jest tyle światła”, „Szu-
kam Twoich śladów”, " Tu i teraz", „Serce do 
pary” czy „Mięta i czekolada”. Gorące oklaski 
i zachęta ze strony widzów sprawiły, że na bis 
Chór Szkoły Muzycznej i Gaudeamus wspól-
nie wykonały utwór „Do życia mnie budzi 
muzyka”.

Realizację muzyczną całego wydarzenia 
zapewnił Piotr Kołtuniewicz.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska
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7 października 1571 roku w pobliżu  Le-
panto stanęły naprzeciw siebie po dwie set-
ki okrętów Imperium osmańskiego i Ligi 
Świętej. Stoczyły ze sobą jedną z bardziej 
krwawych bitew morskich w historii świata. 

Zwycięstwo flotylli chrześcijańskiej papież 
Pius V przypisał modlitwie różańcowej i usta-
nowił święto Matki Bożej Różańcowej. Stąd 
październik to miesiąc w szczególny sposób 
skupiony na Matce Bożej. To właśnie w paź-

dzierniku w  kościołach od-
prawiane są codziennie na-
bożeństwa różańcowe. Tak 
też i w naszych kościołach 
parafialnych. Październik od 
lat jest doskonałą okazja do 
organizowania także kon-
certów pieśni różańcowych, 
które mają miejsce w koście-
le parafialnym w  Matczynie. 
Organizatorem tych wyda-
rzeń jest Zespół Śpiewaczy 
z Wojcieszyna. Jak każdego 
roku tak i tym razem całość 
rozpoczęła się Mszą św. od-

prawioną przez ks. Prałata Leszka Niedźwie-
dzia - proboszcza parafii w Matczynie. Po za-
kończeniu nabożeństwa w koncercie wystąpił 
Zespół Śpiewaczy z Wierzchowisk, Jarzębinki 
z Bełżyc, Zespół Śpiewaczy ze Strzeszkowic, 
"Krajka" z Niedrzwicy Dużej, "Rola" z Moty-
cza oraz gospodarze: Zespół Śpiewaczy z Woj-
cieszyna. Ostatnia wspólnie wykonaną przez 
zespoły pieśnią była Barka ukochana pieśń św. 
Jana Pawła II. - Koncerty pieśni różańcowych 
organizujemy od lat i są one już naszą tradycją. 
Gościmy także co roku zaprzyjaźnione zespoły 
śpiewacze. W pracach nad przygotowaniem ca-
łej imprezy pomagają nam chętnie mieszkańcy 
sołectwa a przede wszystkim druhowie z OSP 
w Matczynie - mówi Barbara Wieczorkiewicz 
sołtyska Matczyna Wojcieszyna.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Koncert pieśni różańcowych

Jesteśmy po to, aby pomagać
Czym jest komisja?
Komisja pracuje na podstawie ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi. Jesteśmy grupą przeszko-
lonych osób, które pomagają w sytuacjach 
kryzysowych związanych z nadużywaniem 
alkoholu lub innych środków psychoaktyw-
nych (narkotyki, dopalacze, leki). Pomagamy 
przeciwdziałać przemocy w rodzinie.
Ktoś krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich?
W Twojej rodzinie dzieje się coś złego?
Martwisz się o kogoś?

Pamiętaj, że zgodnie z Ustawą o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu al-
koholizmowi (art.24 i art.25) Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych ma 
prawo skierować na badanie przez biegłego 
osoby, które w związku z nadużywaniem al-
koholu powodują rozkład życia rodzinnego, 
demoralizację małoletnich, uchylają się od 
obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo 
systematycznie zakłócają spokój lub porządek 
publiczny. Opinia zostaje wydana w przed-
miocie uzależnienia od alkoholu i wskazania 
rodzaju zakładu leczniczego.

Osoby uzależnione można skierować na 
obowiązkowe leczenie w zakładzie lecznictwa 
odwykowego. Decyzję w tej sprawie podej-
muje zawsze sąd rejonowy, jednak robi to na 
wniosek Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (art.26 ustawy).

ZAKRES DZIAŁANIA GMINNEJ KO-
MISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH:

1. Inicjowanie działań związanych z pro-
filaktyką i rozwiązywaniem problemów alko-
holowych w zakresie:

zwiększania dostępności pomocy tera-
peutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależ-
nionych od alkoholu,

udzielania rodzinom, w których występu-
ją problemy alkoholowe pomocy psychospo-
łecznej i prawnej, a w szczególności ochrony 
przed przemocą w rodzinie,

profilaktycznej działalności informacyj-
nej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii, w szczególności wśród dzieci  
i młodzieży.

2. Rozpatrywanie zawiadomień osób 
i   instytucji o przypadkach uzasadniających 
wszczęcie postępowania o zastosowaniu obo-
wiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

3. Podejmowanie czynności zmierzają-
cych do orzeczenia o zastosowaniu wobec 
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku 
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego w szczególności poprzez:

● przyjmowanie zgłoszeń o przypadku 
nadużywania alkoholu z jednoczesnym wy-
stąpieniem przesłanek określonych w usta-
wie tj. informacji o osobach, które w związku 
z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład 
życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, 
uchylają się od obowiązku zaspokajania po-
trzeb rodziny albo systematycznie zakłócają 
spokój lub porządek publiczny,

● zapraszanie na rozmowę osób, co do 
których wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu 
w/w przesłanek oraz innych osób w celu we-
ryfikacji powziętych informacji oraz motywo-
wanie do kontaktu z placówką leczenia odwy-
kowego i podjęcie leczenia,

● kierowanie na badanie przez biegłych 
(psychologa, lekarza psychiatrę) w celu wyda-

nia opinii przedmiocie uzależnienia od alko-
holu i wskazania zakładu leczniczego

● kierowanie wniosków do sądu rejono-
wego w celu wszczęcia postępowania w spra-
wie orzeczenia przez sąd obowiązku poddania 
się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwyko-
wego,

● przygotowanie dokumentacji związanej 
z postępowaniem sądowym.

4. Opiniowanie wniosków o wydanie ze-
zwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                            
w zakresie zgodności lokalizacji i ilości punk-
tów sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej.

5. Dokonywanie kontroli przestrzegania 
zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 
gminy na podstawie upoważnienia wydanego 
przez burmistrza.

6. Wspomaganie działalności instytucji, 
stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej roz-
wiązywaniu problemów alkoholowych.

7. Podejmowanie interwencji w związ-
ku z  naruszeniem przepisów określonych 
w  art.131 i 15 ustawy oraz występowanie 
przed sądem w charakterze oskarżyciela pu-
blicznego.

8. Tworzenie Gminnego Programu Profi-
laktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Bełżycach: 
Urząd Miejski w Bełżycach ul.Lubelska 3, 
24-200 Bełżyce (pokój nr 26)

Marzena Wojtachnio
Przewodnicząca Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Bełżycach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Zaśpiewał Chór Braci od Krzyża 
Z programem poetycko - muzycznym 

w  100. Rocznicę Odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości wystąpił w kościele 
parafialnym w Bełżycach Chór Braci od 
Krzyża złożony przede wszystkim z człon-
ków miejscowego Bractwa Drzewa Krzyża 
Świętego.

Program nosił tytuł "Tu wszędzie jest 
moja Ojczyzna" i miał miejsce 11 listopada, 
w niedzielę, po wieczorowej Mszy świętej. 

Teksty do programu opracowała Anna 
Rodak, natomiast muzycznie przygotował 
mężczyzn Janusz Rodak. Całość poprowa-
dził Stanisław Marcewicz.

Odpowiedni nastrój i akustyka kościo-
ła dodały śpiewanym utworom powagi 
i  patosu. Na zakończenie wraz ze słucha-
czami i   widzami koncertu miało miejsce 
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska 
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Uroczyste obchody Dnia Patrona w Szko-
le Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II 
w  Bełżycach odbywały się  w dniach 15 i 16 
października 2018 roku. 

W kościele katolickim Dzień Papieski zo-
stał ogłoszony na 14 października 2018 roku 
pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”. Ha-
sło zostało zaczerpnięte z tytułu dramatu Ka-
rola Wojtyły.

W tym roku zbiegły się bardzo ważne dla 
nas i naszego kraju wydarzenia: rocznica 100 
- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 
i  40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Sto-
licę Piotrową.

W tak ważnym dla nas jubileuszu nastą-
piło uroczyste odsłonięcie pamiątkowej płyty 
ufundowanej przez pana Stanisława Marcewi-
cza w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi 
II za wielki pontyfikat. W miejscu odsłonię-
cia płyty rośnie Dąb Pomnik im. Jana Pawła 
II pobłogosławiony przez papieża Benedykta 
XVI 26 maja 2006 roku na Jasnej Górze, a po-
sadzony 16 października 2006 roku w pierw-
szą rocznicę nadania Zespołowi Szkół Nr 1 
w  Bełżycach imienia Jana Pawła II.

Trzynaście lat temu nasza szkoła otrzy-
mała imię Jana Pawła II, powiększając tym 
samym Rodzinę Szkół noszących zaszczytne 
imię Ojca Świętego. W pierwszych dniach 
października, co roku, uczniowie i nauczycie-
le spotykają się na Jasnej Górze, aby wspólnie 
oddawać hołd wielkiemu Polakowi. My rów-
nież uczestniczymy w tych spotkaniach. Te-
goroczna pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana 

Pawła II odbyła się 11 października.
16. października, w  uroczystym pocho-

dzie udaliśmy się do Kościoła Parafialnego pw. 
Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach na Mszę 
Świętą w intencji całej szkolnej społeczności.

 W dalszej części uroczystości dyrektor 
szkoły pan Zbigniew Dyguś serdecznie przy-
witał zaproszonych gości: radnych Powiatu 
Lubelskiego, przedstawiciela Lubelskiego Ku-
ratora Oświaty, przedstawicieli władz Miasta 
i Gminy Bełżyce, Księży Prałatów,  dyrekto-
rów lokalnych placówek oświatowych, oso-
by z  tytułem „Przyjaciel Szkoły”, dyrektorów 
i prezesów miejscowych zakładów pracy, dy-
rektorów i prezesów placówek i stowarzyszeń 
współpracujących z naszą szkoła, przedstawi-
cieli służb mundurowych, czynnych i emery-
towanych nauczycieli i pracowników szkoły 
oraz rodziców i uczniów. Następnie dyrektor 
szkoły serdecznie podziękował sponsorom 
tegorocznej uroczystości, którzy przyczyni-
li się do jej organizacji. Szczodrość okazali: 
spółka LST – Polska, AnBit, DREW CHEM, 
Księgarnia – Anna Porębiak, Hurtownia Tka-
nin „Zygzak” w Lublinie, Rada Rodziców przy 
Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II 
w Bełżycach, Intermarche w Bełżycach, Nałę-
czowskie Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju 
„STOKROTKA”, Kancelaria Prawno Podatko-
wa Stanisława Alicja Samolej, Rejonowy Bank 
Spółdzielczy w Bychawie, Centrum Motory-
zacyjne BEDMOT, „ZIC” Sp. Z o.o. Spółka 
Komandytowa STOKROTKA.

Dzień wyboru kardynała Karola Wojtyły 
na Stolicę Piotrową jest świętem naszej szkoły. 
W tym dniu składamy hołd wielkiemu Papie-
żowi – Polakowi, a jednocześnie przyjmujemy 
do naszego grona uczniów klas pierwszych 
szkoły podstawowej. 

Z przyjemnością obserwowaliśmy, z jaką 
dumą nasi najmłodsi uczniowie czterech klas 
pierwszych  składali ślubowanie przed dyrek-
torem szkoły panem Zbigniewem Dygusiem. 

W tradycji Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Jana Pawła II w Bełżycach zapisało się przy-

znawanie tytułu „Przyjaciel Szkoły” tym 
osobom, które w znaczący sposób wspierają 
działania naszej placówki. W tym roku ten 
zaszczytny tytuł otrzymała pani Magdalena 
Widelska – dyrektor Miejsko – Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Bełżycach. 

Szczególne słowa podziękowania za 
wspieranie działań naszej szkoły pan dyrektor 
złożył na ręce pana Stanisława Marcewicza, 
pana Adama Sieńko oraz pana Leszka Szew-
czyka.

Nieodzownym elementem naszego Święta 
jest rozstrzygnięcie konkursów poświęconych 
Patronowi. W tym roku szkolnym uczniowie 
klas IV – VIII i oddziałów gimnazjalnych bra-
li udział w Konkursie Literackim na najpięk-
niejszy list adresowany do Ojca Świętego Jana 
Pawła II oraz prezentację multimedialną „Jan 
Paweł II – mój autorytet”.

Zwycięzcami konkursów zostali: Iga 
Pruszkowska, kl. IV a, Aleksander Boruc, kl. 
IV c, Agata Sadurska, kl. V b, Amelia Plewik, 
kl. III BG.

W hołdzie Ojcu Świętemu złożyliśmy na-
sze talenty, wystawiając część artystyczną za-
tytułowaną „Piękna nasza Polska cała”, którą 
przygotowały panie: Anna Stawińska, Anna 
Wójtowicz i Urszula Sobiepan. Przepiękny 
taniec z flagami, będący manifestem patrio-
tyzmu, przedstawiły dzieci pod kierunkiem 
pani Anny Ambrożkiewicz. Wizję artystyczną 
uroczystości dopełniła dekoracja o patriotycz-
nym charakterze wykonana przez panią Ewę 
Karwowską. Nad oprawą techniczną czuwał 
pan Andrzej Pietraś wraz z Danielem Kamiń-
skim – uczniem klasy trzeciej oddziału gim-
nazjalnego. Konferansjerami uroczystości byli 
uczniowie: Dominika Chomicka i Daniel Ka-
miński. Prezes Oddziału ZNP, pani Krystyna 
Tomczyk oraz Przewodniczący Rady Rodzi-
ców, pan Grzegorz Kamiński złożyli życzenia 
wszystkim pracownikom szkoły z okazji Dnia 
Komisji Edukacji Narodowej.

Szczególnego charakteru nabrała  uroczy-
stość w związku z faktem, iż dyrektor naszej 
szkoły, pan Zbigniew Dyguś, w grudniu od-
chodzi na zasłużoną emeryturę. Postanowili-
śmy oficjalnie pożegnać Naszego Dyrektora. 
władze miejskie, pracownicy Urzędu Miej-
skiego oraz przedstawiciele Rady Miejskiej, 
wicedyrektor Małgorzata Bojar, reprezentan-
ci nauczycieli (p. Anna Wójtowicz i p. Piotr 
Żuk), rodziców (p. Agnieszka Wójtowicz i p. 
Adam Sieńko) oraz Samorządu Uczniowskie-
go (Daniel Kamiński, Olga Paździór) złożyli 
serdeczne podziękowania panu dyrektorowi 
Zbigniewowi Dygusiowi za 19 lat ciężkiej pra-
cy i owocnego, twórczego kierowania naszą 
placówką. Ten wzruszający moment dopełni-
ły życzenia i kwiaty złożone na ręce Naszego 
Dyrektora. Wiemy na pewno, że te długie lata 
wspólnej pracy, kłopotów, ale też i radości zo-
staną na zawsze w naszych myślach i sercach!

Tekst: Anna Stawińska, Bożena Watras, 
foto: Agnieszka Winiarska

Dzień Patrona w SP nr 1 im. Jana Pawła II

Koncert zatytułowany  "Ojczyzno ma - 
Niepodległa" przy pełnej sali widowisko-
wej MDK oglądała publiczność 25 paź-
dziernika. Wiodącym tematem była 100. 
Rocznica Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości.

Widowisko przygotowały wspólnie Szko-
ła Podstawowa w Babinie, Szkoła Podstawowa 
w Matczynie oraz Szkoła Podstawowa w  Ze-
mborzycach. Wszystkie placówki łączy osoba 
Mileny Wnuk - nauczyciela muzyki. 

Oprócz widzów,  dyrekcji szkół, rodzi-
ców dzieci biorących udział w uroczystości 
wśród zaproszonych gości na sali był obecny 
Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka z małżonką 
Justyną, 

Pomysł stworzenia takiego koncertu na-
rodził się wspólnie, jak mówi pani Milena, 
z   Anetą Putowską polonistką i historykiem 
ze szkoły w Zemborzycach i chórami: Szko-
ly Podstawowej w Babinie, chórem Szkoły 
Podstawowej w Matczynie oraz chórem i 
uczniami Szkoły  Podstawowej w Zemborzy-
cach im. ks. Jana Twardowskiego. Trzy szkoły 
przygotowały program muzyczno - poetycki, 
który opowiadał o polskich drogach do odzy-

Koncert na cześć Niepodległej
skania wolności. Widzowie w  czasie wieczo-
ru obejrzeli także prezentację multimedialną 
przygotowaną na tę okoliczność. Nie zabrakło 
elementów tanecznych, tak, że całość tworzyła 
widowiskowy, zgrany i zgrabny program.

Na zakończenie koncertu burmistrz złożył 
gratulacje uczniom udanego występu, a peda-
gogom pogratulował widowiska artystyczne-
go przygotowanego na wysokim poziomie.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Bełżyczanie 
odwiedzili

USA. Capitol w Waszyngtonie, od strony Cen-
trum dla odwiedzających go turystów.

Kanada. Toronto. Wieża CN Tower z wido-
kiem na panoramę miasta. Jej wysokość to 
553 metry.

Właściciele czarnej labradorki Elzy 
składają podziękowania 

Panu Czesławowi Szyszko 

za pomoc w odnalezieniu psa. 
Renata Anasiewicz
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18 października 2018 roku odbyło się uroczyste 
nadanie imienia Marii Konopnickiej Szkole Podstawo-
wej w Krzu.

Ten uroczysty dzień rozpoczął się przemarszem 
uczniów, nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości 
wraz z historycznym sztandarem do miejscowej kaplicy 
w  Krzu, na Mszę Świętą inaugurującą obchody nadania 
imienia szkole. Przewodniczył jej ksiądz Kanonik Janusz 
Zań, homilię wygłosi ksiądz Prałat Czesław Przech. Kulmi-
nacyjnym momentem w czasie nabożeństwa było poświę-
cenie nowego sztandaru ufundowanego przez społeczność 
szkolną i wiejską.

Po Mszy świętej uczest-
nicy wydarzenia udali się 
do szkoły na dalszy ciąg 
uroczystości. Wzięli w niej 
udział m.in. Wicekurator 
Ryszard Golec, Burmistrz 
Bełżyc Ryszard Góra, Za-
stępca Burmistrza Marcin 
Olszak, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Andrzej 
Chemperek, ks. Prałat Cze-
sław Przech, ks. Proboszcz 
Janusz Zań, Skarbnik Ju-
styna Pasierkiewicz, Jaro-
sław Samorek-Naczelnik 
Wydziału Organizacyjnego, 
honorowy obywatel Bełżyc 
i wykonawca tablicy upa-
miętniającej 110 rocznicę 
szkoły - Witold Marcewicz, 
Przewodniczący Komisji 
Oświaty –  Grzegorz Ka-
miński, Radny Krza Mi-
rosław Stachyra, krewne 
Marii Konopnickiej: Daria 
Studzian i Urszula Blon-
ka ,Magdalena Widelska 
Dyrektor Miejsko – Gmin-
nej Biblioteki Publicznej 
w  Bełżycach, Dyrektor Re-
jonowego Banku Spółdziel-
czego w Bychawie oddział 
w Bełżycach –  Barbara Stec, 
Dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej – . Anna Ostasz, 
Dyrektor Centrum Kultury 
Fizycznej i Sportu - Andrzej 
Paśnik, Komendant Komi-
sariatu Policji w Bełżycach 
– Agnieszka Falandysz, Wicedyrektor Powia-
towego Centrum Edukacji i Pomocy Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w  Lublinie – Irena 
Śmiech, emerytowani dyrektorzy szkoły: Ja-
nina Morek, Teresa Gierej, Józef Rakuś, oraz 
Marian Bartoszcze, zaprzyjaźnieni dyrektorzy  
sąsiednich szkół w gminie: Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II Zbigniew 
Dyguś, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 
im. Królowej Jadwigi Marzena Wojnicka, 
Anna Adamczyk Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w   Matczynie, Anna Musiej Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Babinie, Marta Koł-

dziej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierz-
chowiskach Starych, Agnieszka Winiarska 
redaktor Gazety Bełżyckiej, oraz emerytowani 
nauczyciele, sołtysi, rodzice, mieszkańcy Krza 
i okolic.

Część oficjalna uroczystości miała miej-
sce w sali gimnastycznej, a prowadzona była 
przez absolwentów szkoły: Natalię Gładysz 
i   Karola Sarnę. Na wstępie wprowadzono 
poczty sztandarowe szkoły W Krzu, a także 
z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Kraczewicach. Po od-
śpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło 

Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Krzu

oficjalne pożegnanie historycznego sztandaru 
z roku 1924 ufundowanego przez ówczesnych 
dziedziców Krza - Józefa Klarnera i jego żonę, 
Marię, córkę Antoniego Napiórkowskiego 
i  przekazanie mocy nowemu sztandarowi.

Przewodniczący Rady Miejskej Andrzej 
Chemperek odczytał Akt Nadania Imienia 
Marii Konopnickiej Szkole Podstawowej 
w Krzu. Po wręczeniu aktu dyrektorowi wnie-
siono portret patronki.

Kolejnym punktem była ceremonia prze-
kazania Sztandaru przez Radę Rodziców Dy-
rektor  Szkoły Podstawowej w Krzu - Jolancie 

Kucabie , która podziękowała za ten cenny dar 
i zapewniła, że stanie się on symbolem warto-
ści będących fundamentem pracy szkoły, po 
czym przekazała go pocztowi sztandarowemu 
uczniów. Ci zapewnili, iż otoczą go powszech-
nym szacunkiem i czcią.

Następnie nastąpiła prezentacja sztanda-
ru, a po prezentacji fundatorzy symbolicznie 
wbijali gwoździe w drzewce sztandaru. Dalej 
miało miejsce uroczyste ślubowanie uczniów 
na Sztandar Szkoły i wyprowadzenie pocztów 
sztandarowych. 

W części artystycznej zostaliśmy zapro-
szeni do obejrzenia montażu słowno-muzycz-
nego, podczas którego została przybliżona 
postać nowej patronki, Marii Konopnickiej, 
znakomitej polskiej poetki, która żyła w epoce 
poważnych przemian i intensywnych reform. 
W jej czasach Polacy starali się odzyskać 
niepodległość. Mimo kolejnej klęski powsta-
niowej kładli duży nacisk na wykształcenie, 
naukę i poprawę sytuacji gospodarczej. Li-
teratura i poezja miały służyć narodowi pol-
skiemu, pomagać oraz zachęcać do wprowa-
dzenia gruntownych zmian. Społeczeństwo 
miało kierować się rozumem, nie zaś sercem 
jak preferowano w dobie romantyzmu. Dzięki 
tej prezentacji odrobinę przyjrzeliśmy się Ma-
rii Konopnickiej wielkiej patriotce, pionierce 
w walce o równość społeczną. kobiecie nie-
złomnej.

W ostatnim punkcie uroczystości mia-
ły miejsce okolicznościowe wystąpienia. 
Jako pierwsza głos zabrała dyrektor Jolan-
ta Kucaba, następnie Wicekurator Oświaty  
Ryszard Golec odczytał w imieniu Kurator 
Teresy Misiuk list gratulacyjny, przemawiał 
również: Burmistrz Bełżyc ubiegłej kadencji 
Pan Ryszard Góra, Daria Studzian i Urszu-
la Blonka oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych 
szkół i zakładów z terenu Gminy Bełżyce. 
Wszyscy wyjątkowo ciepło i życzliwie wypo-
wiadali się pod adresem szkoły, składając na 
ręce dyrektora kwiaty i upominki.

Na zakończenie dyrektor szkoły Jolanta 
Kucaba podziękowała wszystkim  za udział 
w  tak ważnej dla społeczności szkolnej uro-
czystości i zaprosiła do wspólnego pamiątko-
wego zdjęcia.  

Następnie goście mieli okazję obejrzeć 
kącik Patronki, okolicznościową wystawę 
poświęconą historii szkoły, przyjrzeć się ga-
zetkom ściennym nawiązującym tematycznie 
do działalności Patronki oraz wpisać się do 
pamiątkowej księgi.

Nadanie imienia szkole było świętem, 
które zapamiętamy na długo. Teraz nadszedł 
czas, by udowodnić, że jesteśmy godni nosić 
imię naszej Patronki.

W tym miejscu Dyrektor szkoły Jolan-
ta Kucaba składa podziękowania wszystkim 
osobom, które pomagały w organizowaniu 
uroczystości.

Tekst: J.Kucaba, foto: A.Winiarska

Nauczyciele z terenu Gminy Bełżyce ra-
zem z dyrektorami świętowali Dzień Edu-
kacji Narodowej. 

Dzięki nim nie tylko zdobywamy bezcen-
ne wykształcenie, ale także wychowują nas, 
motywują do rozwoju i  kształtują osobowo-
ści. 

W piątek 12 października władze miej-
skie podziękowały nauczycielom za trud pra-
cy włożony w edukację młodego pokolenia 
bełżyczan. Uroczystości odbyły się w Miej-
skim Domu Kultury. 
Burmistrz Bełżyc podziękował nauczycielom 
za wkład pracy w wychowanie młodego po-
kolenia, od którego tak wiele dzisiaj zależy, 
jak stwierdził - Gmina Bełżyce ma bardzo 
dobrych nauczycieli, a za to, co robicie, należy 
wam się szczególny szacunek nie tylko dzisiaj, 
ale każdego dnia pracy. 

Tegoroczne święto nauczycieli było pełne 
pozytywnej energii. Nie zabrakło także pro-
gramu artystycznego przygotowanego przez 
uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej 
w Matczynie.

W czasie uroczystości Burmistrz wręczył 
nagrody dyrektorom: Zbigniewowi Dygusio-
wi ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełżycach, 
Marcie Kołodziej ze Szkoły Podstawowej 
w   Wierzchowiskach, Jolancie Kucabie ze 
Szkoły Podstawowej w Krzu, Annie Musiej 
ze Szkoły Podstawowej w Babinie, Jolancie 
Barszcz Skowronek z Przedszkola im. J.Kor-
czaka w Bełżycach oraz Pawłowi Czerwcowi 
dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chmiel-
niku. W dalszej części spotkania z kolei dy-
rektorzy szkół wręczyli nauczycielom nagro-
dy dyrektora za pracę i osiągnięcia w ciągu 
ostatniego roku szkolnego.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Dzień Edukacji Narodowej
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19 października 2018, odbył się finał pro-
jektu „Namaluj mnie – Zamek Bełżyce”. Przy 
akompaniamencie orkiestry, został odsłonięty 
baner przedstawiający wizerunek dawnego 
zamku w Bełżycach, a uczestnicy finisażu 
wystawy poznali wyniki głosowania na naj-
lepszą pracę.

Projekt „Namaluj mnie – Zamek Beł-
życe” był realizowany w ramach programu 
„Młodzi LUBią Kulturę” prowadzonego 
przez Centrum Spotkania Kultur w Lubli-
nie. Pomysł był prosty – ponieważ nie ist-
nieją żadne znane przedstawienia graficzne 
zamku w Bełżycach, przedstawiciele Funda-
cji Zamek Bełżyce zaprosili najmłodszych 
mieszkańców miasta i gminy by wspólnie 
spróbowali sobie wyobrazić jak mógł on wy-
glądać. Zebrane zostały informacje ze źródeł 
pisanych oraz zorganizowano kilka spotkań 
na temat historii zamku połączonych ze zwie-
dzaniem jego pozostałości. Dzieci i młodzież 
z Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II 
oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej 
Jadwigi w Bełżycach stworzyły ponad 150 
różnych wizerunków, które zostały nadesłane 
na konkurs. Jury spośród zgłoszonych prac 
wybrało 15 najciekawszych do zaprezento-
wania na wystawie w zamkowych piwnicach. 
Przez cały październik mieszkańcy mogli od-
wiedzać ekspozycję i głosować na najlepsze 
ich zdaniem obrazy. Dodatkowo wybrana zo-

artykuł sponsorowany

stała jedna praca, która prezentowała zamek 
z zachowaniem największej liczby szczegó-
łów architektonicznych znanych z historycz-
nych opisów.

Na drodze głosowania publiczności, 
pierwsze miejsce w konkursie zdobył Karol 
Kamiński z SP nr 1. Na drugim miejscu zna-
lazła się praca Kacpra Taramasa z SP nr 1, 
a podium zamknęła Amelia Żydek z SP nr 1. 
Autorką obrazu, który znalazł się na banerze 
przy ul. Zamkowej 30 jest Milena Podlaska 
z SP nr 1. Uczestnicy wystawy otrzymali na-

grody w postaci gier planszowych, natomiast 
dla każdej osoby zgłaszającej prace na kon-
kurs upominki ufundowały Księgarnia Anna 
Porębiak oraz Księgarnia Topa-z z Bełżyc.

Patroni medialni Tv Lublin, Radio Lu-
blin, Dziennik Wschodni, fanpage "Jestem 
z Bełżyc".

 Zdjęcia prac i wystawy, a także więcej in-
formacji o projekcie można znaleźć na stronie 
www.zamekbelzyce.pl.

Tekst i foto: Organizatorzy
Fundacja Zamek Bełżyce

Populacja bobrów, zwierząt znajdujących się 
pod ochroną w Polsce, jak donoszą media, 
znacznie się rozrasta. Kilka tygodni temu drze-
wo, a raczej drzewa - wyglądające tak, jakby 
zajął się nimi bóbr, sfotografował mieszkaniec 
Zosina.

Wszystko na terenie lekko podmokłym, gdzie 
spływają wody z okolicznych pól i łąk oraz dro-
gi 747. Jest to teren na granicy sołectwa Zalesie 
i  Matczyn w pobliżu cmentarza w Matczynie 
z  jednej strony, i drogi przez Zosin - łączącej 
Matczyn i Jaroszewice z drugiej strony. O tym, że 
w naszej gminie już od kilku lat bobry mają sie-
dliska informowały osoby mieszkające w pobliżu 
stawów w Jaroszewicach. 

W Zosinie widoczne oprócz podgryzionych 
i przewróconych drzew, były spore żeremia oraz 
tamy budowane przez te zwierzęta.

Pierwsze drzewo - duża topola - przewróci-
ła się nocą podczas burzy we 
wrześniu. - Myśleliśmy, że to pod 
wpływem silnego wiatru - mó-
wią mieszkańcy Zosina. Drzewo 
było tak duże, że sięgnęło jezdni. 
Wtedy zawiadomiono straż po-
żarną, która przyjechała je usu-
nąć. Kilka tygodni później po-
nownie zauważono podgryzione 
drzewo, tym razem topolę, którą 

stwarzała realne zagrożenie dla życia i zdrowia kierowców i osób jadących przez 
Zosin. - Ponownie powiadomiliśmy straż pożarną, która po-
twierdziła zagrożenie i bezpiecznie położyła drzewo. Wkrótce 
kolejne dwa duże drzewa zostały nadgryzione - mówi sołtys 
Zosina Krzysztof Zygo.- Mimo suchej aury zauważyliśmy 
także niebezpiecznie spiętrzoną wodę w dopływie, wybudo-
wane tamy, oraz żeremie bobrowe. Pojawiło się także rozle-
wisko w  lesie – tłumaczą mieszkańcy Zosina. - W związku 
z tym zawiadomiliśmy Urząd Miejski w Bełżycach – dodają. 
W  piśmie czytamy m.in. ”... woda w cieku wodnym dział-
ka nr 87, stanowiącym odpływ drogi 747 została spiętrzona 
przez bobry w takim stopniu, że zagraża to rozmyciem mo-
stu na w/w cieku. Ciek nie spełnia swojego zadania, ponie-
waż jego odpływ został skutecznie zatamowany przez bobry, 
a woda w sposób ciągły piętrzy się". 

Urząd podjął interwencję i powiadomił nowo powstały 
podmiot PGW Wody Polskie. Pracownicy PGW przyjechali 
na wizję lokalną, po której wystąpili do Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Lublinie o pozwolenie na usunięcie 
żeremi i tam, które stanowiły realne zagrożenie dla mostu na 
drodze 747 i mostu miejscowego.

Już po kilku tygodniach pracownicy PZW Polskie Wody 
przyjechali rozbierać tamy. - Mamy nadzieję, że to pomoże 
i  bobry wyprowadzą się z tego rejonu - podsumowuje sołtys 
Zygo.                                            Tekst: Agnieszka Winiarska, 

foto: A.Winiarska, Tacjan Łuczkowski

24 listopada aż 200 osób bawiło się na Zabawie Andrzejkowej, którą zorga-
nizowali rodzice uczniów na rzecz Szkoły Podstawowej w Matczynie. Cał-

kowity dochód z imprezy przekazany został na dofinansowanie wyjazdów, 
nagrody w konkursach, organizowanie festynów oraz na pomoce dydaktycz-
ne i zabawki dla uczniów miejscowej szkoły. 

- Ogromne zaangażowanie rodziców procentuje, bowiem co roku dopisuje nam 
komplet gości. Przygotowanie zabawy w remizie OSP trwa kilka dni więc można 
sobie fajnie powspominać jak to kiedyś się organizowało np. wesela. - mówi Rafał 
Brodziak współorganizator imprezy oraz radny. Warto zaznaczyć iż wielu poma-
gających w przygotowaniach rodziców było uczniami Szkoły Podstawowej w Mat-
czynie. Takie społeczne imprezy dodatkowo integrują mieszkańców, pozwalają 
również nabrać nowych doświad-
czeń czy umiejętności. - Stara-
my się urozmaicać każdą imprezę 
nowym menu, ciekawym wystro-
jem sali, dobrze dobraną muzyką, 
konkursami i zabawami. W  tym 
roku atrakcją był taniec belgijka od-
tańczony przez gości - relacjonuje 
Sylwia Wójtowicz Przewodnicząca 
Rady Rodziców. Gorąca zabawa 
rozpoczęła się o  godzinie 19-stej, 
a ostatni goście opuścili remizę 
o  6-stej nad ranem. 

Dzięki hojności uczestników 
Andrzejek na rzecz szkoły udało 
się zebrać ponad 4000 zł.

Tekst: Sylwia Wótowicz Prze-
wodnicząca Rady Rodziców, 

Rafał Brodziak radny z terenu 
Matczyna, foto: arch. sołectwa

Sołtys Zosina Krzysztof Zygo wskazuje zakres zniszczeń 
jakie zrobiły bobry w Zosinie

Po likwidacji tam i żeremii w szybkim tempie opadła woda

Jak Młodzi LUBią kulturę - finał projektu W Zosinie grasują bobry

Bal charytatywny
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w naszej szkole – 19 października odwiedziła 
nas Sylwia Panuciak, przybliżając twórczość 
M.Świetlickiego. 

Szczególnym wydarzeniem była sesja 
w   Kazimierzu Dolnym. To pierwsze takie 
przedsięwzięcie Uniwersytetu oraz współpra-
cujących z nim szkół średnich zainicjowały 
i w całości zorganizowały polonistki z Koper-
nika: Joanna Wójtowicz-Mróz, Anna Maty-
sek i Agnieszka Kwiatkowska. W organizacji 
znacząco pomogła również pani Marta Fron-
czek, obecnie pracująca 
w Lublinie. Gościliśmy 
także szkołę z Krasnobro-
du wraz z nauczycielami. 
Celem sesji było przed-
stawienie elementarnych 
zagadnień dotyczących 
egzaminu maturalnego. 
Wspólnie zastanawiali-
śmy się także nad dylema-
tami wolności i determi-
nizmu w ludzkim życiu, 
czyli przygotowaliśmy 
maturzystów filozoficz-
nie i literacko do zmagań 

egzaminacyjnych. Powagę wydarzenia pod-
kreślił poprzez swoją obecność oraz wykład 
– Profesor Lech Giemza z KUL.

 Uczniowie wzięli udział w sześciu warsz-
tatach i wykładach. Atrakcją turystyczną było 
zwiedzanie Kazimierza Dolnego w pięknej, je-
siennej szacie. Młodzież doceniła wysiłek na-
uczycieli i wyraziła chęć udziału w kolejnych 
spotkaniach. 

Tekst i foto: Joanna Wójtowicz-Mróz

Liceum im. M. Kopernika to szkoła sły-
nąca z długoletniej tradycji, ale też śmiało po-
dejmująca wyzwania współczesności. Obok 
dynamicznie rozwijającej się bazy dydaktycz-
nej, nauczyciele dbają o wysoki poziom na-
uczania między innymi poprzez współpracę 
z uniwersytetami.

Szkoła realizuje kilka programów: m.in. 
edukacji humanistycznej objętej patronatem 
Instytutu Filologii Polskiej KUL. Umowa pa-
tronacka zobowiązuje do podejmowania sze-
regu inicjatyw oraz udziału w wydarzeniach 
organizowanych przez Uniwersytet. Odbyły 
się już pierwsze wykłady pracowników KUL 

Piętnastu recytatorów rywalizowało w je-
siennym Konkursie Recytatorskim o wej-
ście do kolejnego, powiatowego etapu zma-
gań. Tym razem organizatorzy postawili na 
"Narodziny światów - fantastykę w literatu-
rze". 

Uczniowie czterech szkół: Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Bełżycach, Szkoły Podstawowej 
w Chmielniku, Matczynie i Wierzchowiskach 
z pomocą nauczycieli, opiekunów wybierali 
fragmenty prozy i poezji, które odpowiada-

łyby wymaganiom ogłoszonego konkursu. 
Usłyszeliśmy zatem utwory Adama Mickie-
wicz jak choćby ballada "Romantyczność" czy 
"Świtezianka", fragmenty prozy Tove Janson 
"Lato Muminków czy Rolanda Dahla "Charlie 
i fabryka czekolady". Nie zabrakło twórczości 
J.K.Rowling "Harrego Pottera", który kojarzy 
się z klasyką tego gatunku. 

Jury w składzie: Agnieszka Piłat, Anasta-
zja Rosińska i Agnieszka Winiarska do kolej-
nego etapu zakwalifikowało pięcioro uczniów: 

Milenę Wójtowicz z SP Nr 1 w Bełżycach, Ka-
rolinę Kozińską z SP w Matczynie, Martynę 
Taramas z SP w Starych Wierzchowiskach, 
Dominikę Nowak z SP w Chmielniku i Jagodę 
Czubak z SP Nr 1 w Bełżycach. Jury wyróż-
niło także Natalię Żywicką z SP w Chmielni-
ku, Zuzannę Golema z SP Nr 1 w Bełżycach 
i Marcelinę Kołodziej z SP w Starych Wierz-
chowiskach.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Licealiści z Kopernika edukują się polonistycznie

Najlepsi recytatorzy w naszej gminie

,,Dziękuję, Polsko, za Orła Białego,
za dom rodzinny, zabawy z kolegą.
Dziękuję, Polsko, za polne kwiaty,
za uśmiech i miłość mamy i taty.
Dziękuję, Polsko, za złote zboże,
za zachód słońca nad polskim morzem.
Dziękuję, Polsko, za twoje dary,
za bursztyn na plaży i Kraków stary.
Dziękuję, Polsko, za krzyż na Giewoncie
i za Polaków serca gorące.
Dziękuję, Polsko, za twoją odwagę,
za biało-czerwoną na maszcie flagę.
Dziękuję, Polsko, Ojczyzno moja,
za to, że jesteś i ja jestem Twoja.
Kocham cię, Polsko, mocno i szczerze,
bo jestem Polką i w ciebie wierzę.’’

W listopadzie w Oddziale Przedszkol-
nym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bełży-
cach w  ramach Międzynarodowego Pro-
jektu Edukacyjnego ,,Piękna Nasza Polska 
Cała’’ odbył się Pokaz Mody Patriotycznej. 
Przy tak ważnym wydarzeniu dzieci od-
śpiewały hymn narodowy: ,,Mazurek Dą-
browskiego’’ oraz piosenki patriotyczne: 
,,Jesteśmy Polakami’,  ,,Symbole narodowe’’ 
i wyrecytowały wiersze o Polsce. 

Przedszkolaki dumnie prezentowały 
stroje w kolorach barw narodowych oraz 
stroje ludowe. 

Tekst i foto: Izabela Nagnajewicz,
 Izabela Czuryszkiewicz, 

Dorota Gajowiak

Delegacja z Kancelarii Sejmu RP w imieniu Marszałka Sejmu tuż 
przed dniem Wszystkich Świętych składała hołd pamięci oraz wiązankę 
na grobie przedwojennego Marszałka Sejmu RP Andrzeja Maja. O histo-
rii i zasługach jakimi zapisał się nasz rodak w tworzeniu i pracy na rzecz 
Ojczyzny pisaliśmy w poprzednim wydaniu Gazety Bełżyckiej. Na zdję-
ciu przy grobie marszałka stoi Tacjan Łuczkowski z Zosina z przedsta-
wicielką delegacji z Warszawy. Przypomnijmy, że Tacjan był Posłem na  
XXII Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży, który obradował 1 czerwca 2016 ro
ku.                                                                Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Marszałek Sejmu w hołdzie poprzednikowi

"Piękna Nasza Polska Cała"
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Zespół Szkół im. Mikołaja Koperni-
ka w  Bełżycach wziął udział w Programie 
Grantowym „Moje miejsce na Ziemi” Fun-
dacji ORLEN – DAR SERCA. Program skie-
rowany był do lokalnych organizacji, któ-
re chciały zrealizować pomysł na zmiany  
w swoim najbliższym otoczeniu. Spośród 1130 
wniosków wyłoniono 293 laureatów, których 
inicjatywy – jak czytamy na stronie PKN Or-
len – „przyczynią się do pozytywnych zmian  
w lokalnym otoczeniu, zaangażują w działania 
mieszkańców, a także wyróżniały się oryginal-

nością projektu”. Wśród laureatów znalazł się 
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika. Wnio-
sek złożony przez nauczycielki „Kopernika” 
– Panie: Emilię Rybacką i Agnieszkę Kwiat-
kowską – zakładał utworzenie w szkole strefy 
chiloutowej dla uczniów, w której młodzież 
mogłaby w kreatywny sposób spędzać czas 
pomiędzy lekcjami; nauczyciel prowadzić za-
jęcia w mniej formalny sposób; rodzice mogli-
by w komfortowych warunkach spotykać się 
z nauczycielami, co pozytywnie wpłynęłoby 
na zwiększenie zaangażowania wszystkich 

wymienionych grup w życie naszej małej spo-
łeczności.

W dniu 28 listopada 2018 roku w Pała-
cu Zamojskich w Warszawie odbyła się Gala  
I edycji  Programu „Moje miejsce na Ziemi”, 
podczas której laureatom zostały wręczone 
dyplomy. Galę uświetnił swoją obecnością 
Prezes PKN Orlen – Daniel Obajtek. Atrakcją 
był również koncert znanej polskiej wokalist-
ki – Ani Dąbrowskiej. Cieszymy się, że zarząd 
fundacji docenił naszą inicjatywę i mamy na-
dzieję, że jej realizacja będzie odpowiedzią na 

prośbę Pre-
zesa Obajt-
ka, który 
p o d c z a s 
s w o j e g o 
wystąpienia 
zaapelował: 
„Zostawmy 
to, co odzie-
dziczyliśmy, 
jeszcze lep-
szym!”

Tekst 
i foto: 

Emilia 
Rybacka

Kopernik – Moje miejsce na Ziemi

Tancerze na balu andrzejkowym

Księżniczki, piraci, policjanci, aniołki i mnóstwo innych przebierańców zarówno dzieci jak i rodziców bawiło się w sobotę 30 listopada 
w MDK na zabawie andrzejkowej zorganizowanej przez Magdalenę i Grzegorza Gronowskich. Bal andrzejkowy jest organizowany co roku z po-
mocą i udziałem rodziców dzieci uczęszczających na tańce do MDK. Przypomnijmy, że Państwo Gronowscy są trenerami i tancerzami, którzy na 
co dzień prowadzą grupy taneczne w Miejskim Domu Kultury.                                                                                     Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Wigilia Narodzenia Pańskiego, jest 
to święto, które na dobre zagościło w naszej 
polskiej tradycji. Jest to dzień wyjątkowy, ma 
własne zwyczaje i tradycje. W świadomości 
Polaków, Boże Narodzenie to wyjątkowy czas 
dla ludzi. Wszyscy spotykamy się przy jednym 
stole, zapominając o troskach , składamy sobie 
życzenia na nadchodzący rok. Przy wigilijnym 
stole, spotykając się z rodziną, dzieląc się de-
likatnym opłatkiem, który przekazujemy so-
bie z rąk do rąk i tak zapisujemy karty histo-
rii swojego życia. Zatrzymujemy w   pamięci 
obecność naszych bliskich. Czasami te chwile 
zdolne są przeobrazić życie każdego z       nas 
- w czas nadziei i obietnicy, miłości i  pojed-
nania, gdy cicha i święta noc króluje nad świa-
tem. Tego wieczoru w każdym polskim domu 
gości pokój, radość i serdeczność. W  oknach 
błyszczą światełka choinkowych lampek. Tego 
dnia milkną wszelkie spory, a  ludzie jednoczą 
się przy  wigilijnym stole. Każdy dobry gest 
i  życzliwość okazana drugiemu człowiekowi 
przypomina o największym darze na tej zie-
mi – o miłości do bliźniego. Żadne bogactwa 
ani sława nie dadzą szczęścia. Już dziś bądźmy 
dobrymi ludźmi nie tylko od święta. Nie cze-
kajmy na okazję, na kolejny dzień. Jutro mo-
żemy nie zdążyć naprawić błędów, wybaczyć 
i  pojednać się. Ludzie powinni zrozumieć, że 
w  walce o lepsze jutro, o nowy bardziej spra-
wiedliwy i bardziej ludzki świat, najskutecz-
niejszą bronią jest wzajemna pomoc, płynąca 
z głębi serca, przepełniona dobrocią i miło-
ścią. 

Polskie wigilie nie zawsze były pełne 
szczęścia i spokoju. Bywało tak, że świąteczne 
wieczory nie zawsze gromadziły przy biało za-
słanym stole wszystkich kochanych i drogich 
bliskich. Bywały święta pełne smutku, bojaź-
ni i trwogi, gdy polskie serca przepełniał: żal 
i  lęk o życie. Wielu Polaków  z płaczem łama-
ło się opłatkiem, gdy nie przychodziły z dawna 
wyczekiwane wieści od bliskich. W  polskich 
domach śpiewano wtedy Wolną Polskę racz 
nam wrócić Panie. Były Wigilie w  łagrach, 
obozach zagłady, na przymusowych robotach, 
w aresztach, na obczyźnie. Wzorem dla wielu 
pokoleń mogą być postawy polskich Matek - 
żyjących na nieludzkiej ziemi w głębi Rosji. 
Ogromną większość zesłańców stanowiły wła-
śnie kobiety i dzieci. Spędzały święta walcząc 
o przetrwanie i dzieliły się każdą kruszyną 
chleba. W łagrze bolały nawet wspomnienia 
z  Wigilii. Wigilia w obozie pracy na Syberii. 
To ostatnie miejsce, gdzie można obchodzić 
Wigilię. Szło się do pracy jak co dzień. Pobud-
ka o godz. 6 rano, bieg do stołówki po zupę 
z   owsa, łyżkę kaszy i parę kromek czarnego 
chleba i wymarsz do pracy w tajdze. Do godz. 
19 pracowałam przy wyrębie lasu. Ledwo trzy-
małyśmy te siekiery czy piły elektryczne. Śnieg 
po pas, zgrabiałe ręce, przemoczone łachy. Wo-
kół szalał buran, czyli zamieć śnieżna. Potem 
powrót do obozu, strażnicy, którzy przetrząsali 

nasze rzeczy w poszukiwaniu chleba, bo każda 
schowana kromka oznaczała ich zdaniem chęć 
ucieczki. W barakach siedziałyśmy po 60 ko-
biet. Panował gwar, wciąż wybuchały kłótnie. 
Rosjanki nie obchodziły świąt. Wszystko, co 
mogłyśmy zrobić, to z kilkoma Polkami i   Li-
twinkami gdzieś w kącie baraku złożyć sobie po 
cichu życzenia. Nie było się nawet czym poła-
mać, bo nie było opłatka. Czarny chleb rzadko 
dotrwał do wieczora, bo każdy był okropnie 
głodny i szybko go zjadał. 

 My - Polacy XXI wieku, żyjący w wolnej 

Gdy nadchodzi czas Wigilii
Polsce, musimy pamiętać o cennym darze 
wolności, którą możemy cieszyć się dzięki 
ofiarom naszych narodowych Bohaterów. 
Szanujmy pamięć o ich czynach i służmy swo-
jej Ojczyźnie pamiętając słowa Matki Teresy 
z  Kalkuty: Ludzie są nierozumni, nielogiczni 
i samolubni. Kochaj ich, mimo wszystko. Jeśli 
czynisz dobro, oskarżają cię o egocentryzm. 
Czyń dobro, mimo wszystko. Dając światu naj-
lepsze, co posiadasz, otrzymujesz ciosy, Dawaj 
światu najlepsze, co posiadasz. Mimo wszystko.

Ewa Pietrzyk

Jednostki OSP doposażone w nowy sprzęt

Fundusz Sprawiedliwości sfinansował 
sprzęt dla Ochotniczych Straży w naszej 
gminie.

25 czerwca 2018 roku Ministerstwo Spra-
wiedliwości ogłosiło nabór wniosków ze 
środków Funduszu Sprawiedliwości, który 
skierowany był dla strażaków z Ochotniczych 
Straży Pożarnych województwa lubelskie-
go. Zgodnie z programem przygotowanym 
w Ministerstwie Sprawiedliwości, o wsparcie 
mogły ubiegać się gminy i miasta na prawach 
powiatu z terenu  całego województwa.

Gmina Bełżyce przystąpiła do programu. 
Jeszcze w lipcu br złożony został wniosek do 
Ministra Sprawiedliwości o powierzenie reali-
zacji zadań jednostce zaliczanej do sektora fi-
nansów publicznych w ramach środków Fun-
duszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwo-
ści. Minister Sprawiedliwości, działając jako 
dy s p on e nt 
F u n d u s z u 
Sprawiedli-
wości, po 
p r z e p r o -
w a d z e n i u 
pro c e du r y 
weryfikacji 
w n i o s k ó w 
podjął decy-
zję o przy-
znaniu do-
tacji celowej 
na powierze-

nie realizacji zadań ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości 
w  zakresie nabycia wyposa-
żenia i urządzeń ratownictwa 
niezbędnych do udzielania 
pomocy poszkodowanym bez-
pośrednio na miejscu zdarze-
nia . Gmina otrzymała środki 
w wysokości 32.699,70 zł.

W ramach tych środków 
zostały zakupione:
Dla OSP Bełżyce: detektor 
wielogazowy i  zabezpiecze-
nie na AIRBAG 2;

dla OSP Jaroszewice: pilarka do drewna, 
agregat prądotwórczy;
dla OSP Kol. Chmielnik: pilarka do drewna, 
latarki akumulatorowe;
dla OSP Podole: agregat prądotwórczy, prze-
nośny zestaw oświetleniowy;
dla OSP Wzgórze: pilarka do drewna i agre-
gat prądotwórczy;
dla OSP Babin: defibrylator AED oraz para-
wan osłaniający miejsce zdarzenia;
dla OSP Matczyn-Wojcieszyn, defibrylator 
AED i także parawan osłaniający miejsce 
zdarzenia.

29 października miało miejsce uroczyste 
przekazanie zakupionego sprzętu dla jedno-
stek OSP objętych wnioskiem, na który przy-
byli dowódcy oraz przedstawiciele wszystkich 
wymienionych jednostek straży ochotniczej.

Tekst: Wojciech Baranowski, AWI
foto: Agnieszka Winiarska
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Rozważania na taki temat 
podjęła Jadwiga Kamińska 
- Syga wybierając wiersze 
na kolejny wieczór z poezją, 
który miał miejsce w sali 
klubowej MDK 2 grudnia 
tego roku.

Niedzielną Kawiarenkę 
literacko - muzyczną otwo-
rzył Dyrektor MDK Józef 
Kasprzak. Gospodarzy wie-
czoru zaszczycili swoja obec-
nością m.in. Przewodniczący 
Rady Miejskiej Bogusław 
Siramowski, Wiceprzewodni-
cząca Rady Anna Wójtowicz 
oraz Przewodnicząca Komisji 

Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Bożena Dziewicka. 
Wracając do rozważań o świecie można powiedzieć, że dzisiaj większość 

z nas jest nastawiona na to, by zarabiać pieniądze, osiągać rozgłos i sławę. 
Żyjemy w ciągłym pośpiechu, nie zwracając uwagi na drugiego człowieka, 
choć wiele osób nie potrafi się odnaleźć w tym, co oferuje współczesny świat. 
A gdyby tak zatrzymać się na chwilę i spróbować odpowiedzieć sobie na pyta-
nie: co zrobiłem ostatnio dla drugiego człowieka? Z pewnością w tym miejscu 
zgodzimy się, że człowiek w XXI wieku potrzebuje więcej miłości, empatii, 
dobra i wartości. Owszem, nie zmienimy całego świata, ale możemy zmienić 
małą cząstkę - siebie i swoje środowisko...

W czasie poetyckiego spotkania widzowie m.in. usłyszeli wiersze Zbignie-
wa Herberta, Ernesta Brylla czy naszego rodaka ks. Ryszarda Winiarskiego.

Poezje czytali: Jadwiga Kamińska - Syga, Anna Wójtowicz, Grzegorz Bed-
narczyk i Krzysztof Kędzierski.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

W całej Polsce możesz bezpłatnie spraw-
dzić, czy jesteś zakażony wirusem HCV. Obec-
nie trwa akcja profilaktyczna, dzięki której 
w piętnastu miejscach w województwie lubel-
skim można bezpłatnie skorzystać z diagno-
styki wirusa HCV. Na terenie Bełżyc badania 
wykonuje laboratorium ALAB - Bełżyce ul. 
Lubelska 90. Można je wykonać bezpłatnie 
do końca grudnia 2018 roku.

ZRÓB TEST
Do wykrycia zakażenia WZW C wy-

starczy jedno badanie krwi. Jest to test na 
obecność przeciwciał anty-HCV. Jeśli wynik 
badania anty-HCV jest dodatni należy nie-
zwłocznie zgłosić się do lekarza. 

Fakty o HCV
Co to jest HCV?

Jest to wirus zapalenia wątroby typu C po-
wodujący stan zapalny wątroby i uszkodzenie 
tego narządu. U 80% zakażonych powoduje 
przewlekłą chorobę wątroby, która nieleczona 
może prowadzić do marskości oraz rozwoju 
raka. 
Jak można zarazić się HCV?

Wirus HCV przenosi się głównie przez 

STOP Wirusowi HCV!

krew. Do zakażenia może dojść podczas za-
biegu chirurgicznego lub innych czynności 
powodujących uszkodzenie skóry, wykona-
nych niedbale, przy użyciu źle wysterylizo-
wanego sprzętu medycznego lub przyborów 
kosmetycznych.

Jakie mogą być objawy zakażenia wirusem 
HCV?

Objawy zakażenia zazwyczaj są niecha-
rakterystyczne co stwarza złudzenie, że nic 
się nie dzieje. Objawy, które powinny skłonić 
do wykonania badania w kierunku zakażenia 
HCV to m.in. apatia, bóle stawów, mięśni, ob-
jawy „grypopochodne”.
Jak można uchronić się przed zakażeniem?

Przeciwko wirusowi HCV do tej pory 
nie wynaleziono szczepionki. Jedyną metodą 
obrony przed wirusem jest unikanie sytuacji, 
w których może dojść do zakażenia. Steryliza-
cja narzędzi, używanie  jednorazowego sprzę-
tu i rękawiczek oraz bezpieczne wykonywanie 
zabiegów w znacznym stopniu zapobiega roz-
przestrzenianiu się wirusa HCV.

Każdy może być zakażony, gdyż sytuacje, 
w trakcie których może dojść do zakażenia, są 

powszechne.
PRZEKONAJ SIĘ O TYM ODPOWIA-
DAJĄC NA PONIŻSZE PYTANIA:
1. Czy zdarzyło ci się używać cudzej golarki, 
cążek do skórek  lub szczoteczki do zębów?
2. Czy kiedykolwiek korzystałeś z usług ko-
smetyczki bądź fryzjera?
3. Czy przechodziłeś zabieg medyczny, np. 
zastrzyk, pobranie krwi, usunięcie znamienia, 
zabieg stomatologiczny?
4. Czy upiększasz swoje ciało kolczykami lub 
tatuażami?
5. Czy kiedykolwiek byłeś w szpitalu?
6. Czy byłeś poddawany zabiegom diagno-
stycznym, w trakcie których mogło dojść do 
kontaktu z krwią, np. kolonoskopia, gastro-
skopia?
7. Czy przed 1992 rokiem przetaczano Ci 
krew lub produkty krwiopochodne?
8. Czy zdarzyło Ci się przyjąć narkotyki dro-
gą dożylną lub donosowo?

Udzielenie odpowiedzi „TAK” na przynaj-
mniej 1 pytanie jest wskazaniem do wykona-
nia badania.

Tekst: Marzena Wojtachnio

W sobotę 24 listopada seniorzy z terenu gminy Bełżyce świętowali 
Międzynarodowy Dzień Seniora. Spotkanie było jednocześnie integracją 
osób w wieku od 50. do ponad 80-letnich. Wzięło w nim udział około 100 
seniorów: zarówno osób samotnych jak i małżeństw. Uczestników spotka-
nia powitała przewodnicząca ZERiI Oddział Rejonowy Bełżyce pani Anna 

Kryńska życząc miłego wieczoru i udanej 
zabawy. Dla wszystkich przygotowano 
obiad oraz słodki poczęstunek. W dalszej 
części wieczoru seniorzy bawili się przy 
muzyce na żywo. - Doroczne spotkanie jest 
współfinansowane ze środków naszego sa-
morządu i za to w imieniu nas wszystkich 
chciałam władzom miejskim podziękować - 
mówiła Anna Kryńska.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

A ty się nie bój seniorze

Jakże jest ślepy i głuchy,
Ten, co nas nazwie staruchy.
Niech myśl jego biegnie w przestworze,
... a ty się nie bój seniorze.
 Jak można karmić się złością,
 Ciesząc swe oczy starością.
 Niech myśl jego wiara wspomoże,
 ... a ty się nie bój seniorze.
Bo człowiek z wiekiem rozumie,
Że senior brzmi nawet dumnie.
Bo człowiek z wiekiem pojmuje,
Że senior ból milej czuje.
 Czemu nie ulec radości,
 Gdy czas nastanie starości.
 Niech myśl nasza biegnie w przestworze,
 ...a ty się raduj seniorze.
Czemu nie widząc - być głuchym,
W końcu jesteśmy staruchy.
Niech myśl naszą wiara wspomoże,
... a ty się raduj seniorze.
 Bo człowiek z wiekiem ma chęci,
 By światem trochę pokręcić.
 Bo człowiek z wiekiem nie powie,
 Że senior to nie jest człowiek.

G.

"Dokąd zmierzasz świecie"

Turniej dla ministrantów i lektorów
10 listopada na hali CKFiS rozegrano X 
Dekanalny Turniej w Piłce Halowej Litur-
gicznej Służby Ołtarza.

Organizatorem całego przedsięwzięcia 
sportowego był ks. Łukasz Kukier z naszej pa-
rafii. Rozgrywki rozpoczęły się Mszą Świętą 
sprawowaną w kościele parafialnym. Uczest-
niczyli   w niej ministranci i lektorzy biorący 
udział w rozgrywanym turnieju. 

Rywalizacja pomiędzy drużynami była 
zacięta aczkolwiek przebiegała w atmosferze 
przyjaźni i duchu fair play.

W poszczególnych kategoriach wieko-
wych wyniki rozgrywek były następujące:

• Ministranci rocznik  2007-2011 
1. miejsce drużyna z Bełżyc
2. miejsce Niedżwica Duża
3. miejsce Wojciechów

• Lektorzy młodsi rocznik  2003-2006
1. miejsce Niedzwica Kościelna (w Tur-

nieju w Lublinie zostali zwycięzcami stąd 
pierwsze miejsce bez rozgrywania meczy) 
oraz Babin

2. miejsce Bełżyce

• Lektorzy starsi rocznik  1998-2002
1. miejsce Niedżwica Kościelna
2. miejsce Bełżyce
3. miejsce Niedżwica Duża

• kategoria OPEN (bez limitu wieku) 
1. miejsce Krężnica Okrągła
2. miejsce Bełżyce
W tym miejscu organizatorzy turnieju 

kierują podziękowania dla Dyrektora CKFiS 
Andrzeja Paśnika za udostępnienie hali spor-
towej, Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach 
Dariusza Kamińskiego za zabezpieczenie 
medyczne imprezy, Państwa Mielników za 
prowiant dla sportowców, Zakładu Zagospo-
darowania Odpadów Komunalnych w Bełży-
cach za ufundowanie pucharów, i sponsorom: 
Usługom Hydraulicznym i Transportowym 
Janusz Rosiński i Marek Król, Bełżyckiemu 
Towarzystwu Narciarskiemu BTN Ski Team, 
Bosch Serwis Tadeusz Bednarczyk, P.H.U. 
Dwojak w  Bełżycach i   Firmie ATEST Zbi-
gniew Wójtowicz.

Tekst: Agnieszka Winiarska, 
foto: arch. ks. Łukasz Kukier 

Obchodzili Dzień Seniora
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lewski organizator i sędzia zawodów.
Na zakończenie rozgrywek zwycięzcy 

w poszczególnych grupach wiekowych otrzy-
mali puchary i dyplomy. - Bardzo dziękujemy 
wszystkim za obecność i udział w zawodach, 
oraz za wspaniałą atmosferę oraz rywalizację 
fair play - podkreślali na zakończenie organi-
zatorzy.

Spośród naszych zawodników najlepiej 
wypadli: w kategorii Chłopcy szkoła gimna-
zjalna + kl.VII - VIII - I miejsce  zajął Jan Plis. 
Natomiast w kategorii Chłopcy szkoła średnia 
i starsi- I miejsce zajął Jacek Kołodziejczyk.

W każdej kategorii zawodnicy otrzymali 
puchary i dyplomy ufundowane przez Dyrek-
tora CKFiS Andrzeja Paśnika. 

Ręka - oko czyli piłeczka ping-pongowa w grze
Wszyscy uczestnicy otrzymali także mi-

kołajkowy upominek ufundowany przez 
głównego sponsora zawodów Panią Anne 
Czępińską – właścicielkę biura rachunkowego 
w Bełżycach. 

Organizatorzy turnieju dziękują nauczy-
cielom szkół i rodzicom za opiekę podczas 
zawodów. Podziękowania kierowane są także 
dla ks. Łukasza Kukiera, Tadeusza Wasilew-
skiego, Andrzeja Paśnika, Jerzego Bieleckiego, 
Stanisława Rosińskiego i Grzegorza Malibor-
skiego za pomoc techniczną przy organizacji 
turnieju oraz dla Pana Ryszarda Plewika za 
pomoc przy transporcie.

Tekst: Katarzyna Kwietniewska, Agniesz-
ka Winiarska, foto: Agnieszka Winiarska

Tęcza liderem w I grupie
Pierwsza runda sezonu rozgrywkowego 

jesień 2018-2019 była dla Klubu „Tęcza” Beł-
życe bardzo udana. Dobra passa towarzyszyła 
seniorom już od pierwszego meczu. Ostatecz-
nie „Tęcza” Bełżyce została liderem w I grupie 
o Mistrzostwo A Klasy Lubelskiego Związku 
Piłki Nożnej, po wygranym meczu z drużyną 
Płomień Trzydnik Duży. Na sukces „Tęczy” 
wpływa wiele czynników, m.in. dobra atmos-
fera w drużynie oraz zaufanie zawodników do 
trenera Radosława Steca. 

Klub to również grupy młodzieżowe, któ-
re dobrze radzą sobie z przeciwnikami, roz-
grywając mecze na arenie wojewódzkiej „jak 
równy z równym”, z takimi zespołami jak: Mo-
tor Lublin, Avia Świdnik, BKS Lublin, Polesie 
Kock i innymi.

Od kilku lat prowadzone są zajęcia spor-
towe dla najmłodszych, w tym roku grupa 
ta jest najliczniejsza. Pod okiem wykwalifi-
kowanych trenerów dzieci rozwijają swoje 
umiejętności, uczą się zasad fair play na bo-
isku i  poza nim. Trenerzy nie poddają swo-
ich podopiecznych presji wyników. Kształtują 
estetykę ruchu i  zarażają pasją do piłki noż-
nej. Na zajęciach uśmiech i radość widać na 
twarzach najmłodszych. Do tego dochodzi 
jednak skupienie i  koncentracja podczas wy-
konywania elementów ćwiczeń aby za chwi-
lę przeplatać się z  chochlikami i figlarnością 
dziecięcej wyobraźni. Po prostu – dzieci do-
brze się bawią! Piłką zaczynają się interesować 
również dziewczęta, które chętnie uczestniczą 
w treningach.

Zaplecze „Tęczy” stanowi wyszkolona 
kadra, która cały czas podnosi swoje kwali-
fikacje. W listopadzie br. trenerzy grup mło-
dzieżowych przebywali na stażu w Akademii 

KGHM Zagłębia Lubin – jednej z najlepszych 
akademii piłkarskich w Polsce. Przez kilka dni 
obserwowali treningi piłkarskie we wszyst-
kich kategoriach wiekowych. Zdobytą wiedzę 
i doświadczenie wykorzystują w szeregach na-
szych adeptów piłki nożnej. Do szkoleń szy-
kują się już następni.

Realizacja działań przez Stowarzyszenie 
LZS „Tęcza” Bełżyce nie byłaby możliwa bez 
pozyskanych środków finansowych. W roku 
2018 nasza organizacja realizowała zadania 
publiczne pn.: „Profilaktyka uzależnień po-
przez sport – zajęcia sportowe mające na celu 
informowanie o problemach alkoholowych 
i narkomanii oraz przemocy w rodzinie”, 
„Udział w rozgrywkach ligowych Lubelskie-
go Związku Piłki Nożnej – „Tęcza” Bełżyce 
2018”. Oprócz powyższych zadań publicznych 
współfinansowanych przez Gminę Bełżyce 
Stowarzyszenie szuka innych form finanso-
wania. Wsparciem Ministerstwa Sportu i Tu-

rystyki jest realizacja rządowego Programu 
„KLUB” , o które już od kilku lat nasze sto-
warzyszenie aplikuje z powodzeniem. Prowa-
dzimy również zbiórkę publiczną w ramach 
której można wesprzeć naszą działalność sta-
tutową.

Składamy w tym miejscu serdeczne po-
dziękowania dla wszystkich osób, firm i in-
stytucji, które wspierają działalność klubu. Są 
to m.in.: Gmina Bełżyce, CKFiS Bełżyce, Bar 
Słoneczny S.C., WZT Wójtowicz Bus Poniato-
wa, Intermarche Bełżyce, P.H.U. KoBo Lublin, 
EL-BED Wojciech Bednarczyk, Pieczarkarnia 
TOMSTAREK Cuple, Nałęczowskie Stowa-
rzyszenie Rozwoju i Promocji, Sklep Mono-
polowy Paweł Postój, Cuple Group Sp. z o.o. 
Gorące podziękowania należą się również ro-
dzicom, gdyż bez ich wsparcia, zaangażowa-
nia i dopingu nasze działania nie przynosiłyby 
takiego rezultatu. Tekst: Krzysztof Wojtachnio, 

foto: arch LZS Tęcza Bełżyce

1 grudnia 2018 r. w hali sportowej CKFiS 
w Bełżycach odbył się już XII Mikołajkowy 
Turniej Tenisa Stołowego. Organizatorami 
wydarzenia byli: Parafialny Klub Sporto-
wy VICTORIA oraz Centrum Kultury Fi-
zycznej i Sportu w Bełżycach.

Do rywalizacji przystąpiło 80 zawodni-
czek i zawodników w 4 kategoriach wieko-
wych kobiet i mężczyzn: szkoła podstawowa 
kl. IV i młodsze, szkoła podstawowa kl. V – 
VI, szkoła gimnazjalna i kl. VII – VIII, szko-
ła średnia i seniorzy. Zawodnicy przyjechali 
z następujących miejscowości: Bełżyce, Wzgó-
rze, Babin, Palikije, Niedrzwica Duża, Lublin, 
Samoklęski, Giełczew, Piotrawin, Lubartów, 
Niedźwiada, Kraśnik, Jawidz, Parczew, Koma-
szyce, Chodel, Zamość, Wola, Sernicka, Opo-
le Lubelskie, Łęczna, Borzechów, Krężnica 
Okrągła, Biskupice, Ryki oraz Zgoda. Sędzią 
głównym zawodów był Tadeusz Wasilewski 
a  sędziami pomocniczymi: Katarzyna Wasi-
lewska, Wioletta Pietrzak i Leon Filipek.

Ksiądz Łukasz Kukier w imieniu organi-
zatorów uroczyście powitał wszystkich zebra-
nych na hali sportowej: uczestników zawo-
dów, Burmistrza Bełżyc  Ireneusza Łuckę oraz 
obecnych rodziców, opiekunów i terenerów. 
- Szczególnie dziękujemy panu Burmistrzowi, 
który jest z nami i będzie inaugurował kolejny 
turniej tenisa stołowego w Bełżycach. Witamy 
bardzo serdecznie drogich, waszych rodziców, 
którzy kibicują z wysokości trybun, jak również 
was wszystkie dzieci i młodzież oraz seniorzy/
seniorki, którzy reprezentujecie rozmaite środo-
wiska rodzinne, ale także i klubowe – mówił ks. 
Łukasz Kukier.

Burmistrz również dał wyraz swojego 
zadowolenia, zaznaczając że w Bełżycach tak 
dużo się dzieje. Przekazał zawodnikom ży-
czenia sukcesów oraz oficjalnie otworzył Mi-
kołajkowy Turniej Tenisa Stołowego - Życzę 
miłych wrażeń i emocjonujących rywalizacji 
sportowych – mówił.

W turnieju wzięły udział m.in. młode 
i  sympatyczne uczestniczki - Aleksandra 
Zgierska z Samoklęsk i Maja Mazur z Kraśni-
ka, które po raz pierwszy przyjechały do Beł-
życ wziąć udział w rozgrywkach. - Jestem na 
turnieju pierwszy raz i mam nadzieję, że wy-
gram jakąś nagrodę. Moja kategoria wiekowa 
to 5 klasa Szkoły Podstawowej - mówi Alek-
sandra Zgierska. - Ja także jestem tu pierwszy 
raz. Obie wzięłyśmy udział w turnieju, bo chce-
my sprawdzić swoje możliwości. - dodaje Maja 
Mazur. Dziewczyny czuły się znakomicie 
przygotowane i, jak twierdzą, wzięły udział, 
aby miło i aktywnie spędzić wolny czas, a na 
koniec okazały się zwyciężczyniami kategorii, 
w której startowały. Aleksandra zajęła 1 miej-
sce, a Maja 3 miejsce. 

- Naszym celem jest integracja uczestników 
parafii, popularyzacja tenisa stołowego w   re-
gionie oraz zagospodarowanie wolnego czasu 
w aktywny sposób.  - wyjaśnia Tadeusz Wasi-
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Na zagadkę fotograficzną z po-
przedniego wydania Gazety Bełżyckiej 
odpowiedzieli: Anastazja Rosińska, Ha-
lina Mirosław, Józef Łakota, Krystyna 
Winiarska. Te osoby rozpoznały po kilka, 
czy kilkanaście osób. Poniżej spisaliśmy 
listę zapamiętanych i rozpoznanych, cza-
sem samych nazwisk, ludzi, którzy praco-
wali w Gminnej Spółdzielni i jej zakła-
dach w naszej gminie.

Na zdjęciu uwieczniono m.in Józefa 
Butryma, Stanisława Grzeczkowskiego, 
Stanisława Walczaka, Zofię Kamińską, 
Bronisława Chudzika, Henrykę Anasie-
wicz, Stanisława Wójtowicza, Zuzannę 
Pyć, Stanisława Wysmulskiego, Danutę 
Mendykowską, Józefa Listosia, Halinę 
Pietras, Klemensa Widelskiego, Regi-
nę Szczygieł, Helenę Kamińską, Józe-
fa Wójtowicza, panów: Domańskiego, 
Winiarskiego, Motykę, Wysmulskiego, 
Rumińskiego i Rynkowskiego Zdjęcie 
wykonano około 1959 lub 1960 roku. 
Najprawdopodobniej jest ono zrobione 
na wysokości ul. Szewskiej, naprzeciw-
ko miejsca, gdzie mieścił się kiedyś za-
kład fotograficzny Mariana Ruty. Bardzo 
dziękujemy za odpowiedzi. 

W tym wydaniu pytamy o kilka fo-
tografii. 

Czy rozpoznajecie Państwo miejsce w  naszym 
mieście, gdzie została zrobiona fotografia nr 1 za-
mieszczona poniżej? Chcielibyśmy także zapytać, 
czy Czytelnicy pamiętają księdza, który udziela 
ślubu na fotografii nr 2 lub czy poznają mężczyznę 
w  okularach na zdjęciu nr 5. Z pewnością sporo 
osób skojarzy także budynek uwieczniony na foto-

grafii nr 4 na dole strony. Ciekawostką jest tak-
że fotografia Nr 3, która znależliśmy na stronie 
internetowej fotopolska.eu i zastanawiamy się 
czy rzeczywiście są to Bełżyce? Co Państwo 
o tym sądzicie? Przez miesiąc czekamy na od-
powiedzi w redakcji Gazety Bełżyckiej lub pod 
nr. tel. 81 517 22 30.

Tekst: AWI, foto: arch GB, K.Kliczka
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Odpowiedz na pytanie


