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OGŁOSZENIA

Szanowni Państwo!
Na zbliżające się 

Święta Bożego Narodzenia
 życzę Wszystkim,

 zarówno Mieszkańcom 
Gminy Bełżyce, Przyjaciołom 

i odwiedzającym w ten świąteczny 
czas Gościom, aby radość, szczęście 

i dostatek zagościły 
w Waszych domach.

Niech ten piękny, rodzinny czas, w blasku świec i przy dźwiękach 
staropolskich kolęd, po całym roku ciężkiej 

pracy, będzie dla Was czasem wytchnienia i dobrych refleksji.

Życzę Państwu również dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym 2021 roku. Oby Nowy Rok spełnił 

pokładane w nim nadzieje i przyniósł sukcesy 
w realizacji osobistych i zawodowych planów.

Dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro
życzy   

Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka
Do życzeń przyłączają się radni z Przewodniczącym

 Bogumiłem Siramowskim, kierownicy jednostek organizacyjnych, 
sołtysi oraz redakcja Gazety Bełżyckiej

PLEBISCYT

 Gazeta Bełżycka 

ogłasza PLEBISCYT dla Czytelników na 
najładniejsze zdjęcie dekoracji świą-
tecznej. Można przesyłać do redakcji 
zarówno fotografie oświetlenia ze-
wnętrznego domu, ogrodu, lub deko-
racji wykonywanych w domu. Wybie-
rzemy najładniejszą, a na zwycięzcę 
czeka nagroda niespodzianka. Zdjęcia 
można przez miesiąc wysyłać na ad-
res mailowy g.b.mdkwb@wp.pl z dopi-
skiem Plebiscyt, lub przynieść w formie 
papierowej do redakcji w MDK  przy ul. 
Tysiąclecia 26.

Zachęcamy do udziału.
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Prace i uchwały Rady Miejskiej

W listopadzie i grudniu w cza-
sie sesji Rady Miejskiej podję-
to szereg uchwał, w tym osiem 
uchwał w sprawie wyrażenia 
zgody na ustanowienie służeb-
ności przesyłu na nierucho-
mościach będących własno-
ścią Gminy Bełżyce. 
Rada Miejska podjęła rów-
nież uchwały okołobudżetowe 
dotyczące m.in. wieloletniej 
prognozy finansowej i zmian 
w budżecie. 
Ważniejsze uchwały przedsta-
wiamy poniżej.

Uchwała nr XXXII/331/2020
Rady Miejskiej w Bełżycach 
z dnia 13 listopada 2020 
roku zmieniająca Uchwa-
łę nr XVIII/133/2011 Rady 
Miejskiej w Bełżycach 
z dnia 25 października 2011 
roku w sprawie warunków 
i trybu przyznawania na-
gród osobom, które osiągnę-
ły wysokie sportowe wyniki 
w międzynarodowym lub 
krajowym współzawodnic-
twie.
W uchwale nr XVIII/133/2011 
Rady Miejskiej w Bełżycach 
z dnia 25 października 2011 
r. w sprawie określenia wa-
runków i trybu przyznawania 
nagród osobom, które osią-
gnęły wysokie wyniki spor-
towe wprowadza się zmiany: 
Ze środków budżetu Gminy 
Bełżyce mogą być przyzna-
wane nagrody pieniężne oso-
bom zamieszkującym Gmi-
nę Bełżyce, które osiągnęły 
wysokie sportowe wyniki 
w międzynarodowym lub kra-

jowym współzawodnictwie 
sportowym w sportach mają-
cych szczególne znaczenie dla 
Gminy Bełżyce i promowały 
Gminę podczas zawodów. 
Rozszerzono je o dyscypli-
ny: pływanie, wędkarstwo, 
zapasy. Przedział wiekowy 
określono od 10 do 25 roku 
życia, a także o Mistrzostwa 
województwa lubelskiego 
dla juniorów oraz seniorów. 
Wnioski o nagrody przyjmu-
je i weryfikuje pod względem 
formalnym Wydział Organi-
zacyjny Urzędu Miejskiego 
w Bełżycach, który przedsta-
wia wyniki Komisji Oświaty, 
Zdrowia, Kultury, Kultury 
Fizycznej, Sportu i Spraw 
Socjalnych Rady Miejskiej 
w Bełżycach celem ich zaopi-
niowania. Opinia Komisji nie 
jest wiążąca dla Burmistrza 
Bełżyc.

Burmistrz Ireneusz Łucka za-
wnioskował do Rady Miejskiej 
o utrzymanie tegorocznych 
stawek podatkowych na tym 
samym poziomie jak w roku 
ubiegłym. Radni przychyla-
jąc się do propozycji podjęli 
uchwały.

Uchwała Nr XXXII/329/2020 
Rady Miejskiej w Bełżycach 
z dnia 13 listopada 2020 
roku w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku 
od nieruchomości obowią-
zujących na terenie gminy 
Bełżyce na 2021 rok. 
W sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków 

i opłat lokalnych od roku 2021 
Rada Miejska uchwaliła na-
stępujące roczne stawki w po-
datku od nieruchomości: 
1. Od gruntów 
a. Związanych z prowadze-
niem działalności gospodar-
czej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków - 0,95zł.
od 1 m powierzchni, 
b. Pod stojącymi lub pod wo-
dami powierzchniowymi pły-
nącymi jezior i zbiorników 
sztucznych - 4,80zł. od 1 ha 
powierzchni, 
c. Pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności wodami 
powierzchniowymi pożytku 
publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - 0,45zł. 
od 1 m powierzchni, 
d. Niezabudowanych obję-
tych obszarem rewitalizacji 
i położonych na terenach, 
dla których miejscowy plan 
z zagospodarowania prze-
strzennego przewiduje prze-
znaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym (...) - 3,15zł. od 
1m powierzchni. 
2. Od budynków lub ich czę-
ści: 
a. Mieszkalnych - nadal obo-
wiązuje zwolnienie od podat-
ku,
b. Związanych z prowadze-
niem działalności gospo-
darczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej 22,00zł. 
od 1m powierzchni użytko-
wej, 
c. Zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym 
- 11,18zł. od 1m powierzchni. 
W sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków 
i  opłat lokalnych od roku 
2021. 

Uchwała nr XXXII/327/2020
Rady Miejskiej w Bełżycach 

z dnia 13 listopada 2020 
roku w sprawie obniżenia 
kwoty stanowiącej średnią 
podstawę obniżenia podatku 
leśnego na obszarze Gminy 
Bełżyce na rok 2021.

Obniża się średnią cenę sprze-
daży drewna, przyjmowaną 
jako podstawa obliczenia po-
datku leśnego na obszarze 
Gminy Bełżyce na rok 2021, 
określoną w Komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 20 paź-
dziernika w sprawie średniej 
ceny drewna uzyskanej przez 
nadleśnictwa za pierwsze 
trzy kwartały 2020 z kwoty 
196,84zł. za 1 m do kwoty 
194,24 zł. za 1m.

Ponadto w czasie emocjo-
nującej sesji nadzwyczajnej 
RM radni podjęli uchwałę 
o  wyodrębnieniu z budżetu 
gminy środków finansowych 
w wysokości prawie 48.000 zł. 
przeznaczonych na potrzeby 
przeprowadzenia referendum 
w sprawie odwołania Burmi-
strza Bełżyc z zajmowanego 
stanowiska. 

Uchwała Nr 
XXXIII/335/2020 Rady 
Miejskiej w Bełżycach 
z dnia 27 listopada 2020 
roku w sprawie uchwalenia 
Programu współpracy Gmi-
ny Bełżyce z organizacjami 
pozarządowymi oraz z pod-
miotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie na rok 
2021.
Celem głównym programu 
jest budowanie partnerstwa 
pomiędzy Gminy Bełżyce 
a organizacjami pozarządo-
wymi i innymi podmiotami, 
służącego rozpoznawaniu 
i zaspokajaniu potrzeb miesz-
kańców oraz wzmacnianiu 
roli aktywności obywatelskiej 
w rozwiązaniu problemów lo-
kalnych.
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Burmistrz Bełżyc 
do Mieszkańców
W Gminie Bełżyce następuje szereg pozytywnych zmian, z którymi wiąże się przyję-
cie do realizacji kolejnych projektów, jakim przyznano dofinansowanie zewnętrzne. 
Część z nich będzie sfinansowana w całości, na pozostałe zapewniamy wkład własny 
z budżetu samorządu. Dodam jeszcze, że o pozyskanie dotacji na inwestycje w Gmi-
nie Bełżyce stara się zarówno samorząd lokalny jak i Starostwo Powiatowe.

Od dawna planowany przez 
nas projekt, 24 listopada prze-
szedł pomyślnie weryfikację 
i został przyjęty do realizacji. 
Rozstrzygnięto bowiem kon-
kurs ofert w ramach resortowe-
go programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 MALUCH +2021. Gmina 
Bełżyce, jako jedna z niewie-
lu w województwie lubelskim, 
znalazła się na wysokim, 15 
miejscu, listy rankingowej, 
otrzymując dofinansowanie 
w kwocie 1.980.000 zł. W ra-
mach projektu powstanie żło-
bek, usytuowany przy obecnym 
Samorządowym Przedszkolu 
mieszczącym się przy ulicy 
Bychawskiej. Planujemy tam 
zapewnić opiekę 60 dzieciom 
z terenu naszej gminy. Obecnie 
jest w trakcie przygotowania 
i wkrótce zostanie ogłoszony 
przetarg na realizację zadania. 
Ponieważ inwestycja jest kosz-
towna nadal będziemy starali 
się pozyskiwać kolejne środki 
z programu przeciwdziałania 
Covid 19.

Z programu pod nazwą 
Rządowy Program Inwestycji 
Lokalnych otrzymaliśmy ko-
lejne dofinansowanie w wyso-
kości 1.600.000 zł. na wkład 
własny na przebudowę ujęcia 
wody i stacji uzdatniania wody 
w miejscowości Matczyn wraz 

z budową odcinka wodociągu 
do miejscowości Babin.

Z tego samego programu 
na wniosek Powiatu Lubelskie-
go do szpitala w Bełżycach trafi 
nowoczesny sprzęt. Rozstrzy-
gnięto bowiem wniosek o przy-

1. Remiza OSP 
Jaroszewice

2. Remiza OSP 
Wzgórze

3. Remiza OSP 
Wronów

znanie dofinansowania w kwo-
cie 3.000.000 zł., za którą ma 
zostać zakupiony nowoczesny 
tomograf komputerowy, aparat 
RTG, dwa aparaty USG oraz 
zestaw endoskopowy. Jestem 
bardzo zadowolony, że Powiat 
Lubelski dostrzega potrzeby 
naszej społeczności lokalnej.

Następne zadania jakie bę-
dziemy wkrótce realizować to 
trzy kolejne remizy, którym 
przyznano dofinansowanie 
na remont i  modernizację. Są 
to obiekty w sołectwie Wro-
nów,   Jaroszewice i Wzgórze. 
Projekty w  zasadniczej części 
są dofinansowane przez LGD 
„Kraina wokół Lublina” oraz 

przez Gminę Bełżyce.
Jeśli chodzi o budynek OSP 

Jaroszewice jest tam planowa-
ny kapitalny remont. Zostaną 
wymienione tynki wewnętrz-
ne, posadzki, parapety, ogrze-
wanie. Pomieszczenia zostaną 
wymalowane, wymieniona bę-
dzie instalacja oświetleniowa, 
zamontowane zostaną panele 
fotowoltaiczne. LGD na ten 
cel przyznało kwotę 54.999zł, 
co stanowi prawie 95% całej 
inwestycji. Gmina Bełżyce 
z kolei w 2020r. dotowała już 
około 15.000 zł. na remonty 
w tej remizie.

We Wronowie natomiast 
wykonane będą zarówno tynki 
wewnętrzne jak i zewnętrzne, 
roboty kanalizacyjne, powsta-
ną nowe sanitariaty, wyremon-
towana zostanie instalacja elek-
tryczna i oświetleniowa. Na ten 
cel LGD przyznało dofinanso-
wanie w wysokości 59.871zł. 
Z budżetu gminnego przezna-
czyliśmy do tej pory 20.000 zł. 
dla KGW we Wronowie na mo-
dernizację świetlicy mieszczą-
cej się w budynku remizy OSP, 
jej wyposażenie, oraz światło 
uliczne. 

We Wzgórzu do realizacji 
przeszedł projekt pn. „Mo-
dernizacja świetlicy wiejskiej 
w  sołectwie Wzgórze gm.Beł-
życe”. Jego autorem jest Stowa-
rzyszenie Kreatywnych Kobiet 
„Stokrotki”. Kwota wsparcia 
tego zadania przez LGD wy-
nosi 75.011 zł. W ramach prac  
zostanie wykonane ogrzewa-
nie podłogowe, posadzki oraz 
niezbędne prace remontowe: 
tynki, sanitariaty oraz zain-
stalowany będzie piec gazowy 
i podgrzewacz wody. Na ten cel 
wydatkowaliśmy także środki 
z funduszy sołeckich.
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Od dwóch lat intensywnie 
staramy się pozyskiwać środ-
ki, dzięki którym możemy re-
alizować kosztowne inwesty-
cje, poprawiać jakość życia 
społeczeństwa gminy i  pod-
nosić jego standard. 

Poniżej przedstawiamy 
zestawienie projektów, które 
od stycznia do listopada tego 
roku są realizowanie lub już 
zakończone, a sfinansowane 

z udziałem dotacji 
zewnętrznych.

• „Termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej w Matczynie 
gm. Bełżyce”. Całkowity koszt 
zadania wyniósł 1.150.269,69 
zł., dofinansowanie 
705.590,66 zł. Są to środki 
pozyskane z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Lubelskiego na lata 
2014-2020. Odbiór inwestycji 
został rozpoczęty 7 grudnia, 
wtedy nastąpiło jego przerwa-
nie i przeniesienie ostatecznie 
na dzień 18 grudnia 2020 r. do 
czasu wykonania przedmiotu 
umowy 

• „OZE w Gminie Beł-
życe”. Całkowity koszt 
zadania 6.310.831,80 zł. 
Dofinansowanie w wysoko-
ści 3.205.103zł. Tutaj także 
gmina aplikowała o środki 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020. 
Obecnie trwa podpisywanie 
umów z beneficjentami pro-
jektu. Zakres zadania obejmuje 
zakup i instalację kolektorów 
słonecznych, ogniw fotowolta-
icznych, pomp ciepła (aeroter-
malnych) i kotłów na biomasę. 
Planowana ilość zamontowa-
nych instalacji na obiektach 
prywatnych w Gminie Bełżyce 
wyniesie 482 szt., a planowana 
liczba podłączonych gospo-
darstw domowych to około 
364.

•„Rewitalizacja obszaru 
miejskiego – Bełżyce Cen-
trum”. Koszt zadania wynosi 
7.875.499,34zł. Pozyskane 
środki to 6.082.702,72 zł., 
pochodzą one z Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020. Projekt jest 
w trakcie realizacji. Zakoń-
czono  I etap: remont obiektu 
CKFiS w Bełżycach. Obecnie 
trwa przygotowywanie doku-
mentacji przetargowej do II 
etapu – rewitalizacji parku. 

• Zrealizowano zadanie 
pn.„Modernizacja drogi 
gminnej na dz. Nr ewid. 104 
i 181 w miejscowości Mat-
czyn”. Zadanie wycenione na 
173.079,66zł, z czego dofi-
nansowanie wynosiło 94.000 
zł. Była to Dotacja Celowa ze 
Środków Budżetu Wojewódz-
twa Lubelskiego w 2020 roku 
na Budowę i Modernizację 
Dróg.  Łącznie oba etapy 
remontu kosztowały blisko 
300.000. zł

• Zakończono „Przebudowę 
drogi gminnej nr 106987L 
w miejscowości Krężnica 
Okrągła”. Inwestycję zreali-
zowano z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Całość 
kosztowała 223.848,38 zł, 
z czego dofinansowane z FDS 
wyniosło 156.693 zł.

• Kolejne zrealizowane zadanie 
to ,,Bełżyce, rzeźba - król Wła-
dysław Jagiełło ze zdroju (1917 
r.), ul. ks. bp. T. Wilczyńskiego 
7: sporządzenie dokumentacji, 
remont rzeźby”. Ten projekt 
dotowało w kwocie  24.517zł. 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego - pro-

gram ,,Ochrona Zabytków”. 
W ramach projektu zawierały 
się prace konserwatorskie i re-
stauratorskie przy rzeźbie króla 
Władysława Jagiełły ze zdroju 
w Bełżycach, znajdującej się 
w budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bełżycach, przy ul. 
ks. bp. T. Wilczyńskiego 7. Za-
danie zrealizowano w okresie 
od 02.07.2020 r. do 15.10.2020 
r. Popiersie króla jest w tej 
chwili umieszczone w  Izbie 
Pożarniczej OSP Bełżyce.

• „Rewitalizacja pomnika 
upamiętniającego wydarzenia 
z II wojny światowej w miej-
scowości Wierzchowiska Stare, 
Gmina Bełżyce” to zadanie sfi-
nansowane przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego - program ,,Miejsca 
pamięci i trwałe upamiętnienia 
w kraju”. Na ten cel Mini-
sterstwo przeznaczyło sumę 
14.400zł. z 18.000zł. na jakie 
opiewała całkowita wartość 
zadania.

• „Utylizacja pokryć dacho-
wych zawierających azbest 
na terenie Gminy Bełżyce 
w 2020 roku” w całości pokrył 
WFOŚiGW – Utylizacja wy-
robów zawierających azbest. 
W ramach zadania o wartości 
24.721,96 zł. wykonana zosta-
ła kompleksowa usługa pole-
gająca na demontażu, pakowa-
niu, załadunku, transporcie, 
przekazaniu wyrobów zawie-
rających azbest na składowi-

sko z budynków należących 
do osób fizycznych z terenu 
gminy Bełżyce (6,91 Mg, czyli 
532 m2) oraz niekompleksowa 
usługa polegająca na pakowa-
niu, załadunku, transporcie i 
przekazaniu azbestu na składo-
wisko. Realizację zadania 
zakończono 30 października 
2020 r. 

• Projekt „Usuwanie odpa-
dów z folii rolniczych, siatki 
i sznurka do owijania balotów, 
opakowań po nawozach i typu 
Big Bag”, dofinansowano z 
NFOŚiGW. W wyniku realiza-
cji zadania unieszkodliwiono 
10,20 Mg odpadów pochodzą-
cych z działalności rolniczej 
z terenu gminy Bełżyce. Reali-
zacja zadania została zakoń-
czona 16 lipca 2020 r. Zadanie 
o wartości 6.058,80zł, NFO-
ŚiGW sfinansował w kwocie 
5.100 zł.

• „Zdalne nauczanie na terenie 
Gminy Bełżyce” z Programu 
„Zdalna szkoła” Centrum Pro-
jektów Polska Cyfrowa. W ra-
mach tego projektu zakupiono 
30 laptopów z dostępem do 
bezprzewodowego internetu. 
Urządzenia zostały przekazane 
do szkół i wypożyczane ro-
dzicom najbardziej potrzebu-
jących uczniów. Posłużyły do 
zdalnego nauczania, które było 
realizowane ze względu na za-
mknięcie szkół spowodowane 
epidemią wirusa COVID – 19. 
Wartość zakupu to 69.168 zł.

Aplikujemy 
o środki zewnętrzne

Stadion miejski po zakończonej rewitalizacji
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• „Zdalna szkoła +” to projekt 
o wartości 94.999,90 zł. 
Program „Zdalna szkoła”  
Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa w ramach, którego 
zakupiono 43 laptopy z do-
stępem do bezprzewodowe-
go internetu. Urządzenia te 
zostały przekazane do szkół 
i  wypożyczane były rodzicom 
najbardziej potrzebujących 
uczniów. Posłużyły do zdalne-
go nauczania realizowanego ze 
względu na zamknięcie szkół 
spowodowane epidemią wirusa 
COVID – 19.

• Projekt „Nieodpłatne prze-
kazanie na własność sprzętu 
komputerowego w ramach 
pomocy rzeczowej” z Urzędu 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Lubelskiego w Lublinie 
– Departamentu Cyfryzacji 
i Usług IT. Gmina Bełżyce 
pozyskała sprzęt komputero-
wy wraz z oprogramowaniem 
oraz transmisją danych na 
okres 3 miesięcy, umożliwia-
jący edukację, w tym zdalne 
nauczanie uczniów z terenu 
gminy Bełżyce w związku 
z przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem skutków, w tym społecz-
no-gospodarczych COVID-19. 
Sprzęt komputerowy wypoży-
czany jest na bieżąco uczniom 
do nauki zdalnej. Początkowa 
wartość przekazanego sprzętu 
to 28 400,00 zł.

Fundusze zewnętrzne, które 
przyznano Gminie Bełżyce 

(projekty są w trakcie 
realizacji)

• „Przebudowa ujęcia wody 
i stacji uzdatniania wody 
w miejscowości Matczyn wraz 
z budową odcinka wodociągu 
do miejscowości Babin gm. 
Bełżyce”. Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Wartość całkowita 
3.857.956,50 zł., gmina otrzy-
mała dofinansowanie w wy-
sokości 1.995.787zł. z Rzą-
dowego Programu Inwestycji 
Lokalnych.
Ponadto „Wkład własny do 
inwestycji „Przebudowa ujęcia 
wody i stacji uzdatniania wody 

w miejscowości Matczyn wraz 
z budową odcinka wodociągu 
do miejscowości Babin gm.Beł-
życe” złożony do Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w 
Lublinie – Fundusz Prze-
ciwdziałania COVID-19 dla 
jednostek samorządu teryto-
rialnego. Z zadania o całkowi-
tej wartości 1.862.169,50 zł. 
Otrzymaliśmy dofinansowa-
nie w wysokości 1.600.000zł.

• „Nowa jakość usług spo-
łecznych w gminie Bełży-
ce”, koszt zadania wynosi 
3.094.339,50zł. i w całości 
jest finansowany z Progra-
mu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020. 
20 listopada 2020 r. zostało 
podpisane porozumienie 
intencyjne w sprawie podjęcia 
współpracy przy powstaniu 
i testowaniu Modelu Centrum 
Usług Społecznych w gminie 
Bełżyce zawarte z Marszałkiem 
Województwa Lubelskiego 
i Starostą Lubelskim. Szerzej 
na ten temat można przeczytać 
w osobnym artykule.

•„Neighbours” zadanie w ca-
łości finansowane z Programu 
Unii Europejskiej „Europa dla 
obywateli”, wartość projektu 
to € 5040. Projekt ten został 
wybrany do dofinansowania, 
jednakże jego realizacja obej-
mująca partnerstwo miast Beł-
życe -Sastin-Straże na Słowacji 
z uwagi na sytuację epidemio-
logiczną, związaną z  wirusem 
COVID-19, została przesunięta 
na 2021 rok. 

• Realizacja Programu „Wspie-
raj Seniora” to Program 
Ministra Rodziny i Polityki 
Społecznej na rok 2020 w 
ramach Solidarnościowego 
Korpusu Wsparcia Seniorów. 
Dofinansowanie wynosi 
6.000zł. z 7.500 zł. wartości 
całego zadania. 19 listopada 
2020 r. została podpisana 
umowa z Wojewodą Lubel-
skim na udzielenie dotacji na 
realizację Programu Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej „Wspieraj Seniora” 
na rok 2020 w ramach Solidar-
nościowego Korpusu Wsparcia 
Seniorów. Program jest w  trak-
cie realizacji.

 • „Opieka wytchnieniowa – 
edycja 2020” to Program Mi-
nistra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Funduszu 
Solidarnościowego. Program 
jest w trakcie realizacji. Gmina 
Bełżyce zawarła umowę z Wo-
jewodą Lubelskim na realizację 
tego resortowego Programu 
obejmującego wsparcie człon-
ków rodzin lub opiekunów 
sprawujących bezpośrednią 
opiekę nad dziećmi z orzecze-
niem o niepełnosprawności, 
osobami ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności oraz 
orzeczeniami równoważnymi 
poprzez możliwość uzyskania 
doraźnej, czasowej pomo-
cy w formie usługi opieki 
wytchnieniowej. Z 108.864 zł. 
otrzymaliśmy dofinansowanie 
w wysokości 87.264 zł.

• „Asystent osobisty osoby nie-
pełnosprawnej” edycja 2019 - 
2020 r. Dofinansowanie pełne 
w kwocie 91.857zł. z Progra-
mu Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach 
Funduszu Solidarnościowego. 
Gmina Bełżyce zawarła umowę 
z Wojewodą Lubelskim na 
realizację tego resortowego 
programu, który jest w trakcie 
realizacji.

• „Posiłek w szkole i w domu” 
to także zadanie z Progra-
mu Ministra Rodziny, Pracy 
i  Polityki Społecznej w ramach 
Funduszu Solidarnościowego, 
Ze 157.500 zł. wartości zada-
nia otrzymujemy dofinanso-
wanie w wysokości 126.000 zł. 
Program również jest w trakcie 
realizacji.

• „Budowa budynku żłobka 
w miejscowości Bełżyce” z Pro-
gramu „MALUCH+” 2021, 
został przyjęty do realizacji 
i otrzymał dofinansowanie 
1.980.000 zł z 5.694.358 zł.

Fundusze zewnętrzne, o które 
stara się Gmina Bełżyce 

(projekty są w trakcie oceny)

•„Przebudowa dróg gmin-
nych nr 107046 ul. Żytnia 
oraz drogi wew. na dz nr 
ewid. 721/6 721/4 z budową 
drogi Nr 107042L ul. Wojska 

Polskiego” Projekt o wartości 
1.691.134zł. złożony do Fun-
duszu Dróg Samorządowych 
jest w trakcie oceny. Kwota 
dofinansowania będzie znana 
w momencie ogłoszenia wyni-
ku naboru. Konkurs przewidy-
wał poziom dofinansowania do 
80% kosztów kwalifikowalnych 
w zależności od dochodu 
własnego danej jednostki na 
1 mieszkańca w stosunku do 
średniego dochodu własnego 
na 1 mieszkańca w skali kraju.

• „Przebudowa drogi gminnej 
nr 107043L - ul. Wzgórze”, 
Dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Projekt 
o wartości 1.609.514 zł. jest 
w trakcie oceny i podobnie jak 
poprzedni przewiduje poziom 
dofinansowania do 80% kosz-
tów kwalifikowalnych.

• Oceniany jest także projekt 
pt. „Senior w Gminie Bełży-
ce” złożony do Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Lubelskiego na lata 
2014-2020. Wartość zadania 
to 1.212.162 zł , staramy się 
o dofinansowanie w wysoko-
ści 1.030.362 zł.

• Złożyliśmy wniosek do Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego do programu 
,,Ochrona Zabytków” o udzie-
lenie dotacji (na 2021 r.) na 
dofinansowanie prac konser-
watorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy 
zabytku - Krucyfiks Babiń-
ski - materialne świadectwo 
Rzeczypospolitej Babińskiej, 
czas powstania: krzyż -1664 
r., obudowa podstaw. Wartość 
prac to 117.924,96 zł.

• „Magiczne przedszkola” 
Regionalny Program Operacyj-
ny Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020. Projekt jest 
w trakcie oceny, a obejmuje 
partnerstwo Gminy Nałęczów. 
Wartość całego zadania wynosi 
1 874 656,66 zł. i stanowi kosz-
ty ogółem, natomiast kwoty 
dotyczące wyłącznie Gminy 
Bełżyce są następujące: środki 
zewnętrzne 502.775,30 zł., 
Gmina Bełżyce sfinansuje 
z tego 144.000 zł.

Cd. ze str.3
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Marszałek, Starosta i Burmistrz 
Bełżyc podpisali umowę 
o powstaniu w Bełżycach 
Centrum Usług Społecznych

20 listopada 2020 r. Bur-
mistrz Bełżyc Ireneusz Łucka 
podpisał porozumienie in-
tencyjne w sprawie podjęcia 
współpracy przy powstaniu 
i  testowaniu Modelu Centrum 
Usług Społecznych w woje-
wództwie lubelskim na terenie 
powiatu lubelskiego w gminie 
Bełżyce. Porozumienie zo-
stało zawarte z Marszałkiem 
Województwa Lubelskiego 
Jarosławem Stawiarskim i Sta-
rostą Lubelskim Zdzisławem 

Antoniem. Przy podpisywaniu 
również byli obecni dyrekto-
rzy jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej z terenu 
województwa - dyrektor Regio-
nalnego Ośrodka Polityki Spo-
łecznej Małgorzata Romanko, 
powiatu - dyrektor Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie 
Jacek Figarski i Anna Ostasz 
dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gminie Bełżyce 
oraz Sekretarz Województwa 
Lubelskiego Róża Dyrka.

Dzięki inicjatywie usta-
wodawczej Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy na pozio-
mie lokalnym można two-
rzyć struktury koordynujące 
i integrujące usługi społeczne 
w formie Centrum Usług Spo-
łecznych. Zwiększą one dostęp 
dla wszystkich mieszkańców 
do tego rodzaju usług, a samo-
rządom gminnym umożliwią 
trafniejsze i bardziej komplek-
sowe odpowiadanie na rosną-
ce i zmieniające się potrzeby 
mieszkańców. 

W ramach ogłoszonego 
konkursu w ramach pilotażu 
jedynie 30 samorządów gmin-
nych w Polsce, w tym Gmina 
Bełżyce, otrzyma środki na 
realizacje tego ważnego roz-
wiązania w rozwoju polityki 
społecznej. 

Burmistrz Bełżyc w tym 
celu powołał Zespół Sterujący, 
który będzie będzie określał 
strategiczne kierunki rozwoju 
CUS . Korzyścią dla innych sa-
morządów gminnych i powia-

towych z terenu województwa 
lubelskiego będzie możliwość 
korzystania z wizyt studyjnych, 
konferencji, czy seminariów 
realizowanych w ramach tzw. 
,,dobrych praktyk”.

„Nowa jakość usług spo-
łecznych w gminie Bełżyce” 
to innowacyjny projekt w   ob-
szarze usług społecznych, 
w  ramach którego powstanie 
Centrum Usług Społecznych, 
finansowany w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój. Wartość 
całkowita projektu wynosi: 
3.094.339,50 zł.Dofinansowa-
nie obejmuje 100% kosztów.

Ponadto Gmina Bełżyce we 
współpracy finansowej z  Po-
wiatem Lubelskim, którego 
instytucje także mieszczą się 
w  obiekcie, zamierza przezna-
czyć fundusze z budżetu na 
przebudowę samego budynku 
przy ul. Fabrycznej 2B. W ten 
sposób poprawi jego dostęp-
ność i funkcjonalność.

Tekst i foto: A.Winiarska
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Szkoła Podstawowa w Matczynie 
na finiszu modernizacji

Kończy się remont szkoły 
w Matczynie, o który od daw-
na zabiegała lokalna społecz-
ność. 
Prace projektowe rozpoczęto 
jeszcze latem 2020r. Z prac ter-
momodernizacyjnych wyko-
nano przede wszystkim ocie-
plenie budynku, odwodnienie, 
zamontowano panele fotowol-
taiczne, wymieniono centralne 
ogrzewanie oraz zamontowano 
lampy oświetleniowe. W tym 
momencie trwają jeszcze pra-

ce nad wykonaniem podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych, 
który jest istotnym elementem 
zadania.

O realizowanym projek-
cie termomodernizacji szkoły 
Radny Rafał Brodziak mówi - 
Cieszymy się, że szkoła w  Mat-
czynie z ponad stuletnimi tra-
dycjami, zyskała nowoczesny 
wygląd i jest przede wszystkim 
ocieplona. Dzieci, kiedy wrócą 
ze zdalnych na zwyczajne lekcje, 
będą mogły się uczyć w bardziej 

komfortowych warunkach.
Radny jest bardzo wdzięcz-

ny za realizację projektu - 
Chciałbym wspólnie z panią 
sołtys Wieczorkiewicz, dyrektor 
szkoły Anną Adamczyk, oraz 
rodzicami i nauczycielami wy-
razić wdzięczność panu burmi-
strzowi Ireneuszowi Łucce za to, 
że dołożył wszelkich starań, aby 
ten projekt mógł zostać zrealizo-
wany.

O tym jak mieszkańcy 
dbają o szkołę mówi Barbara 
Wieczorkiewicz - Jest to waż-
na część życia naszej lokalnej 
społeczności. Niedawno obcho-
dziliśmy jej 100-lecie. Co roku 
przeznaczaliśmy pieniądze 
z  funduszu sołeckiego, aby na 
miarę naszych możliwości doto-
wać szkołę - mówi sołtyska Bar-
bara Wieczorkiewicz. Z fun-
duszy sołeckich przekazanych 
przez sołectwo Matczyn-Woj-
cieszyn i Zosin zaadaptowano 
pomieszczenia w podpiwni-
czeniu budynku na szatnię dla 
uczniów oraz pomieszczenie, 

do którego przeniesiono pokój 
nauczycielski. 

- Z dodatkowej dotacji z bu-
dżetu gminy na szkołę, przezna-
czyliśmy pieniądze na przebu-
dowę sali gimnastycznej. Przede 
wszystkim powiększyliśmy ją 
o  powierzchnię magazynku na 
sprzęt sportowy. Odnowiliśmy 
drewniany parkiet, pomalowa-
liśmy salę, a do pomieszczenia 
gdzie mieścił się pokój nauczy-
cielski przenieśliśmy magazy-
nek - wymienia dyrektor szkoły 
Anna Adamczyk.

Z wykonanych prac jest 
bardzo zadowolona przewod-
nicząca Rady Rodziców Anna 
Poleszak. - Z docieplonych sal 
będzie niedługo korzystać 64 
uczniów. W tej chwili przycho-
dzą już dzieci przedszkolne. 

W imieniu rodziców dzię-
kuję wszystkim osobom i insty-
tucjom, które wsparły i pomogły 
nam w staraniach o fundusze na 
remont budynku. 

Tekst i foto: 
Agnieszka Winiarska
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Drogi gminne czyli co remontujemy

Zakończyły się roboty drogowe związane z realizacją inwestycji 
gminnej w ramach II etapu „Modernizacja drogi gminnej na dz. 
104 i  181 w  miejscowości Matczyn”. W ramach zadania został 
wykonany nowy odcinek drogi asfaltowej o długości 255mb. 
Wartość robót po przetargu to 90.825,29 zł. Zadanie zostało za-
kończone przed umówionym terminem wykonania mianowicie  
21.12.2020 r.Jest to drugi etap budowy tej drogi, który docelo-
wo stworzy połączenie między drogami powiatowymi nr 2258L 
i 2233L. łączna dlugośc przebudowanego odcinka wynosi prawie 
1km. Oba etapy remontu kosztowały blisko 300.000. zł
W przyszłości wspólnie z Gminą Wojciechów planujemy przebu-
dować ok. 650 m. do drogi ostatni odcinek brakującego połącze-
nia do drogi wojewodzką.

18 listopada  dokonano odbioru robót zadania „Przebudowa 
ul. Ogrodowej”. Był to III etap związany z przebudową tej ulicy. 
Wartość robót wyniosła 64 tys.zł.

Trwają roboty drogowe związane z przebudową ulicy Bednar-
skiej. W zakresie robót m.in. przebudowano sieci: gazową, elek-
troenergetyczną, telekomunikacyjną. Jest już przygotowana na-
wierzchnia do ułożenia drogi z kostki brukowej. Wartość prac 
to ponad 400 tys. zł. Umówiony termin zakończenia zadania to 
21 grudnia br. Do tego czasu mogą wystąpić czasowe wyłączenia 
z ruchu ww. odcinka drogi gminnej.

Po zakończeniu budowy chodnika przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Bełżycach trwają prace przy przebudowie ogrodzenia szkoły. 
Wartość robót to 25.006,39 zł, długość planowanego ogrodzenia 
to 120 mb. Ponadto utwardzany jest plac przy szkolnym budyn-
ku. Będzie on wykorzystany jako plac postojowy, powstaną po-
nadto drogi wewnętrzne, powierzchnia robót to 600 m2, a koszty 
wykonania zadania to 70.200,00 zł.

W gminie Bełżyce mają 
miejsce liczne inwestycje drogo-
we, o które Mieszkańcy od daw-
na zabiegali do władz gminnych 
oraz powiatowych.  Będą one 
służyć przez kolejne dziesiątki 
lat i przede wszystkim dzięki 
nim poprawi się infrastruktura 
miejscowych dróg. Przybliżmy 
Czytelnikom  trwające prace. 

Przebudowa drogi gmin-
nej w miejscowości Skrzyniec. 
Tu powstało 220 mb nowej na-
wierzchni. Prace kosztowały 
109.543,55 zł. Miała również 
miejsce przebudowa drogi 
gminnej nr 106914L o długości 
158 mb w miejscowości Podole.

Wartość robót wynosi-
ła 44.274,59 zł. Powstało 55 
mb nowego chodnika drogi 
gminnej przy ul. Szpitalnej na 
odcinku od mostu do istnieją-
cego chodnika (wzdłuż placu 
targowego). Wartość robót to 
19.382,44 zł. W planie prac 
bieżących zrealizowano prze-
budowę parkingu przy ul. Fa-
brycznej, jest to 500m2 za bu-
dynkiem wieżowca. Zadanie 
jest wycenione na 60.172,22 
zł.

Przebudowno drogę gmin-
ną o długości 171 mb na działce 
Nr 220 w miejscowości Zagórze 
I. Wartość robót 33.342,27 zł

Droga w Skrzyńcu po zakończonym remoncie
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Obchodziliśmy 
Święto Niepodległości 
11 listopada

11 listopada 1918 r. Rada 
Regencyjna przekazała uwol-
nionemu z twierdzy magde-
burskiej Józefowi Piłsudskiemu 
władzę wojskową i naczelne do-
wództwo podległych jej wojsk 
polskich. Tego samego dnia 
Niemcy podpisały zawieszenie 
broni kończące działania bojo-
we Wielkiej Wojny. Po ponad 
120 latach Polska odzyskiwała 
niepodległość. 

W Bełżycach co roku 11 
listopada mają miejsce uro-
czystości patriotyczne, kon-
certy, składamy kwiaty pod 
pomnikami. Poczty sztandaro-
we przedstawicieli organizacji 
i stowarzyszeń kombatanckich, 
patriotycznych, dzieci, mło-
dzież, harcerze i patrioci, dla 
których ważna jest ojczyzna idą 
w pochodzie z kościoła pod po-
mniki, składać hołd walczącym 
za niepodległość Ojczyzny.

Także w tym roku 11 listo-
pada świętowaliśmy już 102. 
rocznicę odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości. Z uwagi na 
panującą sytuację epidemiczną 
w kraju, obchody Święta Nie-
podległości w tym roku miały 
charakter symboliczny. 

W Bełżycach o godzinie 
11.00 odprawiona została Msza 
Święta w intencji ojczyzny w ko-

ściele parafialnym pw. Nawró-
cenia św. Pawła, transmitowana 
również on-line. Nabożeństwo 
odprawił ks. proboszcz Janusz 
Zań. W modlitwie wziął udział 
wyjątkowy gość, nasz rodak, 
Europoseł Dominik Tarczyń-
ski, oraz władze samorządowe, 
które reprezentował Burmistrz 
Bełżyc Ireneusz Łucka, Wice-
przewodniczący RM Dariusz 
Pruszkowski, radny Grzegorz 
Kamiński, Joanna Kaznowska 
Sekretarz Gminy oraz poczet 
sztandarowy Gminy Bełżyce. 
Ponadto w  obchodach święta 
11 listopada wzięli udział radni 
powiatowi i miejscy, przedsta-
wiciele Stowarzyszenia Żoł-
nierzy i Przyjaciół AK i WiN 
cc. majora H.Dekutowskiego 
ps. Zapora, Związek Inwali-
dów Wojennych o/Bełżyce, GR 
Zapora ze Skrzyńca, SP Nr 1 
w Bełżycach reprezentowana 
przez wicedyrektora Ryszar-
da Biernackiego, oraz wierni 
i mieszkańcy naszej gminy.

Po Mszy św. delegacje udały 
się po pomnik przy dzwonnicy 
kościelnej poświęcony twór-
com Niepodległej, ustawiony 
w  100. rocznicę odzyskania 
Niepodległości. Następnie zło-
żono kwiaty i zapalono znicze 
pod Pomnikiem Niepodległo-

ści na ul. Kazimierskiej oraz 
pod Pomnikiem Matki Boskiej 
Partyzanckiej w Rynku.

Na zakończenie Burmistrz 
Ireneusz Łucka podziękował 
wszystkim za udział w spo-
tkaniu z nadzieją, że kolejne 

odbędą się już w warunkach 
godnych upamiętnienia tych, 
którzy walczyli o niepodległość 
naszej Ojczyzny.

Tekst i foto: 
Agnieszka Winiarska
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Podziękowania dla 
nauczycieli z okazji Dnia 
Komisji Edukacji Narodowej

Dzień Komisji Edukacji Na-
rodowej to doskonała oka-
zja do złożenia podziękowań 
za zaangażowanie w pracę 
oświatową, efektywne za-
rządzanie szkołą i tworzenie 
przyjaznego otoczenia, które 
pozwala na wychowanie mło-
dych ludzi.

 Z tej okazji 15 października 
2020 r. Burmistrz Bełżyc Irene-
usz Łucka spotkał się z kadrą 
kierowniczą szkół i przedszkoli 
z terenu gminy Bełżyce.

Burmistrz podziękował 
dyrektorom i ich zastępcom 
za codzienną pracę poświę-
coną kształceniu i wychowa-
niu młodego pokolenia oraz 
życzył sukcesów w realizacji 
zadań pedagogiczno-wycho-
wawczych w trudnym okresie 
pandemii. Na ręce dyrektorów 
złożył  również podziękowania 
dla nauczycieli i pracowników 
obsługi za pracę i trud włożony 
w wychowanie i nauczanie.

W nawiązaniu do obcho-
dów Dnia Nauczyciela jak 
popularnie nazywa się Dzień 
KEN przekazujemy informa-
cję, że 4 grudnia w ramach 
rządowego wsparcia dla na-
uczycieli zostały przekazane 
Gminie Bełżyce środki finan-
sowe wysokości 73.000 zł. .

Nauczyciele zatrudnieni 
zarówno w szkołach publicz-

nych, jak i niepublicznych, pro-
wadzący kształcenie na odle-
głość będą mogli otrzymać 500 
zł dofinansowania do zakupu 
sprzętu, w tym m.in. akceso-
riów komputerowych, oprogra-
mowania lub usługi dostępu do 
Internetu.

Pieniądze trafią na konta 
nauczycieli najpóźniej do 23 
grudnia 2020 r. 

To rządowe wsparcie dla 
nauczycieli ma się przyczynić 
do podnoszenia jakości kształ-
cenia na odległość.

Tekst i foto: UM

Uczniowie klasy 3 b ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Bełży-
cach w ramach świetlicowych 
zajęć on-line wzięli udział 
w ogólnopolskiej akcji „Ma-
giczna moc życzeń”. 

Projekt skierowany był do 
uczniów uczęszczających do 
świetlic szkolnych i polegał na 
własnoręcznym wykonaniu 
kartek bożonarodzeniowych 
przez dzieci, zredagowaniu 
krótkich życzeń i rozesłaniu 
ich do innych szkół w całej Pol-
sce. Świetliczaki zrobiły kartki 

Kartki świąteczne czyli 
magiczna moc życzeń

w  domu, a rodzice dostarczyli 
je do szkoły. Kartki z Bełżyc 
trafiły do 32 szkół w całej Pol-
sce, m.in. do Warszawy, Łodzi, 

Katowic, Gdańska, Sopotu, Lu-
blina, Rzeszowa, Tych i Łowi-
cza.                           Tekst i foto: 

Agata Skurska
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Aktualności

Mistrzostwa Polski w 10 Tańcach

SPONSORZY GŁÓWNIPARTNER SPONSORZY

ROLBUD ROMAN MADEJEK
Tekst czytaj str.11-13
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Turniej Tańca Towarzyskiego 
o Puchar Burmistrza Bełżyc 
Ireneusza Łucki

28 i 29 listopada w Bełżycach, 
w hali sportowej CKFiS od-
bywały się Mistrzostwa Pol-
ski PTT w 10 Tańcach. Im-
prezę otworzył Burmistrz 
Bełżyc Ireneusz Łucka.
Wydarzenie organizowal

Tempo, dynamika, płyn-
ność i gracja te słowa najlepiej 
opisują to, co działo się na par-
kiecie.  Po zakończeniu każde-

go z trzech bloków tanecznych 
burmistrz wraz ze sponsorami 
wydarzenia oraz współorgani-
zatorami wręczał zwycięzcom 
poszczególnych kategorii pu-
chary, medale oraz dyplomy.

W ciągu dnia, ze specjal-
nie przygotowanego studia tv 
w   hali sportowej, miały miej-
sce wejścia na żywo w TVP3 
Lublin, rozmowy z organi-

zatorami czyli Burmistrzem 
Bełżyc, Jerzym Oleszczyńskim 
prezesem PTT Okręg Lubelski, 
sędziami oraz parami tanecz-
nymi. Mimo, że impreza ze 
względów epidemicznych od-
bywała się bez udziału publicz-
ności zmagania par tanecznych 
przez dwa dni transmitowano 
na żywo na kanale You Tube 
Gminy Bełżyce. Tego dnia na 

parkiecie zaprezentowało się aż 
133 pary taneczne z całej Pol-
ski.

Niedziela to kolejny dzień 
zmagań i kolejne taneczne 
emocje. Szczecin, Warsza-
wa, Janów Lubelski, Krosno, 
Chełm, Zamość, to tylko nie-
które miasta z jakich przyje-
chały pary taneczne do Bełżyc 

Cd. czyt. str.12
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by wziąć udział w Ogólnopol-
skim Turnieju Tańca o Puchar 
Burmistrza Bełżyc Ireneusza 
Łucki.

Podobnie jak poprzedniego 
dnia, po każdym etapie kon-
kursowym jury zliczało punk-
ty, następnie ogłaszano wyniki, 
a najlepszym tancerzom wrę-
czano puchary oraz medale. 
Wszyscy zawodnicy otrzymali 
również pamiątkowe dyplomy. 
Dla najmłodszych zwycięzców 
turnieju na parkiet posypały 
się pluszowe maskotki od tre-
nerów i rodziców. W tym dniu 
nagrody wraz z burmistrzem 
Ireneuszem Łucką, pomysło-
dawcą i głównym organiza-
torem wydarzenia, wręczała 
Joanna Kaznowska Sekretarz 
Gminy, sponsor Adam Sieńko 
firma Multibudownictwo oraz 
Jerzy Oleszczyński Przewodni-
czący jury.

Łącznie 29 listopada na 
parkiecie wystąpiło 159 par ta-
necznych i 18 solistów.

Zawodnicy indywidualni 
i  pary taneczne nie tylko rywa-
lizowały o miejsca na podium, 
ale również starali się o   pod-
wyższenie swojej kategorii ta-
necznej, co wielu się udało.

Zmagania o najwyższe lau-
ry w ostatnim bloku tanecz-
nym zakończyła się w późnych 
godzinach popołudniowych. 
Prześledźmy jeszcze zwycięz-
ców drugiego dnia imprezy 
tanecznej i zobaczmy kto zajął 
pierwsze miejsca i zdobył Pu-
char Burmistrza Bełżyc.

BLOK 1
Kategoria: Do 9 G KOMB 6T 
PREMIUM
Brożyna Franciszek i Rzad-
kowska Weronika - Akademia 
Tańca – Kielce

10-11 (Juvenile 2) G KOMB 
6T Solo Dance PREMIUM
Łapa Magdalena GALA - Mie-
lec 
10-11 (Juvenile 2) G KOMB 
6T PREMIUM
Świątek Nikodem i Łapa Joan-
na GALA - Mielec 
12-13 (Junior 1) G KOMB 6T 
PREMIUM
Bakalarz Mateusz i Nalepa 
Weronika  TOP - ART - Lublin 
12-13 (Junior 1) F KOMB 6T 
PREMIUM
Drzewiecki Stanisław i Gajek 
Weronika CANTINERO - To-
maszów Maz. 

BLOK 2
12-13 (Junior 1) E KOMB 8T 
PREMIUM
Stachura Łukasz i Lisowiec Ju-
lia GRACJA - Krosno 
12-13 (Junior 1) D ST PRE-
MIUM
Kisielewski Jakub i Lipińska 
Julia ASTRA - Szczecin 
12-13 (Junior 1) D LA PRE-
MIUM
Kisielewski Jakub i Lipińska 
Julia ASTRA - Szczecin 
14-15 (Junior 2) F KOMB 6T 
PREMIUM
Cielecki Maciej i Wareliś Ame-
lia SAMBA - Tarnobrzeg 
12-15 (Junior 1 + Junior 2) G 
KOMB 6T Solo Dance PRE-
MIUM
Maciejczak Nikola RESPECT 
DANCE Skarżysko-Kam. 
12-15 (Junior 1 + Junior 2) F 
KOMB 6T Solo Dance PRE-
MIUM 
Kuwerska Iga CANTINERO - 
Tomaszów Maz. 

BLOK 3
14-15 (Junior 2) E KOMB 8T 
PREMIUM
Strzała Miłosz i Kozicka Oli-
wia AKSEL - Rzeszów 

14-15 (Junior 2) D ST PRE-
MIUM
Wólkiewicz Filip i Pieróg Mar-
ta CLASSIC - Warszawa 
14-15 (Junior 2) D LA PRE-
MIUM
Barczyński Wiktor i Niezbecka 
Emilia ISKRA - Międzyrzec 
Podlaski 
16+ (Powyżej 15) F ST 3T 
PREMIUM
Guminiak Adam i Socha We-
ronika CANTINERO - Toma-
szów Maz. 
16+ (Powyżej 15) F LA 3T 

PREMIUM
Guminiak Adam i Socha We-
ronika CANTINERO - Toma-
szów Maz 
16+ (Powyżej 15) E ST 4T 
PREMIUM
Mróz Michał i Wojciechowska 
Izabela JUMP - Janów Lubel-
ski 
16+ (Powyżej 15) E LA 4T 
PREMIUM
Owczarek Krzysztof i Grzelak 
Angelika ETIUDA - Radom-
sko 

PODZIĘKOWANIA
Burmistrz Bełżyc w imieniu własnym jako 

organizator oraz w imieniu Gminy Bełżyce składa 
serdeczne podziękowania Sponsorowi głównemu 

Mistrzostw Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego 

Kopalni Węgla BOGDANKA 

- Mecenasowi Kultury i Sportu na Lubelszczyźnie 
za udzielone wsparcie w zorganizowaniu 

Mistrzostw Polski w 10 Tańcach 
oraz Turnieju Tańca 

o Puchar Burmistrza Bełżyc Ireneusza Łucki. 
Jest to kolejny rok, w którym mogliśmy liczyć na 
Państwa hojność i zaangażowanie materialne 

dzięki czemu nasz projekt odniósł 
zamierzony sukces. 

Kolejne podziękowania 
Burmistrz Bełżyc 

kieruje do partnera imprezy: 
Województwa Lubelskiego 

do sponsora głównego firmy: 
ECOLAND 

oraz sponsorów: 
firmy MEGA, LST Polska, 

Uren Novaberry, AG Technik, 
Multibudownictwo, 

Lech Usługi Remontowo - Budowlane 
i ROLBUD Roman Madejek
 za wsparcie jakie udzielili 

Państwo naszemu projektowi.
Za wsparcie techniczne 

podziękowania należą się: 
Strażakom OSP Babin, OSP Kolonia 

Chmielnik, a szczególnie OSP Bełżyce, 
firmie MIGROLA 

oraz Panu Mirosławowi Skurskiemu

Cd. czyt. str.13
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Zakończono prace w remizie OSP Bełżyce

BLOK 4
14-15 (Junior 2) C ST PRE-
MIUM
Ziółek Wiktor i Szustek Alicja 
CLASSIC - Warszawa 
14-15 (Junior 2) C LA PRE-
MIUM
Pieklak Paweł i Augustyniak 
Nikola ZAMEK - Lublin 
16+ (Powyżej 15) D ST PRE-
MIUM 
Wołoszyn Kamil i Łukasik Iza-
bela MERENGUE - Stalowa 
Wola 
16+ (Powyżej 15) D LA PRE-
MIUM 
Chmura Eryk i Wawryło Alek-
sandra S.T. Krystian Krzemiń-
ski - BŁONIE 
16+ (Powyżej 15) C ST PRE-
MIUM
Rykała Tobiasz i Kunka Pola 
TAKT - Chełm 
16+ (Powyżej 15) C LA PRE-
MIUM

Wojciechowski Stanisław 
i Żarłok Kinga POLISH CLUB 
- Warszawa 
16+ (Powyżej 15) B ST PRE-
MIUM 
Jaworski Jakub i Malmon Wik-
toria CENTRUM TAŃCA - 
Radom 
16+ (Powyżej 15) B LA PRE-
MIUM
Kuleta Adrian i Mazurczyk 
Aleksandra Dancers United - 
WARSZAWA 
16+ (Powyżej 15) A ST PRE-
MIUM
Siemianowicz Eryk i Datczuk 
Aleksandra KADRYL - Biały-
stok 
16+ (Powyżej 15) A LA PRE-
MIUM
Puszka Michał i Nasalska Iza-
bela LIDER - Lublin

Spektakularnie i widowi-
skowo tak zakończył się tego-
roczny Turniej Tańca. - Organi-

Zakończył się remont straż-
nicy OSP Bełżyce. Zadanie 
realizowane było od 2018 do 
2020r. 

Co wykonano? Na piętrze 
budynku powstała świetlica, 
pomieszczenie socjalne i go-
spodarcze oraz sanitariaty. Na 
parterze zaś pomieszczenie 
przeznaczone na indywidu-

alne wyposażenie strażaków, 
pomieszczenia socjalne i sani-
tarne, garaże oraz Izba Pożar-
nicza. Tym samym druhowie 
ochotnicy mają zapewnione 
odpowiednie warunki lokalo-
we do swojej działalności. 

Realizacja przez OSP pro-
jektu objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

dobra współpraca Zarządu OSP 
Bełżyce i pozyskanie funduszy 
z Komendy Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej  w Lublinie 
oraz funduszy samorządowych 
pozwoliły w pełni zrealizować 
prace remontowe. Ponadto 
Radni Rady Miejskiej w Bełży-
cach pozytywnie zaopiniowali 
decyzję burmistrza Ireneusza 
Łucki o umorzeniu pożycz-
ki, zaciągniętej przez OSP na 
wkład własny do realizowane-
go projektu. Środki te zostały 
przeznaczone na kontynuację 
adaptacji budynku i wyposaże-
nie Izby Pożarniczej. 

Znaczny wkład finanso-
wy wniosły również fundu-

sze sołectwa Bełżyce i Za-
stawie.   W  listopadzie przed 
budynkiem remizy została 
położona kostka brukowa oraz 
chodnik prowadzący od bu-
dynku do jezdni.

Na strażnicy zamontowano 
także napis z nazwą jednostki 
wykonany metodą 3D.

- Jesteśmy bardzo zadowole-
ni, że udało się nam zakończyć 
prace oraz, że powstaje z praw-
dziwego zdarzenia Izba Pożar-
nicza, a w niej niezwykle cenny 
eksponat: odnowione popiersie 
króla Władysława Jagiełły - 
mówią druhowie strażacy.

Tekst: A.Sulenta,
 foto: arch. OSP Bełżyce,

Agnieszka Winiarska

Zarząd OSP Bełżyce składa serdeczne podziękowania 
Burmistrzowi Bełżyc Ireneuszowi Łucce 

i Radzie Miejskiej w Bełżycach za umorzenie części 
pożyczki na remont remizy OSP.

Ponadto OSP Bełżyce dziękuje Powiatowi Lubelskiemu, 
firmom: MEGA, LST- POLSKA, UREN-NOVABERRY, 

oraz osobom fizycznym, które wsparły przedsięwzięcie 
remontu strażnicy OSP. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyszli nam z pomocą 
i wspierają naszą działalność.

Zarząd OSP Bełżyce

zacja z pewnością przebiegła na 
identycznym jeśli nie na wyż-
szym niż ubiegłoroczny pozio-
mie. Mamy nadzieję, że kolejny, 
tak samo efektowny turniej tań-
ca już za rok w Bełżycach. Cie-
szymy się także, że nasza Gmina 

miała możliwość promowania 
się poprzez media ogólnopolskie 
i społecznościowe - podsumo-
wuje burmistrz Ireneusz Łucka.

Tekst i foto: 
Agnieszka Winiarska
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Wolontariusze Szlachetnej Paczki 
działają na naszym terenie

Szlachetna Paczka to jeden 
z największych i najskutecz-
niejszych programów społecz-
nych w Polsce. Mądra pomoc 
trafia do najbardziej potrzebu-
jących w ramach Paczki już od 
20 lat. Tylko w zeszłym roku 
w działania Szlachetnej Pacz-
ki włączyło się ponad 620 tys. 
osób, a łączna wartość pomocy 
materialnej przekazanej ponad 
14 i pół tys. rodzin w potrzebie 
przekroczyła 45 milionów zło-
tych.

- Ten rok ze względu na pa-
nującą pandemię jest szczegól-
ny. Wiemy, że jesteśmy potrzeb-
ni bardziej niż kiedykolwiek 
– mówi Magdalena Łopian 
liderka Szlachetnej Paczki na 
naszym terenie. 

Pani Magdalena jest miesz-
kanką Podola i jednocześnie 
osobą niezwykle wrażliwą na 
potrzeby innych ludzi. Dlatego 
rozpoczęła aktywnie działać. 

Jakie osoby, rodziny w tym 
roku otrzymały pomoc ze stro-
ny Szlachetnej Paczki? - Są to 
przede wszystkim osoby starsze, 
chore oraz niepełnosprawne jak 
również samotne matki wycho-
wujące dzieci - wymienia lider-
ka. - Pochodzą głównie z Bełżyc, 
Wzgórza, Babina, Chmielnika 
i Podola.

W sztabie oprócz Pani 
Magdaleny pracują wolonta-
riuszki i   dziewięcioro stra-
żaków ochotników. Pomoc 
w  tym roku jest skierowana 
do 14 rodzin. 

Liderka jest pozytywnie za-
skoczona dużym odzewem dar-
czyńców, którzy bardzo chętnie 
decydowali się udzielać po-
mocy potrzebującym. Jednym 
z darczyńców jest Burmistrz 
Bełżyc Ireneusz Łucka, który 
do sztabu 12 grudnia przywiózł 
paczki dla osób w potrzebie.

- Myślę, że warto pomagać 
i warto dawać przykład. Tym 
samym zachęcam wszystkich 
którzy mogą, aby włączyli się do 
akcji - mówi Ireneusz Łucka.

Niezwykłą pomoc okazali 
strażacy z OSP Bełżyce udo-
stępniając pomieszczenia na 
magazyn oraz sztab Szlachet-
nej Paczki. Sprawnie rozwo-
zili rodzinom zgromadzoną 
pomoc. 

- Najczęściej były to artyku-
ły szkolne, nawet jeden laptop. 
Poza tym artykuły chemiczne, 
ubrania, zabawki dla najmłod-
szych, urządzenia jak choćby 
pralka i inne rzeczy - wymienia  
Łopian.

Tekst i foto: 
Agnieszka Winiarska

Lista darczyńców, 
sponsorów, którym 

bardzo dziękujemy w imieniu 
obdarowanych

Aktualności

1. Ewelina Wnuk
- Materek - Infrares 

Sp.z.o.o
2. Beata Górna-Gielara - 

lustitia oddział w Lublinie

3. Katarzyna Portka - Asse-
co Business Solutions

4. Maciej Winiarski 
- Contrafarb Sp.z.o.o

5. Patrycja Pałka - IBIF.PL
6. Julita Świderska 

- drukarnia Embepress
7. Bartosz Szafranek 

ze znajomymi
8. Agnieszka Czaja - PZU

9. Beata Gontarz -
 B-Telco Sp.z.o.o.

10. Agnieszka Wołowik - 
TK-Maxx

11. Karolina Kurnicka 
ze znajomymi

12. Małgorzata Kicińska 
ze znajomymi

13. Leszek Szewczyk - LST 
Polska Sp.z.o.o.

14. Szkoła Podstawowa
 nr 2 w Bełżycach

15. Ireneusz Łucka 
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Festiwal Rzeczpospolita B. 
w hybrydowej odsłonie

W sobotę Burmistrz Beł-
życ Ireneusz Łucka wraz z Dy-
rektorem festiwalu Łukaszem 
Wójtowiczem o godz. 17.00 
przed Miejskim Domem Kul-
tury zainaugurowali pierwszą 
odsłonę hybrydowego Festi-
walu RZECZPOSPOLITA B., 
który odbywał się w dniach 
12, 13 a zamknięty zostanie 20 
grudnia. Wszystko rozgrywało 
się do tej pory w przestrzeni 
miejskiej Bełżyc oraz na festi-
walowym kanale YouTube.

12 grudnia mieszkańcy 

Bełżyc i goście mogli w czasie 
wieczornych spacerów po Beł-
życach odkrywać przygotowa-
ne przez Damiana Bakalarza 
instalacje świetlne, a nawią-
zujące do dzieł W. Szekspira. 
Po oficjalnym rozświetleniu 
wszystkich instalacji: na Urzę-
dzie Miejskim, dzwonnicy, 
domu parafialnym, na zamku, 
na budynku ZS im. M.Koper-
nika oraz na bloku przy ul. By-
chawskiej, w  internecie zapre-
zentowany został spektakl pt. 
”Nazwisko” w reż. Pauliny Pro-

kopiuk. Premiera sztuki  miała 
odbyć się na scenie Miejskiego 
Domu Kultury w Bełżycach 
jeszcze w  październiku, kiedy 
pierwotnie planowano termin 
imprezy. Spektakl teatru tań-
ca był adaptacją „Hamleta” W. 
Szekspira. Widowisko stwo-
rzyli studenci Wydziału Teatru 
Tańca w Bytomiu i Akademii 
Sztuk Teatralnych w Krakowie, 
a do swojego projektu zaprosili 
aktorów krakowskiego Naro-
dowego Starego Teatru. Warto 
dodać, że spektakl ten wziął 

udział w Festiwalu Szekspirow-
skim w  Gdańsku i otrzymał 
nagrodę „Shaking the Walls” 
przyznawaną przez międzyna-
rodowe jury. 

Kolejnego dnia, czyli w nie-
dzielę, na internetowym kanale 
miał miejsce koncert w wyko-
naniu artystów Teatru Muzycz-
nego w Lublinie. 

Zachęcamy Czytelników 
aby nadal korzystali z możliwo-
ści obejrzenia internetowych 
wydarzeń.             Tekst i foto: 

Agnieszka Winiarska

Aktualności

Koncert Teatru MuzycznegoSpektakl teatru tańca
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Mikołaj w blasku świątecznej 
bombki przed Urzędem Miejskim

Najpopularniejszy zwyczaj 
związany ze wspomnieniem 
Świetego Mikołaja polega na 
obdarowywaniu bliskich pre-
zentami. W Polsce na podar-
ki najbardziej czekają dzieci, 
ponieważ zgodnie z tradycją 
Mikołaj podrzuca je w nocy 
pod poduszkę albo do wywie-

szonych na drzwiach lub koło 
kominka obszernych skarpet. 

Stąd, w sobotę 12 grud-
nia, przed Urzędem Miejskim 
w   Bełżycach pojawił się nie-
spodziewany gość. Miał długą 
białą brodę, czerwony płaszcz 
i kosz wypełniony słodkościa-
mi. Święty Mikołaj, bo o nim tu 

mowa,  rozdawał najmłodszym 
cukierki, a dorosłym kalenda-
rze. 

Do robienia zdjęć przy 
świątecznej bombce zachę-
cał burmistrz Ireneusz Łucka, 
Joanna Kaznowska Sekretarz 
Gminy, Bogumił Siramowski 
Przewodniczący RM oraz rad-

ny Grzegorz Kamiński.
Mikołaj stał na tle pięknej 

bombki. Ozdoba pojawiła się 
dzięki radnym, którzy prze-
znaczyli specjalne fundusze na 
udekorowanie miasta w czasie 
Świąt Bożonarodzeniowych.

Tekst i foto: 
Agnieszka Winiarska
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Aktualności

Stanęli na wysokości zadania

Mieszkańcy Babina, pracow-
nicy Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, samorząd lokalny, 
firmy i  ludzie dobrej woli 
w wymierny sposób pomogli 
Panu Henrykowi Besztako-
wi.

Wspólnie podjęte działania 
wielu instytucji, organizacji, 
firm, osób prywatnych, wolon-
tariatu, parafii i mieszkańców 
Babina, pozwoliły na pomoc 
w remoncie domu dla miesz-
kańca Babina bowiem dom, 
w którym mieszkał zagrażał 
jego życiu. Dzięki wsparciu fi-
nansowemu Gminy Bełżyce, 
funduszom pozyskanym przez 
samych mieszkańców Babina 
oraz pomocy w formie mate-
riałów budowlanych, wyposa-
żenia jak i ciężkiej pracy OSP 
Babin udało się zrealizować 
spory remont.

Cała historia rozpoczęła 
się od sygnału mieszkańców 
Babina, którzy przekazali pra-
cownikom OPS informację 
o warunkach w   jakich żyje 
i  funkcjonuje Henryk Besztak. 
Zaraz po tym miała miejsce 
wizja lokalna, po której panie 
z OPS-u zakasały rękawy i roz-
poczęły organizować koniecz-
ną pomoc. - Popękany komin, 
rozsypane kafle. Przede wszyst-
kim w domu pana Henryka ist-

niało realne zagrożenie pożaro-
we. Strażacy zalecili naprawę, 
czyszczenie kominów i  wymia-
nę nie nadającego się do użytku 
pieca. - relacjonuje Małgorzata 
Kamińska z OPS. Aby podjąć 
działania trzeba było pozyskać 
środki. -  Ponieważ pan Besz-
tak posiada dom, warto było 
mu zapewnić możliwość funk-
cjonowania we własnym śro-
dowisku na kolejne lata, stąd 
nasze intensywne działania w 
tym kierunku. Na spotkaniu w 
Urzędzie Miejskim zadecydo-
waliśmy o  przekazaniu znacz-
nej kwoty, bo aż 14.000 zł. na 
remont mieszkania  – informu-
je burmistrz Ireneusz Łucka. 
- W  akcję włączył się ks. pro-
boszcz i Rada Parafialna Ba-
bina. Zorganizowano zbiórkę 
funduszy. Mieszkańcy okazali 
serce i oprócz 1500 zł. zebra-
nej gotówki przekazali meble 
i inne elementy wyposażenia 
mieszkania: tapczan, firanki, 
naczynia kuchenne. Następnie 
rozpoczęto poszukiwania  fir-
my, która zdecydowałaby się za 
zebrane środki przeprowadzić 
remont w domu. Wykonawca 
się znalazł jednak jego warun-
kiem było przygotowanie po-
mieszczeń. - Tym zajęliśmy się 
wspólnie z druhami OSP Babin. 
A pracy było sporo. Weterynarz 

ze Strzeszkowic przekazał nam 
nieodpłatnie jednorazowe kom-
binezony. W nich mogliśmy za-
brać się za czyszczenie i przygo-
towywanie do remontu – mówi 
prezes OSP Babin Zbigniew 
Boguta. Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w  porozumieniu z burmi-
strzem podstawili bezpłatnie 
kontener na śmieci, do którego 
wyrzucano zniszczone, zuży-
te rzeczy i inne nieczystości. - 
Pracowaliśmy kilka dni, dodat-
kowo wycięliśmy przerośnięte 
krzaki, aby ułatwić dostęp do 
wejścia. - dodaje Boguta.

- Nie da się przecenić ogro-
mu włożonej pracy zarówno 
przez strażaków ochotników, 
sąsiadów, którzy opiekowali 
się w  tym czasie panem Hen-
rykiem, wozili go do lekarza, 
udzielali noclegu jak i pomocy 
mieszkańców, którzy przynosili 
mu żywność i inne potrzebne 
rzeczy – dodaje z uznaniem 
Maria Besztak sołtyska Babina. 
Prace remontowe w dostoso-
waniu domu do bezpiecznych 
warunków trwały od wiosny 
2020 roku. Zostały zakończo-
ne w grudniu. - W tym czasie 
ze strony Ośrodka pomogliśmy 
panu Besztakowi uzyskać for-
malnie stopień niepełnospraw-
ności, przyznaliśmy asystenta 
osoby niepełnosprawnej, który 
nakierowuje i pomaga mu w za-
łatwianiu codziennych spraw. – 
wymienia Anna Ostasz dyrek-
tor OPS-u.

W pomoc mieszkańcowi 
Babina zaangażował się pan 
Bogdan Gontarczyk właści-
ciel Drew-Chemu w Bełży-
cach, przekazując bezpłatnie 
potrzebną ilość płytek podło-
gowych oraz wszystkich ma-
teriałów, aby ułożyć w remon-
towanym mieszkaniu podłogę 
kuchenną. Podobnie  jak Pan 
Gontarczyk darczyńcą był pan 
Bogdan Tarka z firmy Termo-
plast okna i drzwi. Od niego  
pozyskano parapety okienne.

- Nie do przecenienia jest po-
moc sąsiadów: Joanny Bednar-
czyk i Zbigniewa Oszusta. Pani 

Joanna udzieliła noclegu i opie-
kowała się panem Besztakiem 
w czasie remontu, podobnie jak 
pan Zbigniew Oszust. - podkre-
śla Małgorzata Kamińska.

W akcję włączyło się rów-
nież Centrum Wolontariatu 
Lublin. - Zgłosiłam także pana 
Henryka do Szlachetnej Paczki, 
z której otrzyma przed świętami 
pomoc - mówi pani Kamińska.

Podsumowując akcję: naj-
pierw uporządkowano miesz-
kanie, wyrzucono wszystkie 
niepotrzebne rzeczy, wstawio-
no nowe drzwi wejściowe, uło-
żono podłogę w kuchni, wy-
mieniono wkład kominowy 
a  komin naprawiono, wsta-
wiono nowy piec z kuchnią, 
umalowano pokój i kuchnię. 
Sołtyska, sąsiedzi i mieszkańcy 
pomogli w sprzątaniu po re-
moncie. Istniała także koniecz-
ność wywiezienia do schroni-
ska psów i większości kotów, 
którymi opiekował się pan 
Henryk. W domu zostało tylko 
kilku ulubieńców, bo jak sam 
mówi: to całe jego życie. 

- Staraliśmy się maksymal-
nie wykorzystać możliwości na-
szego Ośrodka, ale bardzo cen-
ne w tym wypadku było udane 
współdziałanie wielu osób i or-
ganizacji – podkreśla Anna 
Ostasz. 

- Chciałbym bardzo podzię-
kować wszystkim za pomoc, 
szczególnie Burmistrzowi i Gmi-
nie Bełżyce, ale też wszystkim 
firmom, sąsiadom i tym, którzy 
mi pomogli. Bardzo dziękuję 
życzliwym Paniom z OPS-u. Po 
prostu dziękuję. - mówi na za-
kończenie Henryk Besztak. 

W tym miejscu na łamach 
Gazety Bełżyckiej Ośrodek 
Pomocy Społecznej chciałby 
podziękować jeszcze jednemu 
darczyńcy: Pani Annie Po-
rębiak właścicielce księgarni 
w  Rynku za pomoc innej po-
trzebującej rodzinie.

Tekst i foto: 
Agnieszka Winiarska

W wyremontowanym mieszkaniu Pana Henryka Besztaka 
stoją od prawej: Zbigniew Boguta Prezes OSP Babin, Maria 
Besztak Sołtyska Babina, Henryk Besztak beneficjent pomo-
cy oraz Małgorzata Kamińska pracownik OPS Bełżyce
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Dzień  Pracownika Socjal-
nego  to święto wszystkich pra-
cowników instytucji pomocy 
społecznej, które w tym roku 
obchodzi  swoją 30 rocznicę. 
Była to doskonała okazja do 
złożenia życzeń i  podziękowań 
pracownikom Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Bełżycach  za 
pracę na rzecz  rozwiązywania 
problemów społecznych na-
szych mieszkańców.

Burmistrz Bełżyc Ireneusz 
Łucka, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Bełżycach Bogumił 
Siramowski, Sekretarz Gminy 

Burmistrz złożył życzenia 
Pracownikom OPS 
z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Joanna Kaznowska oraz Skarb-
nik Gminy Adam Gradowski 
spotkali się z pracownikami 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w   Bełżycach przekazując listy 
gratulacyjne i wyrazy uznania 
za realizację zadań w służbie 
osobom i rodzinom wyma-
gającym pomocy. W związku 
z  trwającą pandemią  CO-
VID-19 nabierają one szcze-
gólnego charakteru i wymagają 
podejmowania  licznych dodat-
kowych działań na rzecz miesz-
kańców gminy.

Tekst i foto: arch UM.
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Aktualności

Aktywnie i zdrowo

W ramach zajęć świetlico-
wych, uczniowie klas II i III 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Jana Pawła II w Bełżycach 
brali udział w innowacji zaty-
tułowanej „Aktywnie i zdrowo 
– w unihokej gram i zdrowo się 
odżywiam”, której autorami byli 
Agata Skurska i Andrzej Mazu-
rek. Głównym celem innowacji 
była nauka zasad i reguł obo-
wiązujących w unihokeju oraz 
pogłębienie wiedzy na temat 
roli zdrowego odżywiania się.

Zajęcia rozpoczęły się 
w  lutym 2020r. i odbywały się 
w hali sportowej. Jednak pan-
demia koronawirusa pokrzyżo-
wała wszystkim plany i w roku 
szkolnym 2019/2020 innowacja 
nie została skończona. W  no-
wym roku szkolnym uczniowie 
klas III kontynuowali swoją 
przygodę z unihokejem. Za-

jęcia odbywały się tym razem 
w małej sali gimnastycznej.

W ramach zajęć ze zdrowe-
go odżywiania się świetliczaki 
najpierw odbyły pogadankę 
z   pielęgniarką szkolną – Pa-
nią Aleksandrą Lalak na temat 
nowej piramidy żywienia i roli 
aktywności ruchowych w życiu 
człowieka. Potem przystąpili 
do działań praktycznych. Wy-
konali cztery zdrowe i pysz-
ne surówki, zrobili kolorowe 
i   smaczne kanapki, a także 
udowodnili, że deser może być 
zdrowy i pyszny zarazem. Dzie-
ci miały okazję popróbować też 
egzotycznych owoców takich 
jak np. figa, granat czy awoka-
do hass. Uczniowie w  ramach 
innowacji sprawdzili również 
za pomocą aplikacji „Zdrowe 
zakupy”, co tak naprawdę kry-
je się w ich ulubionych prze-

kąskach. Skanowali na swoich 
telefonach kody kreskowe pro-
duktów takich jak paluszki, ba-
toniki, słodkie napoje i spraw-
dzali ich skład oraz wpływ na 
organizm człowieka. 

Pierwsze lekcje w hali spor-
towej były wprowadzeniem do 
gry w unihokej. Dzieci poznały 

historię tego sportu i podsta-
wowe zasady gry. Odbyły też 
szereg ćwiczeń oswajających 
takich jak: podanie piłeczki 
w   miejscu i w ruchu, prowa-
dzenie piłeczki slalomem mię-
dzy przeszkodami, strzały do 
bramki z miejsca i w biegu. 
Potem rozpoczęła się rywali-
zacja na boisku. Uczniowie na 
każdych zajęciach dzielili się 
na sześcioosobowe zespoły – 
5 rozgrywających i bramkarz. 
W  unihokeju nie wolno się 
popychać, zagrywać piłki ręką 
lub głową i uderzać w blendę 
(zakończenie kija) przeciwni-
ka, dlatego zawodnicy byli bar-
dzo zdyscyplinowani i zdeter-
minowani, aby to właśnie ich 
drużyna odniosła zwycięstwo. 
Podsumowaniem innowacji 
był turniej, zakończony uro-
czystym wręczeniem medali. 

Świetliczaki bardzo chętnie 
brały udział w zajęciach, bo 
nie tylko wniosły one element 
rywalizacji, ale także wzbudzi-
ły u nich poczucie tożsamości 
z drużyną. 

Tekst i foto: Agata Skurska, 
Andrzej Mazurek
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W Szkole Podstawowej Nr 
1 w Bełżycach zorganizo-
wano uroczystość w ramach 
realizowanego projektu pn. 
Barand, nasze miasto partner-
skie – co o nim wiemy? 

19 listopada 2020 r. przed-
stawiciele uczniów klas siód-
mych oraz klasy VIII A wzięli 
udział w uroczystości związa-
nej z prezentacją najbardziej 
charakterystycznych elemen-
tów kultury, historii, polityki 
i obyczajowości Węgier.

Działanie, przebiegają-
ce pod hasłem: Bełżyce - Ba-
rand: co nas łączy?, miało na 
celu promocję przedsięwzięcia 
„Ponadnarodowa mobilność 

Uczniowie poznają Barand na Węgrzech 
- miasto partnerskie Bełżyc

uczniów”, które mamy nadzieję 
zrealizować w bieżącym roku 
szkolnym. 

Podczas spotkania, mło-
dzież z klasy VIII A zapozna-
ła swoich młodszych kolegów 
i   koleżanki z historią Węgier, 
systemem edukacji na Wę-
grzech, religią Węgier, ustro-
jem, obchodzonymi świętami, 
kuchnią węgierską, słynnymi 
postaciami pochodzącymi 
z     Węgier. Omówione zostały 
też relacje polsko-węgierskie 
w  ujęciu historycznym. W for-
mie prezentacji i tematycznych 
gazetek zaprezentowano cieka-
wostki dotyczące węgierskich 
wynalazków. 

Pokaz zakończyło zwiedzanie ekspozycji prezentującej mię-
dzy innymi typowe warzywa uprawiane na Węgrzech.

Opieka nad projektem, tekst i foto: Anna Pac – Smoła, 
Renata Krasula

„Jest takie miejsce w sercu, 
Gdzie myśli nikt nie usłyszy.
Jest takie miejsce, w Sercu, 
Gdzie mocno kocha się w ciszy
Jest takie miejsce, którego 
Nie zburzy żadna zamieć
Takie miejsce szczególne-
Wieczne Wspomnienie! 
Pamięć”

Przedszkolaki ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 wzięły udział 
w akcji MEN pn. ,,Szkoła Pa-
mięta”

W Polsce 1 i 2 listopada to 
święta bardzo uroczyste. Całe 
rodziny odwiedzają groby bli-

Dołączyli do projektu „Szkoła Pamięta”
skich zmarłych. Polska tradycja 
nakazuje zapalenie znicza na 
grobach naszych bliskich. Jest 
też obyczaj, który  zachęca do 
odwiedzania grobów tych za-
pomnianych. 

1 i 2 listopada dla Polaków 
są również dniami Pamięci Na-
rodowej. Z tego powodu znicze 
zapalane są na każdej odkrytej 
mogile żołnierskiej: na grobach 
powstańczych, na polnych i le-
śnych mogiłach, gdzie pocho-
wani są bezimienni żołnierze. 
Nie milknie pamięć o bohate-
rach naszej Ojczyzny w sercach 
naszych rodaków. Rodzice przy 

tej okazji opowiadają swoim 
pociechom o historii naszego 
narodu. 

W ramach akcji promo-
wanej przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej przed-
szkolaki włączyły się w reali-
zację działań kultywujących 
tradycje związane z obchoda-
mi Dnia Wszystkich Świętych. 
W związku z tym 30 listopada 
2020r. podczas zajęć edukacyj-
nych w przedszkolu została po-
ruszona tematyka zbliżających 
się świąt listopadowych.

Dzieci dowiedziały się o ich 
genezie, poznały zwyczaje do-

tyczące stawiania na grobach 
zniczy, kwiatów oraz odprawia-
nia modlitw za dusze wszyst-
kich zmarłych. 

Rozmawialiśmy również 
o    zasadach kulturalnego za-
chowania w miejscach wiecz-
nego spoczynku. Na zakoń-
czenie dzieci wykonały piękne 
obrazki tematyczne zawierają-
ce fragmenty epitafiów czy też 
śliczne świąteczne witraże, któ-
re wypełniły gazetkę szkolną.

Tekst i foto: 
Magdalena Nowak
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 AG Technik - jakość obsługi 
to filozofia naszej firmy

Październik 2007 rok. Na 
bazie studiów na Politechni-
ce Lubelskiej i własnych do-
świadczeń zawodowych pan 
Grzegorz Baranowski za-
kłada w Bełżycach firmę AG 
Technik.

Czym się zajmuje? 
Firma AG Technik oferu-

je innowacyjne rozwiązania 
w dziedzinie obróbki skrawa-
niem. - Mimo, propozycji pracy 
dla korporacji zajmujących się 
sprzedażą narzędzi nie zdecy-
dowałem się na to z uwagi na 
panujący w nich styl pracy i 
zarządzania. Dlatego postano-
wiłem na własnych zasadach 
otworzyć i prowadzić firmę. 
Przez około trzy lata pracowa-
łem sam. Byłem zarówno sze-
fem, jak i handlowcem, faktu-
rzystą itd.- wspomina Grzegorz 
Baranowski. - Kim jesteśmy? Je-
steśmy dystrybutorem narzędzi 
skrawających do maszyn takich 
jak tokarki, frezarki, wiertarki. 
Mówiąc najprościej sprzeda-
jemy narzędzia dla przemysłu 
wytwórczego i naszym prioryte-
tem jest wysoka jakość, a co za 
tym idzie produktywność, pro-
ponowanych przez nas produk-
tów. - opisuje działalność.

AW - Jakie były początki 
działalności AG Technik?

GB - W głównej mierze 
skupiały się na sprzedaży stan-
dardowych narzędzi przezna-
czonych do prac tokarskich 
i  frezerskich oraz podstawo-
wych narzędzi pomiarowych. 
Pozwoliło to nam na zaist-
nienie w branży obróbkowej 
i wyznaczenie kierunku dal-
szego rozwoju. Nawiązaliśmy 
współpracę ze światowymi li-
derami w produkcji narzędzi, 
co pozwoliło nam znacznie 
rozszerzyć asortyment oferując 
coraz bardziej specjalistyczne 
rozwiązania. Wciąż rosnące 

oczekiwa-
nia naszych 
k l i e n t ó w 
z w i ą z a n e 
z  komplek-
s o w o ś c i ą 
o b s ł u g i 
skłoniły nas 
do głęb-
szych po-
s z u k i w a ń 
dostawców, 
a to z ko-
lei zaowo-
c o w a ł o 
współpracą 
z kolejnymi 
f i r m a m i , 
których po-
szczególne 
wyroby wyróżniają się najwyż-
szą jakością.

AW - Kogo między innymi 
reprezentujecie?

GB - Jesteśmy przedsta-
wicielami kilku światowych 
firm w branży m.in. z Korei 
Południowej, Japonii, Stanów 
Zjednoczonych, Niemiec czy 
Włoch. Są wśród nich dostaw-
cy z ponad 125 letnim doświad-
czeniem w produkcji narzędzi, 
z którymi wymieniamy zdoby-
tą wiedzę i doświadczenie. 

W roku 2016 dostrzegliśmy 
potencjał w narzędziach cera-
micznych, a pozycja rynkowa 
pozwoliła nam na rozmowy 
ze światowymi liderami w tej 
dziedzinie. Finalnie pozwoliło 
to włączyć narzędzia ceramicz-
ne do naszej oferty i zostali-
śmy przedstawicielem dwóch, 
moim zdaniem, najważniej-
szych na świecie producentów 
takich rozwiązań.

AW- Czym dla Pana jest 
biznes?

GB - Z mojego punktu 
widzenia są to relacje. Nawią-
zywanie kontaktów i tworze-
nie na ich bazie relacji z  kon-
trahentami wprowadziły nas 
w   świat wysokowydajnej ob-
róbki części dla przemysłu 

motoryzacyjnego i energetycz-
nego, jak również stanęliśmy 
przed wyzwaniami jakie kreśli 
przed nami przemysł lotniczy 
i kosmiczny.

AW -Na czym to polega?
GB -Przede wszystkim roz-

mawiamy z klientem o tym, co 
jest naprawdę ważne dla nie-
go: koszt czy cena? Jeśli chodzi 
o  cenę jednostkową z pewno-
ścią narzędzia, które sprzeda-
jemy nie należą do najtańszych. 
Gdzie jest haczyk? Otóż to jest 
właśnie koszt. Nasze narzę-
dzia zużywają się dużo wol-
niej, potrzeba mniej czasu na 
wykonanie nimi pracy, a co za 
tym idzie klient zużywa mniej 
energii, a jego pracownik po-
święca znacznie mniej czasu na 
wykonanie tej samej pracy niż 
gdyby posługiwał się tańszymi 
zamiennikami. Efekt końco-
wy? Po prostu niższy koszt. Np. 
zużywając 2 wiertła po 100 zł 
koszt jest mniejszy niż zużywa-
jąc 10 wierteł po 50 zł.

AW - Co daje zatem zna-
jomość rynku użytkowników 
i  rynku producentów?

GB - Dzięki temu umiemy 
wytypować optymalne roz-
wiązanie spełniając potrzeby 
i oczekiwania klienta. De facto 

sprzedajemy wiedzę, ponie-
waż mając szeroką bazę pro-
ducentów wiemy, kto w czym 
się specjalizuje, mimo że dany 
producent wytwarza kilka grup 
produktów, nie w każdej z nich 
jest najlepszy. My znamy jego 
najmocniejsze punkty.

AW -W czym się specjali-
zujecie?

GB - Przede wszystkim 
zajmujemy się optymalizacją 
procesów obróbczych poprzez 
dobór technologii oraz sprze-
daż narzędzi i zastosowanie 
ich w przemyśle lotniczym, 
motoryzacyjnym, rolniczym, 
energetycznym, a także coraz 
częściej dla prężnie rozwija-
jącej się branży medycznej 
zajmującej się produkcją np. 
implantów. Łączymy ludzi i fir-
my wytwarzające innowacyjne 
rozwiązania z tymi, którzy ich 
potrzebują za pomocą wiedzy 
i kompetencji. Sprzedawane 
przez nas narzędzia są dosto-
sowane do potrzeb produk-
cyjnych. Bierzemy także pełną 
odpowiedzialność za zapropo-
nowane klientowi rozwiązania 
na każdym etapie procesu. Na-
szym zadaniem jest dopasowa-
nie konkretnego rozwiązania 

Grzegorz Baranowski Prezes Zarządu AG Technik 

Wywiad

Cd. czyt. str.23
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OPS dziękuje szczególnie  Panu Bogdanowi Gontarczykowi i firmie Drew Chem, Panu Bogdanowi Tarce i fir-
mie Termoplast okna i drzwi, Pani Joannie Bednarczyk i Panu Zbigniewowi Oszustowi, Księdzu Proboszczowi 
i Radzie Parafialnej, Strażakom OSP Babin, wszystkim Mieszkańcom a także Pani Annie Porębiak

do mocno sprecyzowanych 
oczekiwań.

Na dzień dzisiejszy współ-
pracuje z nami około 150 
klientów. Działamy z pasją oraz 
wielkim zaangażowaniem, któ-
re daje nam wielką satysfakcję 
z codziennej pracy. Naszym ce-
lem jest ciągły rozwój.

AW - Jakich specjalistów 
Pan zatrudnia?

GB - Zatrudniam ludzi, 
którzy specjalistami w zakre-
sie narzędzi skrawających sta-
ją się dopiero w mojej firmie. 
Powiem więcej, pracują tu lu-
dzie bardzo często od począt-
ku swojej kariery zawodowej 
lub wcześniej pracujący w in-
nych branżach, tym samym nie 
przychodzą skażeni nawykami 
z podobnych firm, środowisk. 
Jestem zwolennikiem budo-
wania odpowiedniej atmosfery 
w  pracy wyzwalającej kreatyw-

ność i zaangażowanie.
AW - Czy spotkał się Pan 

z kryzysem w branży?
GB - Mogę śmiało powie-

dzieć, że na przestrzeni 14 lat 
funkcjonowania na rynku mie-
liśmy dwa kryzysy. Pierwszy to 
kryzys w 2009 roku niedługo po 
założeniu firmy, kolejny w tym 
roku, wywołany wiadomo - 
przez pandemię. Doświadcze-
nie wyniesione po pierwszym 
z nich nauczyło mnie zacho-
wywać, mimo prosperity, od-
powiednią poduszkę bezpie-
czeństwa finansowego. Dziś 
pozwoliło to nam w całości 
utrzymać zatrudnienie. Żadna 
z pracujących w AG Technik 
osób nie straciła pracy z po-
wodu kryzysu. Jest to zasługa 
Zarządu, który nie panikował 
tylko podejmował spokojne, 
racjonalne decyzje. Dodam, że 
w skład Zarządu firmy wcho-

dzą również Anna Baranowska 
oraz Piotr Potakiewicz.

AW - Jak układa się współ-
praca AG Technik z Gminą 
Bełżyce?

GB - Mówiąc krótko bardzo 
dobrze. Zajmujemy lokal na VI 
piętrze wieżowca przy ul Fa-
brycznej 2B. Burmistrz Bełżyc 
zgodził się na naszą propozycję 
wyremontowania pomieszczeń 
na własny koszt, co zrobiliśmy. 
W zamian rozliczamy część tej 
inwestycji w czynszu. Korzyść 
jak widać jest obopólna. Ponad-
to włączamy się w lokalne życie 
społeczne wspierając różne 
działania i imprezy szczególnie 
dla najmłodszych. Już kolejny 
rok sponsorowaliśmy Mistrzo-
stwa Polski w 10 Tańcach i Tur-
niej Taneczny o Puchar Burmi-
strza Bełżyc Ireneusza Łucki. 
Wspieramy drużynę siatkarską 
KS CKFiS Bełżyce, a także fun-

dujemy nagrody na zawodach 
wędkarskich organizowanych 
przez PZW Koło 74 z Bełżyc.

AW - Na zakończenie pro-
szę opowiedzieć Czytelnikom 
o własnych zainteresowa-
niach.

GB - Moje motto to - The 
sky is not the limit. Your mind 
is. Dlatego interesują mnie 
przede wszystkim nowoczesne 
technologie. Pasjonuję się rów-
nież motoryzacją, a w szczegól-
ności samochodami terenowy-
mi. Jestem aktywnym morsem 
a razem z synem wędkujemy. 
Jak tylko pozwala mi czas upra-
wiam nordic walking. Staram 
się być aktywny i jak najmniej 
wolnego czasu spędzać przed 
telewizorem czy komputerem.

AW - Dziękuję bardzo za 
rozmowę i życzę kolejnych 
sukcesów zawodowych.

Rozmawiala:Agnieszka 
Winiarska, foto: A.Winiarska

Sport

Miłosz Plewik odnosi 
kolejne sukcesy w tenisie stołowym

Finał turnieju tenisa stołowego Od SKS-u do AZS-u, 
foto: Marcin Selerski

Miłosz Plewik znany już 
nie tylko w Bełżycach tenisista 
stołowy, wszechstronny sporto-
wiec, który z pasją i ogromnym 
zamiłowaniem uprawia wiele 
dyscyplin od najmłodszych lat. 
Zaczynał w Szkolnym Klubie 
Sportowym, w tej chwili nale-
ży do Akademickiego Związku 
Sportowego. Obecnie jest sku-
piony na grze w tenisa stołowe-
go i odnosi liczne sukcesy na 
poziomie województwa oraz 
kraju. Na co dzień jest uczniem 

klasy I technikum w Zespole 
Szkół im.Mikołaja Kopernika 
w Bełżycach.

5 grudnia 2020 roku Mi-
łosz Plewik zajął I miejsce 
w   Ogólnopolskim Turnieju 
„Z SKS-u do AZS-u” w tenisie 
stołowym. Zawody rozgrywa-
ne były w  Warszawie. Organi-
zował je AZS Warszawa, Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki, 
Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego oraz Polski Związek 
Tenisa Stołowego.

Miejscem zmagań były 

obiekty sportowe Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie.

Gratulujemy Miłoszowi 

zwycięstwa i trzymamy kciuki 
za kolejne sukcesy.

Tekst: A.Winiarska, foto: 
A.Winiarska, M.Selerski
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1 grudnia tego roku w sali 
Urzędu Miejskiego odbyło się 
Walne Zebranie Członków klu-
bu LZS Tęcza Bełżyce. Zgroma-
dzenie wybrało nowy Zarząd, 
a także zatwierdziło zmianę 
nazwy na MKS „Unia” Bełżyce.  
- Od kilku miesięcy nosiłem się z 
zamiarem zmiany nazwy klubu 
na taką, która funkcjonowała 
od początku założenia. Dzięki 
wsparciu w sferze prawnej uda-
ło się dokonać takiej zmiany 
- mówi Mateusz Kwiatkowski 
dotychczasowy prezes klubu.

Z nową nazwą i nowym Za-
rządem drużyna przystąpi do 
rozgrywek od początku nowe-
go roku. 

Bełżycki klub piłkarski 
wraca do korzeni

Walne zebranie miało 
miejsce w Urzędzie Miejskim 
w  Bełżycach  i zostało zor-
ganizowane dzieki pomocy 
i  uprzejmości Burmistrza Beł-
zyc Ireneusza Łucki. - Serdecz-
nie dziękujemy burmistrzowi za 
udostępnienie miejsca, fachową 
pomoc merytoryczną i praw-
ną oraz zaangażowanie w losy 
klubu - mówi Jakub Karwacki 
nowy prezes „Unii” Bełżyce.
Skład Zarządu:
Prezes: Jakub Karwacki
Wiceprezes ds. Szkolenia mło-
dzieży: Rafał Bielecki
Skarbnik: Dariusz Pomorski
Sekretarz: Adam Sieńko
Członek zarządu: Grzegorz 
Karwacki

Nowemu Zarządowi ży-
czymy samej owocnej pracy 
oraz bardzo dobrych wyników 
w  przyszłości!

Tekst i foto: 
Zarząd Unii Bełżyce, red.

Od lewej: Adam Sieńko - Sekretarz, Rafał Bielecki - Wice-
prezes ds. Szkolenia młodzieży i Jakub Karwacki - Prezes

Trudna sytuacja epidemicz-
na ograniczyła znacznie 
działalność sportową klubów 
sportowych. Sekcja Tenisa 
Stołowego KS CKFiS Bełży-
ce dostosowując się do szcze-
gólnych wymogów realizuje 
swoja działalność statutową. 

Aktualnie dwa zespoły beł-
życkich tenisistów stołowych 
rywalizują w rozgrywkach 
drużynowych w II i IV lidze 
państwowej prowadzonej przez 
LOZTS w Lublinie. 

Pierwszy zespół występu-
jący w II lidze do chwili obec-
nej rozegrał 7 meczów sezonu 
2020/2021 pokonując zarówno 
u siebie jak i na wyjeździe ko-
lejno: 

UKS Grot Michał I Werbkowice 
9:1, 
UKS Żaczek I Fajsławice 8:2, 
SMS II Włodawa 9:1, 
Błękitni Leopoldów 6:4,

Mecz rozegrany 8 grudnia 2020 r. w sali sportowej CKFiS 
pomiędzy KS CKFiS Bełżyce a KSGCH Kłos Chełm

UKS Wola Osowińska 7:3, 
KSGCH Kłos Chełm 7:3 oraz 
doznając jednej porażki z MKS 
STS I Lubartów 3:7. 

Obecnie zespół plasuje się 
na 3 miejscu w tabeli II ligi 
w której uczestniczy 13 zespo-
łów. Drugi zespół uczestni-
czący w rozgrywkach IV ligi. 
W rozegranych dotychczas 6 
meczach zwyciężył trzykrotnie 
oraz poniósł trzy porażki i zaj-
muje w tabeli miejsce 5.

Ze względu na epidemię 
zawieszone zostały rozgrywki 
indywidualne i turnieje i z tego 
powodu nie odbyły się 2 cy-
kliczne otwarte turnieje w Beł-
życach tj. Finał Grand Prix LZS 
woj. lubelskiego oraz Mikołaj-
kowy Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Burmistrza Bełżyc.

Tekst : Tadeusz Wasilewski, 
foto: Agnieszka Winiarska

Damian Kamiński

Tenisiści stołowi 
kontynuują rozgrywki ligowe

Sport
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Mikołajkowy 
trening

Dzień Świętego Mikołaja 
nastrajał świątecznie stąd filar 
grupy Bełżyce Biegają wyruszył 
na leśną trasę w poszukiwa-
niu zimy. 16 kilometrowa bieg 
przysporzył mnóstwo frajdy, 
endorfin i dobrego nastawie-
nia.

Warto wspomnieć także, że 
w październiku przedstawiciele 
grupy: Mariusz, Łukasz i Jacek 
brali udział w Biegu Zielonych 
Sznurowadeł na dystansie 5 
km w Puławach. Pomimo re-

żimu sanitarnego w Powiecie 
Puławskim, który został ogło-
szony czerwoną strefą Covid 
19, organizatorzy stanęli na 
wysokości zadania by zapewnić 
bezpieczeństwo startującym 
zawodnikom. Chociaż aura nie 
sprzyjała, podczas zawodów 
deszcz nie spadł, co z pewno-
ścią pomogło ukończyć biega-
czom trasę.

Tekst i foto: 
arch. grupy Bełżyce Biegają, 

red.

Zakończył się bardzo trud-
ny sezon startowy bełżyckich 
taekwondoków. Pierwsza po-
łowa roku ze względu na ogło-
szoną pandemię szkoleniowo 
i  startowo była całkowicie 
nieudana. Nie odbył się żaden 
z  zaplanowanych turniejów 
wojewódzkich i ogólnopol-
skich, a szkolenie w klubie 
zostało zawieszone na dwa 
miesiące. Zupełnie inaczej na-
tomiast wyglądało drugie pół-
rocze. W wakacje można było 
trenować i odbył się jak co roku 
zaplanowany obóz sportowy 
w Pucku. Cały sezon startowy 
w taekwondo został rozłożony 
na dwa miesiące: październik 
i listopad. I tu duża wyniko-
wa niespodzianka. Pierwsza 
zaczęła Aleksandra Milczach 
zdobywając brązowy medal w 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży (Mistrzostwa Polski 
Juniorów Młodszych) w Puła-
wach w kategorii do 29 kg. Na-

Taekwondocy z czterema 
medalami Mistrzostw Polski

stępna okazała się Karina Sowa, 
która wywalczyła srebro w Mi-
strzostwach Polski Juniorów 
w  kategorii wagowej do 55 kg 
i Kamil Miąc, który wywalczył 
brąz w kategorii powyżej 78 
kg. Zbiórkę medali Mistrzostw 
Polski zakończył Jakub Zezu-
la zdobywając brązowy medal 
w Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Polski w olimpijskiej 
kategorii do 67 kg. Ostatnim 
turniejem w którym wystarto-
wali taekwondecy z bełżyckie-
go UKS-u był jedyny z czterech 
zaplanowanych Puchar Polski 
Juniorów, zawody odbyły się 
w Warszawie. Tu bezkonkuren-
cyjna okazała się Karina Sowa 
zdobywając pierwsze miejsce 
w kategorii wagowej do 55 kg. 
Aleksandra Milczach, Kajetan 
Widelski i Kamil Miąc wywal-
czyli trzecie miejsca w   swo-
ich kategoriach wagowych. 
W  roku 2020 pomimo wielu 
problemów szkoleniowych 

i   organizacyjnych Uczniow-
ski Klub Sportowy Zespołu 
Szkół Bełżyce za sprawą sek-
cji taekwondo zajął pierwsze 
miejsce w powiecie lubelskim 
w Klasyfikacji Systemy Sportu 

Młodzieżowego prowadzo-
nej przez Ministerstwo Sportu 
zdobywając 46 punktów. 

Tekst i foto: 
Wojciech Kowalski
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Słyszycie! Północ już bije, 
Rok stary w mgły się rozwiewa, 
Jak sen przepada...
Krzyczmy; rok nowy niech żyje!
I rwijmy z przyszłości drzewa 
Owoc, co wiecznie dojrzewa 
A nie opada...

A. Asnyk

I znów mija kolejny rok i wnet 
spadną ostatnie kartki z kalen-
darza, by dać miejsce nowym 
dniom, które ponownie mijać 
będą wraz z opadającymi kart-
kami nowego kalendarza.  
Historia kalendarza, owego 
wynalazku, sięga aż starożytnej 
Babilonii czy Egiptu albo ra-
chuby liczenia czasu stworzo-
nego przez Majów.  Pierwszy 
kalendarz w języku polskim 
ukazał się, wydany przez Jana 
Halera, w 1516 roku. Nie był 
to jednak sprawunek tani. 
Kalendarze wprzódy pojawia-
ły się  w pałacach, dworach, 
kantorach co bogatszych 
kupców aż wreszcie zagościły 
pod strzechami. Przywożono 
je z jarmarków i pilnowano jak 
oka w głowie. Służyły bowiem 
one swoim właścicielom za 
informatorów, doradców czy 
pocieszycieli albo też se-
kretarzy: na ich pustych, ku 
temu sposobnych , kartkach 
zapisywano  daty urodzin, bu-
chalterię gospodarską  albo też 
co ważniejsze wydarzenia tam-
tych dni. Były więc kalendarze  
dla wszystkich i o wszystkim. 
Podajmy tu kilka ich tytułów: 
Kalendarz Astronomiczny 
dla Xięstwa Warszawskiego 
i Sąsiednich Okolic, Kalen-
darz Cudownego Medalika, 
Kalendarz dla Cukierników, 
Kalendarz Ludu Polskiego, Ka-
lendarz Kolęda dla Gospodyń 
przez Autorkę365 obiadów 
ułożony. itd.  
Czego tam w nich nie było! 
Czegóż to one przez stulecia 
do głów nie tłoczyły – szesna-
stowieczny kalendarz  mistrza 
Szadka z Krakowa w 1525 roku 
podawał Naznamionowanie 
dzienne miesiąców nowych, 

pełnych, a przy tym dobrych 
ku krwie wypuszczeniu, 
baniek, lekarstwa, szczepienia 
i siania etc. 
Warto przypomnieć, że samo 
słowo kalendarz pochodzi od 
łacińskiego terminu „kalen-
dae”, czyli nazwy pierwszego 
dnia każdego miesiąca. W wie-
lu krajach miesiące brzmią 
niemal identycznie. Dlaczego? 
Odpowiedź jest prosta: źródło 
jest jedno - nazwy pochodzą 
od Rzymian, a ci posługiwali 
się łaciną.  W Polsce jeszcze 
w XVIII wieku dość często 
funkcjonowały nazwy ła-
cińskie – z czasem zaczęto 
używać nazw polskich a raczej 
słowiańskich . Formowano 
te nazwy od głównych zajęć 
gospodarskich czy zaczerpnię-
tych ze świata przyrody. Do 
dziś jednak nie będziemy mieć 
pewności co do ich źródła. Oto 
niektóre z nich : 
Styczeń – bo styka się z 
poprzednim rokiem, albo też 
bierze swą nazwę od czynności 
sieczenia - rąbania drzewa na 
czas zimowy. 
Luty – srogi, mroźny- stąd 
lute mrozy. Przypomnijmy 
tu pierwsze zdanie z „Krzy-
żaków” H. Sienkiewicza: 
„W Tyńcu,w gospodzie„Pod 
Lutym Turem ”... A więc 
pod srogim turem . Ale też 
drzewiej miesiąc ten nazywa-
no strąpaczem , jako że drogi 
strąpi, czyli grudzi. 
Czerwiec - od owada czerw-
ca, w tym okresie zbieranego, 
a używanego przez naszych 
przodków do barwienia tkanin 
na czerwono.  
Październik – w tym czasie 
po wcześniejszym namocze-
niu i wysuszeniu następowało 
międlenie lnu czy konopi, 
podczas którego obsypywały 
się paździerze.
Grudzień – bo ziemia zmarz-
nięta i po grudzie trzeba było 
stąpać. 
A po grudniu styczeń stykał 
stary z nowym rokiem. Dziś, 
współcześnie, wiele narodów 
na świecie ma rożne daty no-

wego roku. Ot! Chociażby Chi-
nach czy Izraelu. Nie zawsze 
też u nas 1 stycznia rozpoczy-
nano nowy rok. Różne były 
daty; nowy rok rozpoczynał się 
min. w święto Trzech Króli.  
Dopiero po wielu modyfi-
kacjach i obliczeniach nasze 
kalendarze Nowy Rok pokazu-
ją 1 stycznia. 
Tak więc, wracając do funkcji 
kalendarza, wskazywał on, 
jako się rzekło, szeroko rozu-
miany, rytm życia, ale też – co 
szczególnie ważne – wyznaczał 
daty świąt kościelnych. A do 
tego potrzeba było światłych 
umysłów, bo o ile prościej 
jest z datami świąt stałych to 
już o wiele trudniej z wyzna-
czeniem świąt  ruchomych 
– głównie Wielkiejnocy, gdzie 
nieodzowna jest chociażby 
podstawowa wiedza z astro-
nomii czy kalendarza hebraj-
skiego i wyliczenia 14 dnia 
miesiąca Nisam. Ale to już 
szerszy temat.  
Wróćmy jeszcze  na chwilę do 
tych najpierwszych nowych 
dni.   
Jeszcze przed Nowym Rokiem 
w czas świątecznych dni nastę-
powała wypłata gospodarska 
zasług dla parobków czy dzie-
wek. Ale jednocześnie, często 
przy napitku, należało zgodzić 
służbę na następny rok, bo jak 
mawiano „na święty Szczepan 
każdy sobie pan”.  
Od Nowego Roku do Trzech 
Króli to szczodry czas – wtedy 
to bowiem nadawano „kolę-
dy”, jak nazywano podarunki, 

które królowie dawali dworza-
nom, panowie – famulusom, 
gospodarze – służbie a rodzice 
swoim latoroślom. Niekiedy 
zdarzyło się, że kogoś pomi-
nięto. Do anegdoty przeszła 
rozmowa Stańczyka z królem 
Zygmuntem Augustem, który 
zapytał błazna czemu jest 
smutny w ten nowy, kolędny 
czas. Stańczyk miał odpowie-
dzieć „ Dla mnie rok nieno-
wy, bo suknie mam stare”. 
Przymówka zrobiła swoje; 
na suplikę naszego słynnego 
błazna, król miał zachować się 
iście szczodrze: ubrał Stańczy-
ka od stóp do głowy. Buty, pas, 
żupan, kontusz…  
Rzeczywiście królewska szczo-
drość! 
A my? Oby i dla nas ten Nowy 
2021 rok był – czego wszyst-
kim Państwu życzę – szczodry 
i szczęśliwy ! 
A ku temu życzeniu na koniec 
mego pisania spójrzmy na  
zdanie z Kalendarza Astro-
nomicznego i Domowego 
dla Xięstwa Warszawskiego 
i  Sąsiednich Okolic. Czyż nie 
mądrą maksymę  wydrukowa-
no na styczniowych kartach 
1811 roku? „ Rok Nowy się 
zaczyna. Lepieyż nam będzie 
w tym Roku, tak zapewne każ-
dy z nas myśli. - Lecz szczęścia 
swojego w nas samych, nie na 
powierzchownych świecidłach 
poszukiwać powinniśmy”. 

 Józef Kasprzak

Rok w kalendarzu...
Ciekawostki
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Polskie Wigilie
Wigilia to dzień poprzedza-

jący święto Bożego Narodzenia  
- w polskiej obyczajowości jest 
świętem bardzo rodzinnym, 
powszechnie uważanym za 
najważniejszy i najpiękniejszy 
dzień w roku. Nazwa pochodzi 
od łacińskiego słowa „vigilia”, 
oznaczającego czuwanie. Wi-
gilia to wspólna rodzinna wie-
czerza przepełniona zapachem 
pysznych, tradycyjnych potraw 
i głębią ludzkich serc spotyka-
jących się w gronie kochanych, 
bliskich osób. Spotkanie przy 
wigilijnej wieczerzy jest wyjąt-
kowe, ponieważ tego wieczoru 
wszystko zmienia się na lepsze, 
wszystkie serca otwierają się na 
ludzkie słowa – dobra, piękna, 
pojednania, braterstwa i wspól-
noty. W tradycji chrześcijań-
skiej Wigilia upamiętnia ucztę 
pierwszych chrześcijan na 
pamiątkę wieczerzy Pańskiej. 
Zasiadano do niej, gdy na nie-
bie rozbłysła pierwsza gwiazda 
i rozpoczynano ją dzieleniem 
się opłatkiem – zwyczajem, gdy  
biały, delikatny „ Chleb” – prze-
chodzi z rąk do rąk i wszyscy 
składają sobie serdeczne życze-
nia. Na długo w ludzkiej pa-
mięci pozostają wspomnienia 
spracowanych rąk rodziców, 
sióstr i braci oraz wszystkich, 
którzy obcowali przy wspól-
nym wigilijnym spotkaniu 
i   przekazywali sobie słowa 
najserdeczniejszych życzeń 
zdrowia oraz wszelkiej pomyśl-
ności. Na zawsze utrwalają się 
momenty wigilijnych rozmów 
i gestów, które przekazują sobie 
krewni, znajomi i Ci, którym 
przyszło dzielić swój życia los 
z samotnością i o których ktoś 
pamiętał i zaprosił do stołu, 
gdyż w polskiej tradycji tego 
wieczoru nad światem panu-
je miłość, radość, pokój i nikt 
w  tych uroczystych chwilach 
nie powinien być sam. Boże 
Narodzenie  to czas, w którym 
na świat przychodzi Bóg w po-
staci Dzieciątka Jezus.  Ludzie 
przyjeżdżają w rodzinne stro-
ny, do rodzinnego domu z od-

ległych miast, krajów często 
po wielu latach nieobecności. 
Wchodząc do polskiego domu 
w ich oczach widać łzy –szczę-
ścia, tęsknoty i dawnych wspo-
mnień - kiedy wszystko wyda-
wało się takie bliskie i  swoje. 
W ten uroczysty wieczór wyba-
czamy sobie wzajemnie wszel-
kie urazy i przewinienia. Jest to 
chwila wzruszająca, jak żadna 
inna w roku, wywołująca wiele 
wspomnień oraz refleksji nad 
własnym życiem.

W polskich dziejach były 
różne Wigilie - niektóre po-
zostaną w pamięci na zawsze 
– jako wspomnienie tego, co 
przynosi niespodziewany trud-
ny los… 

Wigilia Robinsonów War-
szawskich. Było ich kilkuset, 
może kilka tysięcy. Przeżyła 
garstka. Niemcy nazywali ich 
szczurami. Ciągle o  nich pa-
miętano, nie tylko przy okazji 
kolejnej rocznicy wyzwolenia 
Warszawy. Jednego widywa-
no – jak chodził z  konserwą 
i bochenkiem chleba, bo za-
wsze, od czasu, gdy ukry-
wał się w ruinach Warszawy, 
odczuwał paraliżujący lęk 
przed głodem i musiał mieć 
pod ręką coś do jedzenia. 
Starszą panią z ciężką astmą, 
która urodziła w ruinach War-
szawy córkę, a potem przez całe 
powojenne życie nadal cierpia-
ła, jakby ta historia nie mia-
ła końca. Pisano, o  ludziach, 
którzy  za  wszelką cenę chcieli 
przetrwać w  zgliszczach War-
szawy - aż do wyzwolenia. Ten  
kto opowiedział swoją historię 
życia w ruinach stolicy – prze-
stał być szczurem. Stał się Ro-
binsonem Warszawskim. Od-
zyskał godność. Właśnie wtedy 
można  zrozumieć, że prawdzi-
wa historia, pełna cierpienia, 
strachu i zła, staje się zupełnie 
inna od tej oficjalnej. Więk-
szość bohaterów tamtego cza-
su  już nieb żyje. Ich tragicz-
ne losy odeszły w niepamięć. 
Wszyscy tworzyli społeczność, 
którą nazwali Rzecząpospoli-

tą Gruzów. Okaleczeni na za-
wsze, z  traumą, której  nie  da 
się wymazać z  pamięci. Trze-
ba to  sobie wyobrazić. Niebo 
czerwone od  pożarów. Kiku-
ty domów, wypalone ściany, 
schody prowadzące donikąd 
- tam, gdzie kiedyś były ulice. 
Tu, gdzie teraz wielkomiejski 
gwar (samochody, tramwaje, 
przechodnie, telefony, drzwi, 
które skrzypią albo  ktoś nimi 
trzaska) – wtedy trwała cisza. 
W  promieniu kilkuset metrów 
słychać było wszystko – cichą 
rozmowę, chrzęst rozbitego 
szkła pod  stopami, trzask za-
palanej zapałki. Ciężkie buty 
esesmanów. Obywatele Rzeczy-
pospolitej Gruzów musieli cho-
dzić jak najciszej, zostawiać jak 
najmniej śladów, czujnie skra-
dać się w poszukiwaniu resztek 
pożywienia. Dzień był nazna-
czony strachem. Każdy siadał 
na swoim łóżku, które ściągnął 
do  piwnicy, i  siedział skulo-
ny. W  każdej chwili mogli ich 
zbombardować albo po prostu 
wygarnąć z ukrycia. Ludzie mo-
dlili się i czekali. Bolesna tęsk-
nota za najbliższymi i towarzy-
szące jej poczucie bezradności 
– to uczucia ludzi z gruzów po-
wstańczej Warszawy. Z oczywi-
stych względów Robinsonowie 
pędzili nocny tryb życia. Nocą 
skradali się po  pożywienie, 
gotowali posiłki na  ceglanych 
rusztowaniach (bo w  ciemno-
ści nie  widać dymu).Co robili 
za  dnia? Sen był najlepszym 
lekarstwem na  głód i  nadmiar 
czasu. Każdy Robinson dobrze 
zapamiętał Wigilię Bożego Na-
rodzenia w  1944  r. Zbigniew 
Woynowski pisał dziennik 
w małym kalendarzyku. Każda 
kartka zapełniona gęsto mi-
kroskopijnym pismem. Plamy 
przy dacie 24 grudnia? To  łzy! 
Miał wówczas 24  lata. Roz-
stał się z  ukochaną żoną 
półtora miesiąca po  ślubie. 
Pisał do  niej listy, a  w  nich 
te same słowa: „Jak to  do-
brze, że  wiem, że  Ty żyjesz”. 
Czy  był tego pewien? Nie  był. 

Gabriel Cybulski w  swoim 
dzienniku zapisał: „Mówię 
Romanowi, że  dziś Wigilia. 
Przekonuję go, że  godzinami 
liczyłem dni i  tak  z  obliczeń 
wypada. To  nieprawda. Ni-
czego nie  liczyłem, nie  wiem, 
czy  święta były już, czy  będą. 
To na pewno Wigilia – mówię. 
– Nawet niebo - bożonaro-
dzeniowemu podobne. Patrzy 
na mnie zdumiony. Wyciągam 
schowane na najczarniejszą go-
dzinę suchary. Przy takiej oka-
zji można zużyć żelazną porcję. 
To  nasz opłatek. Wszystkiego 
najlepszego, druhu! Wszystkie-
go, to znaczy przetrwania”.

Wigilia w jenieckich obo-
zach w Związku Sowieckim nie 
zapowiadała niczego dobrego. 
Niebawem mieli zostać zamor-
dowani strzałami w tył głowy, 
stojąc nad wielkimi dołami, 
niedaleko stacji kolejowej, 
gdzieś pośród gęstego lasu. Ale 
wtedy, niecałe cztery miesiące 
wcześniej, polscy jeńcy z obozu 
w Kozielsku próbowali cieszyć 
się wspólną Wigilią. Nie zawsze 
to wychodziło - spędzali ten 
wyjątkowy dzień setki kilome-
trów od rodzinnych domów, 
w sowieckiej niewoli. Tysiące 
Polaków zasiadło do uroczystej 
wieczerzy ostatni raz w życiu… 
Chleb dali im przy obiedzie. 
Załatwili czaj i cukier .Wodę 
na herbatę  gotowali ze śniegu. 
Oczekiwanie na Święta, wspo-
minał po latach ks. Zdzisław 
Peszkowski, który szczęśli-
wie uniknął śmierci w Katy-
niu.  Adwent to bezsprzecznie 
szczególny okres w pierwszych 
miesiącach niewoli tysięcy pol-
skich oficerów. Im bliżej świąt, 
tym nastrój stawał się coraz 
trudniejszy do zniesienia tak 
dla nas, jak i chyba dla władz 
bolszewickich – zwracał uwagę 
duchowny, późniejszy kapelan 
Rodzin Katyńskich. W obozie 
kozielskim panował zakaz od-
prawiania liturgii kościelnej, 
oczywiście omijany przez pol-

Cd. czyt. str.28
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Dziś prezentujemy Czytelni-
kom zdjęcia Rynku miejskiego 
sprzed kilkudziesięciu lat, popa-
trzmy jak się zmienił. 

Można do nas dzwonić i  pi-
sać, aby podzielić się swoimi 

Zatrzymane w kadrze
archiwaliami, przypomnieć zna-
jome miejsca, czy lokalne wyda-
rzenia sprzed lat.

Czekamy na kontakt pod nr 
tel. 81 5172230 lub email do re-
dakcji: g.b.mdkwb@wp.pl

skich jeńców. Nawet w tamtych 
trudnych warunkach - relacjo-
nował ks. Peszkowski - udało 
nam się zorganizować święta. 
Każdy w moim sektorze dostał 
nawet jakiś malutki podarek. 
(...) Przed dzieleniem się opłat-
kiem wysłaliśmy najmłodsze-
go, aby zobaczył, czy już świeci 
gwiazda. Wśród nocnej ciszy 
zaczęliśmy Wigilię. Najstarszy 
z nas przeczytał wyjątek z Pi-
sma Świętego, który odpisałem 
z mszalika pewnego majora, 
szczęśliwego posiadacza takie-
go skarbu, i składaliśmy sobie 
życzenia. (...) Wyjść w nocy nie 
było wolno… choć tak pięk-
nie było na świecie: nieskalany 
śnieg, cisza, niebo roziskrzone 
gwiazdami i myśli, które tylko 
modlitwą się uskrzydlały.

W relacjach pomordowa-
nych, odnalezionych w dołach 
śmierci w Lesie Katyńskim, 
nie brakuje nadziei płynącej 
z  przeżywanej wspólnie Wi-
gilii, choćby w najsurowszych 
warunkach sowieckiego obozu. 
Bo przecież jakoś należało ten 
szczególny dzień uczcić. Pierw-
szą Wigilię w niewoli i  dla wie-
lu… ostatnią. Smutny dzień 
– nic nie wiadomo co w domu 
– pisał osadzony w Kozielsku 
lekarz por. Jan Zienkiewicz. 

Nadzieja nadzieją, ale radości 
było na ogół, co zrozumiałe, 
niewiele. Nie zabrakło oczy-
wiście wzruszeń i  łez jawnych 
i   ukrytych! Często dało się 
jednak wyczuć nastrój przy-
gnębienia - nie tylko z powodu 
własnej niedoli, ale w związku 
z tragizmem losów ojczyzny, 
zaatakowanej jeszcze niedawno 
przez dwóch agresorów. Z jed-
nej strony panowało ożywie-
nie, z drugiej głęboka zaduma 
i nawet łzy. Kolędować nie było  
wolno. Wszyscy przenieśli się 
myślami do swoich i snuli po-
wrotne marzenia …

Nad współczesną War-
szawą, nad każdym polskim 
domem - tu na polskiej ziemi 
i wszędzie tam, gdziekolwiek 
słychać polską mowę, nad Ka-
tyńskim Lasem i nad każdym 
skrawkiem  naszej Ojczyzny 
oraz nad wszystkimi i – Imien-
nymi i bezimiennymi mogiłami 
… - niech zaświeci Betlejemska 
Gwiazda. Niech jej blask roz-
jaśnia nasze dni - pokojem, 
miłością, dobrem i nadzieją. 
Nadchodząca Wigilia, chociaż 
będzie inna niż wszystkie, które 
przeżyliśmy – niech  przyniesie 
Wszystkim radość. 

Tekst: Ewa Pietrzyk

Cd. ze str.19 Polskie Wigilie


