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Do Siego Roku!

Trzeci raz z rzę-
du sześciu straża-

ków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Babinie: Marek Sieńko, Adam Pietraś, 
Mateusz Bednarczyk, Tomasz Iwaniak, Mateusz 
Taramas i Dawid Bednarczyk wzięło udział w IV 
Barbórkowym Turnieju Strażaków i Ratowników 
„Kopalnia Soli Wieliczka 8.12.2012”. Wystarto-
wać mogła tylko jedna drużyna złożona z trzech 
strażaków, którzy trzymając się razem musieli 
wbiec na wysokość około 33 pięter tj. 110 metrów 
w pełnym rynsztunku, łącznie z butlami z   po-
wietrzem.  Babiniacy byli drudzy w kategorii strażaków ochotników z czasem 5:34 sek, 
do najlepszych zabrakło im 29 sekund. By lepiej przybiżyć skalę rozpietości, podamy 
najdłuższy czas przebiegnięcia trasy, który wynosił aż 12:03sek. - Cieszymy się z takie-
go wyniku zwłaszcza, że zawody traktujemy nie tylko jako sprawdzian kondycji. Tężyzna 
fizyczna jest potrzebna bowiem do codziennych działań ratowniczo - gaśniczych - mówi 
Damian Bednarczyk.                                                      Tekst: AWI, foto: arch.OSP Babin
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Podsumowanie projektu 
i wernisaż „Bełżyce - miasto kobiet z pasją” 

VIII Wojewódzki Finał LZS 
w Tenisie Stołowym 

Grupa artystyczna
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XXXVI sesja Rady Miejskiej

Szanowni Państwo
Drodzy Mieszkańcy Gminy Bełżyce

Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą chwile
 pełne wiary, nadziei i miłości.

Z tej okazji prosimy o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń 
zdrowia, wszelkiej satysfakcji oraz pomyślności 
zarówno w życiu rodzinnym jak i zawodowym. 

Swoje myśli kierujemy również do osób 
będących w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
Niech rok 2013 będzie rokiem spełnionych nadziei

 i oczekiwań, a życie osobiste i zawodowe 
przyniesie radość i satysfakcję.

          Z wyrazami szacunku

        Ryszard Góra Burmistrz Bełżyc
        Andrzej Chemperek Przewodniczący Rady Miejskiej                                
        oraz Radni Rady Miejskiej
        Pracownicy Samorządowi
       i redakcja Gazety Bełżyckiej

1. Otwarcie sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady 
Miejskiej Andrzej Chemperek.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
Radni przyjęli porządek obrad, zgodnie 
z  którym odbywało się posiedzenie.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich 
sesji.
Radni przyjęli protokoły z poprzedniej 
sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Jerzy Maj, zwrócił uwagę na po-
trzebę umieszczenia wyrwanego znaku 
ograniczającego tonaż przejeżdżających 
samochodów przy drodze Podole Zapie-
cek. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z najważ-
niejszych rozstrzygnięć podjętych od 
czasu ostatniej sesji.
Burmistrz Ryszard Góra omówił nastę-
pujące kwestie:
- oficjalne potwierdzenie przyjęcia przez 
LGD do realizacji projektów z  naszej 
gminy: dwóch ze stowarzyszeń i dwóch z 
Miejskiego Domu Kultury oraz w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” projek-
tu na wykonanie 2 placów zabaw i boiska 

przy szkołach wiejskich;
- spotkanie Rady LGD, która poinformo-
wała członków o otrzymaniu dodatkowej 
puli środków unijnych w wysokości 5,5 
mln zł. do wykorzystania;
- uczestnictwo w spotkaniu zorganizowa-
nym przez  Urząd Marszałkowski, a doty-
czące planów i strategii rozwoju naszego 
województwa na kolejny okres dotacji 
unijnych przewidziany na lata 2014-2020;
- uczestnictwo w Dniu Seniora organizo-
wanym przez ZERiI w Bełżycach;
- VIII Finał Wojewódzkiego Turnieju 
LZS w Tenisie Stołowym w hali CKFiS;
- pilotażowe otwarcie Biura Obsługi 
Klienta w Urzędzie Miejskim, które roz-
pocznie stałe funkcjonowanie w  styczniu 
2013 roku;
- zakończenie i odebranie inwestycji ka-
nalizacyjnej na ulicy Kazimierskiej; na 
tejże ulicy zostaną w tym roku zamonto-
wane także dekoracje świąteczne;
- zakończenie robót przy oświetleniu 
pomnika Matki Boskiej Partyzanckiej 
w  Rynku oraz na ulicy Zielonej;
- w ramach budowy drogi 747 w tym 
miesiącu zostanie rozstrzygnięty przetarg 

na budowę obwodnicy Bełżyc, inne prace 
już ruszyły i jak informuje wykonawca, 
przez około dwa lata ruch na tym odcin-
ku będzie dość duży;
- Magdalena Klarner-Śniadkowska z ro-
dziny dr-a Szymona Klarnera zainicjo-
wała upamiętnienie swojego przodka ta-
blicą, która miałaby się znaleźć na domu 
przy ul. Lubelskiej, w którym niegdyś za-
mieszkiwał Klarner;
- 10 stycznia zostanie rozstrzygnięty ko-
lejny przetarg na budowę ZZO;
- wprowadzenie nowej ustawy śmiecio-
wej nakłada na samorząd nowe obowiąz-
ki, które będą wdrażane od stycznia przy-
szłego roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udziału 
w utworzeniu przez Organizację Tury-
styczną „Szlak Jagielloński” w ramach 
Międzynarodowego Parku Turystyczno-
-Kulturowego „Via Jagiellonica” Parku 
Tradycji Bitwy pod Warną w Bełżycach 
i zarządzania nim.
Temat przybliżył radnym Janusz Kopa-
czek prezes organizacji. Podjęcie takiej 
uchwały rozpocznie budowę konkretnej 
oferty turystycznej dla Bełżyc. Informacja 
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Rozmowa z Ryszardem Górą Burmistrzem 
Bełżyc.
- Chcąc podsumować miniony rok ka-
lendarzowy pamiętajmy, że jesteśmy 
także na półmetku kadencji. W jakiej 
kondycji jest miejska kasa, a przede 
wszystkim jakie inwestycje udało się 
zrealizować w ubiegłym roku?
- Inwestycji było kilkadziesiąt. Wymie-
nię te największe: zakończyliśmy budowę 
drogi Bełżyce – Strzeszkowice, Kierz- 
Kukawka, drogi w Malinowszczyźnie, 
w Matczynie, zmodernizowaliśmy drogę 
w Chmielnik Kolonii. Poza inwestycjami 
drogowymi zmodernizowaliśmy część 
dachu na budynku Szkoły Podstawowej 
we Wronowie, dotowaliśmy zakup sa-
mochodu na potrzeby Ośrodka Pomocy 

Społecznej i lekkie-
go wozu strażackie-
go dla OSP Babin. 
W  tym roku zakoń-
czyliśmy trudną in-
westycję budowy 
boiska Orlik, który 
w tej chwili aktywnie 
działa i jak informu-
je dyrektor CKFiS-u  
jest oblegany przez 
trenujących różne 
dyscypliny spor-
towców. W  dalszym 
ciągu realizujemy 
projekt pod nazwą 
„Poprawa i  uregulo-
wanie gospodarki wodno- ściekowej w dolinie rzeki Krężniczanki”, czyli budowę 

o naszym mieście, dzięki kilkuletniemu 
członkowstwu w organizacji, znajduje się 
w folderach, publikacjach wydawanych 
przez „Szlak Jagielloński”,  jest rozpropa-
gowywana także na największych targach 
turystycznych w kraju.
Rada Miejska podjęła uchwałę.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału 
Gminy Bełżyce na obwody głosowania, 
ustalenie ich numerów, granic oraz sie-
dzib obwodowych komisji wyborczych.
Komisja Statutowo – Regulaminowa po-
zytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Rada Miejska podjęła uchwałę.
8. Podjęcie uchwały w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu w miejscowości Mali-
nowszczyzna, Gmina Bełżyce.
Zagadnienie dotyczy kopalni piachu, 
przez środek której na mapach geodezyj-
nych przechodzi droga i tym samym jest 
chroniona z obu stron pasami ochronny-
mi. Zlikwidowanie tych pasów pozwo-
li na wykorzystanie materiału leżącego 
przy drodze, zwłaszcza, że nikt obecnie 
z  niej nie korzysta. Jeśli w przyszłości 
droga będzie użyteczna, właściciel ko-
palni zobowiązuje się doprowadzić ją do 
stanu włąsciwej użyteczności.
KZPMKiPP pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.
Rada Miejska podjęła uchwałę. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży 
domu jednorodzinnego wraz z gruntem 
niezbędnym do korzystania z budynku.
Uchwała dotyczy sprzedaży na rzecz 
obecnego najemcy domu jednorodzinne-
go we Wronowie wraz z gruntem o pow. 
18 arów, nr działki 496/2.

KZPMKiPP pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.
KRGiF pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.
Rada Miejska podjęła uchwałę.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyra-
żenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
ceny ustalonej za sprzedaż domu jedno-
rodzinnego wraz z gruntem do korzysta-
nia z budynku.
KZPMKiPP nie wypracowała stanowiska.
KRGiF pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.
Rada Miejska podjęła uchwałę o udziele-
niu 90% bonifikaty od ceny ustalonej za 
sprzedaż domu jednorodzinnego wraz 
z gruntem.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
planu pracy Rady Miejskiej oraz planów 
pracy stałych Komisji Rady na rok 2013.
KRGiF pozytywnie zaopiniowała plan 
pracy własnej oraz plany pracy Rady 
Miejskiej.
KZPMKiPP pozytywnie zaopiniowała 
plan pracy własnej oraz plany pracy Rady 
Miejskiej.
KS - R pozytywnie zaopiniowała plan 
pracy własnej oraz plany pracy Rady 
Miejskiej.
KRGŻiOŚ pozytywnie zaopiniowała plan 
pracy własnej oraz plany pracy Rady 
Miejskiej.
KOZKKFSiSS pozytywnie zaopiniowała 
plan pracy własnej oraz plany pracy Rady 
Miejskiej.
KM pozytywnie zaopiniowała plan pracy 
własnej oraz plany pracy Rady Miejskiej.
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie 
przyjęcia planow pracy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian 
wieloletniej prognozy finansowej.
KRGiF pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.
Rada Miejska podjęła uchwałę.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w budżecie Gminy Bełżyce na 2012 rok.
KRGiF pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.
Rada Miejska podjęła uchwałę.
14. Odpowiedzi na interpelacje.
W związku z interpelacją radnego Maja, 
Burmistrz Góra zapowiedział wystąpie-
nie z pismem do Zarządu Dróg o ponow-
ne ustawienie znaku ograniczającego to-
naż przejeżdżających samochodów.
15. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrała Da-
ria Studzian, która przybliżyła radnym 
problematykę traktowania prowadzonej 
przez nią stacji paliw przez sąsiadującą 
stację benzynową, należącą do dużego 
koncernu. Sołtys Ryszard Figura złożył 
wniosek, by o  nowych obwodach wybor-
czych, ich granicach, numerach i siedzi-
bach poinformować sołtysów pisemnie; 
zwrócił uwagę na niebezpieczny ruch 
i kierowców nie respektujących  znaków 
drogowych na ul Spółdzielczej, w szcze-
gólności przy sklepach; o dodatkowe in-
formacje na temat remontu w Urzędzie 
Miejskim. Ponadto przedstawił wniosek 
o przywrócenie przez Radę Miejską ter-
minu złożenia dokumentów dotyczących 
wykorzystania funduszu sołeckiego. 
17. Zamknięcie sesji.

Będą kolejne inwestycje
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sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz 
rozbudowę istniejącej oczyszczalni ście-
ków. Pierwsi mieszkańcy są już podłą-
czeni do wodociągu i kolejno przyłącza-
ni są następni. Dodam jeszcze, że dzięki 
pozyskaniu dodatkowych środków na 
budowę przyłączy, wkład własny miesz-
kańców będzie niższy niż tysiąc złotych. 
W tym roku w naszej gminie powstało 
20 przydomowych oczyszczalni ścieków 
oraz kanalizacja sanitarna na ulicy Kazi-
mierskiej i Żeromskiego. Z najnowszych 
prac: zakończono roboty oświetleniowe 
przy pomniku Matki Boskiej Partyzanc-
kiej w Rynku, pozostało jeszcze założenie 
licznika by można mówić o ostatecznym 
zakończeniu zadania, oraz zakończono 
prace przy oświetleniu ulicy Zielonej. 
W  tym roku wykonaliśmy szereg doku-
mentacji projektowych pod kolejne inwe-
stycje, jak choćby pod zagospodarowanie 
terenu przy szkole w Matczynie, Krzu 
i Wierzchowiskach, przebudowę ulicy 
Zamkowej. Znacznie bardziej zaawanso-
wane  są prace związane z remontem dro-
gi na odcinku Skrzyniec – Wierzchowi-
ska Stare oraz Wierzchowiska – Zalesie. 
Przenieśliśmy targowisko miejskie z ulicy 
Zamkowej i Spółdzielczej na ul. Szpital-
ną. Było to zadanie skomplikowane, ale  
dzięki temu ulice są nawet w dni targowe 
przejezdne i wyglądają o wiele bardziej 
estetycznie.
- Osobno potraktujmy jedną z ogrom-
nych inwestycji jaka obejmuje także na-
szą gminę, a mianowicie budowę drogi 
747 z mostem na Wiśle w Kamieniu.
- Na terenie naszej gminy znajdują się 
3 odcinki tej inwestycji : Konopnica-Beł-
życe - wykonawca już przejął plac budo-
wy; obwodnica Bełżyc - ogłoszono prze-
targ na wykonanie, który rozstrzygnie 
się w   grudniu i odcinek Krężnica-Cho-
del - wykonawca także przejął już  plac 
budowy. Gmina Bełżyce ma swój udział 
w  tej inwestycji: finansowy w wysokości 
300 000 zł. w latach 2013-14 oraz decy-
zję środowiskową, którą wydałem na cały 
odcinek łącznie z mostem. Dzięki temu, 
że decyzja nie została zaskarżona pozwo-
liło to szybciej ogłaszać przetargi i rozpo-
czynać prace.
- Na jakie zadania gmina Bełżyce pozy-
skała w 2012 roku fundusze zewnętrz-
ne?
- Praktycznie wszystkie, które wymieni-
łem były dotowane przez Wojewodę Lu-
belskiego, pozyskiwaliśmy także środki 
z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska na usuwanie azbestu, zago-
spodarowanie terenów zielonych na ul. 

Lubelskiej, urządzenie rabat, przydo-
mowe oczyszczalnie ścieków, likwidację 
dzikich wysypisk śmieci czy edukację 
ekologiczną dzieci i młodzieży. Łącz-
nie na powyższe zadania gmina Bełży-
ce pozyskała ze środków zewnętrznych 
403 163,86 zł., co stanowi 36,43% całko-
witej wartości inwestycji i zadań.
- Obszernym tematem jest oświata 
w     naszej gminie, która realizuje tak-
że duże projekty dotowane ze środków 
unijnych. Jak wygląda sytuacja związa-
na ze szkolnictwem na naszym terenie?
- Utrzymaliśmy sieć szkół na terenie 
gminy Bełżyce, chociaż rocznie dokłada-
my z budżetu do oświaty średnio ponad 
6 mln zł. Samorząd Bełżyc jest organem 
prowadzącym dla 7 szkół podstawowych, 
2 gimnazjów i przedszkola publiczne-
go. Ponadto struktura została rozsze-
rzona o  tzw. inne formy wychowania 
przedszkolnego tj. punkty przedszkol-
ne, utworzone przy Szkole Podstawowej 
w  Babinie, Matczynie, Krzu i przy ZS 
Nr2 w Bełżycach. Działają one w ramach 
projektu edukacyjnego pn. „Malucho-
landia”, który otrzymał dofinansowanie 
ze środków EFS  w wysokości 735 000zł. 
Kolejnym, oprócz „Malucholandii”, reali-
zowanym projektem edukacyjnym była 
„Indywidualizacja procesu nauczania 
i  wychowania klas I – III szkół podsta-
wowych” -  „Lepszy Start”. Zadanie o war-
tości 261  080,23 zł. finansowane w 85% 
przez UE, a pozostałej części budżet pań-
stwa, funkcjonowało od maja 2011r. do 
czerwca 2012r. Gmina Bełżyce aplikowa-
ła o fundusze na zakup sprzętu elektro-
nicznego dla  Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana 
Pawła II w Bełżycach w ramach  rządo-
wego programu „Cyfrowa szkoła”. Wnio-
sek został rozpatrzony pozytywnie. Koszt 
realizacji zadania wyniósł 237  416,72zł., 
a otrzymane wsparcie finansowe blisko 
190 000 zł. (maksymalna wysokość dofi-
nansowania kształtowała się na poziomie 
200 000 zł.). Pozyskane środki posłużyły 
na zakup m.in.: przenośnych kompute-
rów dla  uczniów (75 szt.) i dla nauczy-
cieli (7szt.), tablic interaktywnych (4szt.), 
ekranów projekcyjnych (10szt.) czy sie-
ciowych urządzeń wielofunkcyjnych 
(3szt.). 
- Czy w przyszłym roku oświatę obejmą 
jakieś projekty inwestycyjne? 
- Tak. Planujemy wykonać m.in. place 
zabaw wraz z zagospodarowaniem tere-
nu przy Szkole Podstawowej w Matczynie 
i  Krzu, a także wybudować boisko spor-
towe przy Szkole Podstawowej w Wierz-
chowiskach. Koszt tych zadań wynosi 

ponad 240 000zł. Część funduszy na ten 
cel będzie pochodziła z Lokalnej Grupy 
Działania „Kraina wokół Lublina” w ra-
mach działania „Odnowa i rozwój wsi”.  
Potrzebne jest również boisko przy ZS Nr 
2 w Bełżycach. W tym przypadku będzie-
my musieli skorzystać z innych progra-
mów, aby pozyskać pieniądze na ten cel, 
gdyż środki z Lokalnej Grupy Działania, 
zgodnie z wytycznymi, można wykorzy-
stać wyłącznie na obszarach wiejskich. 
W planach na 2013 rok uwzględniliśmy  
również termomodernizację Samorzą-
dowego Przedszkola Publicznego w Beł-
życach zabezpieczając na ten cel kwotę 
100 000 zł.
- Jak dalej będą przebiegać inwestycje 
związane z budową Zakładu Zagospo-
darowania Odpadów? Wiemy, że z fir-
mą, która wygrała przetarg została roz-
wiązana umowa.
- Zacznę od tego, że w przyszłym roku 
czekają nas duże zmiany w gospodarce 
odpadami. Będą one dotyczyły całego 
kraju, a szczegóły opracuje każda gmi-
na indywidualnie. Z tym tematem ściśle 
wiąże się budowa Zakładu Zagospoda-
rowania Odpadów w Bełżycach. Przypo-
mnę że w 2011 rozstrzygnął się przetarg 
na budowę tego zakładu, ale w tym roku 
wykonawca ogłosił upadłość i zmusze-
ni byliśmy zerwać kontrakt. Aktualnie 
jest ogłoszony kolejny przetarg, które-
go oferty zostaną otwarte 10 stycznia 
2013r. W   związku z tym, że kontrakt 
został zerwany nie z naszej winy, udało 
się odzyskać od firmy ubezpieczeniowej 
3  680  000 zł. zabezpieczenia. Pieniądze 
są już na koncie CZG i możliwe, że o tyle 
zmniejszy się udział gmin w projekcie. 
Więcej szczegółów na ten temat będzie-
my przekazywać wiosną 2013 roku. 
- Proszę nam przybliżyć zmiany jakie 
zaszły w finansowaniu sportu w gminie 
Bełżyce.
- W sporcie nastąpiły zmiany organiza-
cyjne. Każda dyscyplina biorąca udział 
w oficjalnych zawodach musi być teraz 
stowarzyszeniem lub spółką. W naszym 
przypadku w ramach CKFiS działały na-
stępujące dyscypliny: piłka nożna, tenis 
stołowy, siatkówka i brydż. Trzy ostatnie 
utworzyły jedno stowarzyszenie, nato-
miast piłkarze byłej Unii Bełżyce wyra-
zili chęć reprezentowania Tęczy Rolplast, 
Unia Bełżyce zrezygnowała bowiem 
z   uczestnictwa w rozgrywkach piłkar-
skich. W zbliżającym się nowym roku 
budżetowym  2013, wszystkie dyscypliny 
będą brały udział w konkursie w ramach 

cd. str.4
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Rok 2012 w obiektywie

Cyfrowa szkoła

Malucholandia w Babinie

Projekty oświatowe realizowane w naszej gminie

Lepszy start

pożytku publicznego i stamtąd pozyski-
wały fundusze na działalność.
- Przejdźmy zatem do przyszłorocznego 
budżetu, jaki on będzie i jakie inwesty-
cje są planowane?
- Jesteśmy jeszcze przed podjęciem 
uchwały budżetowej. Mogę wstępnie po-
wiedzieć, że w przyszłym roku budżet 
wyniesie około 40 mln. zł. Na inwesty-
cje planujemy przeznaczyć około 10%, 
czyli 4 mln. zł. Główne planowane przez 
nas inwestycje do realizacji w przyszłym 
roku to: budowa ulicy Wojska Polskie-
go, chodnika na Wzgórze, przebudowa 
drogi w Płowiznach, modernizacja drogi 
Skrzyniec – Wierzchowiska Stare, prze-
budowa drogi na Podolu, przebudowa 
drogi łączącej ul. Bychawską z osiedlem 
mieszkaniowym.  Dalej:  inwestycje 
wodno - kanalizacyjne, czyli Wzgórze 
– Krężnica, zamierzamy opracować tak-
że dokumentację na budowę wodociągu 
łączącego Matczyn i Zosin. Planujemy 
także budowę oświetlenia drogowego Po-
dole – Majdan i w Babinie oraz wykona-
nie wiat przystankowych także w Babinie. 
Chcemy przeznaczyć również fundusze 
na zagospodarowanie terenu przy ulicy 
Kazimierskiej, a w sołectwie Chmiel-
nik na budowę zbiornika na wodę. Tak 
z  grubsza wyglądają plany na następny 

rok budżetowy jeśli chodzi o inwestycje.
- Podnoszenie estetyki w gminie to 
także ważny temat i często poruszany 
przez mieszkańców.
- W tym roku realizowaliśmy nowe nasa-
dzenia w pasie ulicy Lubelskiej oraz wy-
sepki na skrzyżowaniu ulicy Fabrycznej 
z Lubelską. Z nasadzeniami zbiegł się re-
mont chodnika przy tejże ulicy. W 2013 
roku planujemy w tej dziedzinie kolejne 
prace, jak wspomniana  wcześniej ul. Ka-
zimierska. W podnoszenie estetyki do-
skonale wpasował się Turniej Sołectw or-
ganizowany w tym roku po raz pierwszy. 
Co prawda wzięło w nim udział 6 z   24 
sołectw, ale myślę, że będzie on zachętą 
dla innych na rok przyszły. Mieszkańcy 
sołectw startujących w  turnieju baczniej 
zwracali uwagę na to, jak wyglądają ich 
posesje, zgłaszali się do konkursów na 
ogródki, aktywnie brali udział w miej-
skich imprezach jak choćby dożynki. 
Ekologia to ważne zagadnienie i na nie 
także zwracano uwagę przy ocenie po-
szczególnych sołectw. Trochę zabawy 
na Festiwalu Wsi Polskiej, trochę zdro-
wej rywalizacji, a w efekcie skorzystali  
na tym mieszkańcy integrując się przy 
wspólnych działaniach oraz gmina, której 
estetyka się podniosła.

- Wchodząc do Urzędu Miejskiego wi-
dać nowe biuro. Wiem, że będzie się 
tam mieściło Biuro Obsługi Klienta. 
Jakie ma spełniać zadanie?
- Zorganizowanie Biura Obsługi Klienta 
na parterze budynku jest jednym z ele-
mentów wdrażania systemu zarządzania 
jakością ISO 9001:2008, obok punktu 
przenieślismy z pietra urzędu kasę. Po-
mieszczenia zostały wykonane z części 
sali konferencyjnej, ponieważ było to 
najbardziej optymalne miejsce, gdzie 
mogliśmy je ulokować. Jeszcze w grud-
niu tego roku rozpoczęło ono pilotażo-
wo działalność, a od stycznia już będzie 
normalnie funkcjonować. W punkcie bę-
dzie można złożyć dokumenty, otrzymać 
druki, wpłacić czy pobrać pieniądze. Tam 
otrzymamy pełną informację dotyczącą 
sprawy jaką chcemy załatwić w urzędzie 
bez potrzeby chodzenia po poszczegól-
nych referatach. Przy okazji tej drobnej 
przebudowy usunęliśmy okładziny drew-
niane z korytarzy na zalecenie straży po-
żarnej, oraz wykonaliśmy łazienkę dla 
klientów na parterze. W przyszłym roku 
planujemy wyremontować jeszcze klatkę 
schodową i łazienkę na I piętrze.
- Dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Rozmawiała: Agnieszka Winiarska,   
foto: Agnieszka Winiarska,

Malucholandia w Krzu
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Samochód strażacki OSP BabinDroga Kierz - Kukawka

Droga w Malinowszczyźnie

Wybrane inwestycje

Boisko Orlik

Biuro Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim

Gmina Bełżyce otrzymała dotację ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazaną 

przez powiat lubelski na doposażenie i stworzenie miejsca 
pracy dla osoby niepełnopsrawnej. W ramach przyznanego 
wsparcia został zakupiony m.in. samochód marki Hyundai, 
dla potrzeb gminy Bełżyce i jej jednostki organizacyjnej - 

Ośrodka Pomocy Społecznej.
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Jubileusze w 2012 roku

65 lat OSP Kolonii Chmielnik i przekaza-
nie nowego wozu strażackiego

50 lat Miej-
skiego Domu 

Kultury 
w  Bełżycach

25 lat Teatru Nasz25 lat Zespołu Śpiewaczego z Wojcieszyna

50 - lecie 
kapłaństwa ks. 
Prałata Czesła-
wa Przecha

Wydarzenia

Nadanie Witoldowi Mar-
ceiwczowi tytułu Hono-
rowego Obywatela Bełżyc

Odsłonięcie pomnika mat-
ki Henryka Sienkiewicza 
w  Okrzei autorstwa Witolda 
Marceiwcza

Turniej Sołectw - część rozrywkowo-integracyjnaFestiwal Wieprzowiny
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Nie spoczęli na laurach

Mowa o sołectwie Wzgórze, które 
w  tegorocznej pierwszej edycji Turnie-
ju Sołectw Gminy Bełżyce zdobyło naj-
wyższe laury i zajęło I miejsce. Na pyta-
nie co dalej? Sołtys Zbigniew Kotłowski 
odpowiada, że nadal pracują, działają 
i  remontują remizę. Jak rozpoczęli? Mło-
dzi druhowie działający w Ochotniczej 
Straży Pożarnej we Wzgórzu wspólnie 
z Radą Sołecką podjęli inicjatywę grun-
townego odnowienia remizy. Budynek 
był początkowo drewniany, postawiony 
w latach trzydziestych XX wieku, w la-
tach 60 – tych rozebrany i w to miejsce 
postawiony murowany. Kilka lat póżniej 
połączono go ze sklepem stojącym obok. 
W takiej formie przetrwał do dziś. – Pa-
miętam jeszcze drewnianą podłogę którą 
z   dziesięć lat temu wymieniono na tera-
kotę – wspomina Kotłowski. Środki na 
remont pochodzą z funduszu sołeckiego 
i zostały w ubiegłym oraz bieżącym roku 
przeznaczone na ten cel decyzją zebrania 
wiejskiego. - Rozpoczęliśmy od remontu 
dachu. Zakupiliśmy blachę, orynnowanie 
i tarcicę.  Sam materiał kosztował około 
14 000 zł. – wylicza sołtys. Pokrycie da-
chowe wykonał Michał Wójtowicz  i Ma-
rian Szczęsny za symboliczną zapłatę. 
W tym roku w  remizie wykonywane są 
sanitariaty, zaplecze kuchenne i odna-
wiane dwie sale. Oprócz tego wymienio-
no już instalację elektryczną, ocieplono 
strop 15 cm. wełną mineralną, obniżono 
część sufitów i   ułożono karton-gipsy. - 
W tym roku na materiały i prace wydali-
śmy ponad 17 000 zł. – dodaje.

Pracują wspólnie mieszkańcy ze stra-
żakami. W szczególności wymienić na-
leży Jana Dębińskiego – członka Rady 
Sołeckiej, Wiesława Kruczyńskiego, Hen-
ryka Janasza, Mariusza Wójtowicza, To-
masza Balińskiego oraz Andrzeja Kotłow-
skiego – radnego obecnej kadencji Rady 
Miejskiej w Bełżycach. Czynnie zaanga-

żowany przy remoncie 
jest Zygmunt Pruszkow-
ski – przewodniczący 
Rady Sołeckiej, który 
służy zarówno pomocą 
jak i radą. – Panowie po-
magają przy wszystkich 
robotach. Każdy przyno-
si własne narzędzia i  w 
ten sposób działamy – 
mówi Kotłowski.

Spośród 30 straża-
ków OSP we Wzgórzu 
czynnie pomaga poło-

wa, oraz mieszkańcy sołectwa. – Przy-
chodzimy tu po pracy i robimy do 23.00, 
a czasem dłużej – mówi Zbigniew Sągo-
lewski prezes OSP Wzgórze. W główne 
prace murarskie, postawienie ścianek 
działowych i inne czynności związane 
z docieplaniem i kładzeniem obniżonych 
sufitów szczególnie zaangażowali się 
członkowie OSP: Piotr Greczkowski, Ra-
dosław Puzon, Przemysław Wójtowicz, 
Mateusz Sapała, Marek Stróżak, Grzegorz 
Wójtowicz, Konrad Kotłowski, Mateusz 
Kawka, Krzysztof Postój i Damian Wój-
cik. Oprócz tego najmłodsi członkowie 
straży Damian Bieleń, Mateusz Prusz-
kowski i Sebastian Kułak. Glazurę i terra-
kotę obiecał ułożyć w czynie społecznym 
jeden z okolicznych mieszkańców. 

Do budynku doprowadzono wodę 
i   kanalizację. Planowane jest podłącze-
nie dwóch toalet, do tego dwóch umywa-
lek i  jednego zlewozmywaka w kuchni. 
- Całą instalację wodno - kanalizacyjną 
społecznie wykonał Ryszard Ćwikła miesz-
kaniec Wzgórza – wymienia dalej sołtys.

W remizie OSP znalazły niedawno 
siedzibę panie działające w Stowarzy-
szeniu Kreatywnych Kobiet „Stokrotka”. 
Napisały projekt do LGD na „Moder-
nizację świetlicy wiejskiej w sołectwie”, 
a  konkretnie na dofinansowanie wsta-
wienia kominka w remizie. – Myślimy, że 
po zakończonych pracach remontowych 
przyda się tu zmysł kobiecy, by urządzić 
wnętrze remizy – planuje Kotłowski. Ko-
biety z pracami i aktywnością nie czekają 
końca remontu i starają się uczestniczyć 
we wszystkich imprezach organizowa-
nych przez naszą gminę: przygotowywały 
wieniec na dożynki gminne, który zajął I 
miejsce w kategorii wieniec nowoczesny, 
na tegorocznym Festiwalu Wieprzowiny 
w konkurencji schab pieczony i smalec 
także zdobyły nagrody, z kolei na Festi-

walu Wsi Polskiej w Wierzchowiskach 
Barbara Bernat ze Wzgórza zajęła I miej-
sce w konkursie na powidła i II miejsce 
za placek drożdżowy, natomiast Zygmunt 
Pruszkowski także ze Wzgórza zajął II 
miejsce w konkurencji nalewek.

Głosy po wygranej w Turnieju So-
łectw jak mówi sołtys są pozytywne. Lu-
dzie cieszą się i mobilizują do dbania o es-
tetykę. Na ogromny szacunek zasługują ci 
pracujący społecznie, którzy nie marno-
trawią czasu np. przed telewizorem tylko 
robią coś dla wspólnego dobra. – Chcemy 
mieć miejsce na organizowanie różnych 
spotkań, zebrań czy jakiejś zabawy, wtedy 
ten budynek na nowo odżyje i   tu będzie 
kwitło życie naszego sołectwa – mówi 
Sągolewski. - Jestem pełen podziwu dla 
zaangażowania tych chłopaków i chciał-
bym im serdecznie podziękować za to co 
zrobili do tej pory, zarówno strażakom jak 
i innym zaangażowanym mieszkańcom, 
którzy pomagają nam w remoncie. Oczy-
wiście zachęcamy do pomocy wszystkich, 
którzy chcieliby się włączyć w odnowienie 
naszej remizy – podsumowuje sołtys.

Sołtys zaznacza, że bardzo pomocni 
są mieszkańcy, którzy prowadzą miej-
scowe sklepy, ponieważ sprzedają towary 

potrzebne do remontu z najniższą mar-
żą i nie zarabiają na tym, a dzięki temu, 
że sprzedają materiały w cenie hurtowej 
w  remizie można więcej zrobić. - Więk-
szość materiałów budowlanych kupujemy 
u Andrzeja Besztaka i Piotra Zaborskiego 
i   to oni właśnie udzielają nam zniżek – 
wymienia Kotłowski.

Nie tylko wokół remizy wzgórzanie 
robią porządek. W ubiegłym roku ogro-
dzili plac zabaw, przy przedszkolu we 
Wzgórzu. Wszystko także czynem spo-
łecznym wykonali druhowie z OSP i oko-
liczni mieszkańcy.  

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska



Gazeta Bełżycka

Nr 45 ( 156 ) Grudzień 2012

8

Rozmowa z ks. Prałtem Czesławem Prze-
chem po premierzes pektaklu - miste-
rium „Talita cum”.
- Ostatnio wystawił ksiądz kolejną 
ze swoich sztuk zatytułowaną „Talita 
cum”, ale naszą rozmowę rozpocznijmy 
od przypomnienia historii teatru, który 
ksiądz prowadzi w naszej parafii.
- Zaczęło się w 1979, roku mojego przyj-
ścia na parafię w Bełżycach. Chciałbym 
wspomnieć jeszcze o tym, skąd potrzeba 
założenia teatru przy kościele. Zakłada-
nie różnego rodzaju organizacji było za-
bronione przez państwo, dlatego ludzie 
przychodzili do kościoła nie tylko na mo-
dlitwę, ale też po to, by spełniać się w in-
nych formach życia takich jak np. zespoły 
śpiewacze i teatr. Wtedy kościół stanowił 
miejsce, gdzie skupiało się życie para-
fialne, kulturalne, społeczne. Przy oka-
zji uroczystości czy świąt pisałem różne 

teksty, dotyczące najważniejszych wyda-
rzeń, historii Polski. Zwykle wystawiali-
śmy je przynajmniej dwa razy w roku: na 
Boże Narodzenie i Wielkanoc. W okre-
sie bożonarodzeniowym popularne były 
zwłaszcza jasełka, gdzie odtwarzaliśmy 
postacie świętych, proroków, aniołów.
- Jakie przedstawienie zaprezentowali-
ście jako pierwsze?
- „Panoramę wieków”, którą sam napisa-
łem i reżyserowałem. Było to przedsta-
wienie dotyczące historii naszego kraju 
w najważniejszych momentach dziejo-
wych. Potem kolejny spektakl Kossak 
– Szczuckiej „Gość oczekiwany” wysta-
wiony podobnie jak „Panorama wieków” 
w kościele. W obu sztukach grała głównie 
młodzież licealna, np. obecny ks. Zbi-
gniew Wójtowicz, Tomasz Listoś, wystę-
powała także Teresa Dudkowska, Jolanta 
Węgiel, Anna Stochmalska oraz nieżyjący 
już Jacek Wilczyński. Dodam, że niektó-
rzy z nich zaczęli zajmować się dorosłym 
życiu kulturoznawstwem. Później przy-
szedł czas na poważniejsze rzeczy.  Z ak-
torami dorosłymi wystawiliśmy „Pasję”.  
Pamiętam, że grał w niej Stanisław Tar-
czyński, Roman Jaroszyński, Stefan Wój-
towicz, Zbigniew Kotłowski, Stanisław 
Dudkowski, Marian Ruta i Piotr Ćwikliń-
ski. Niektórzy już nie żyją. Wspomniany 
wcześniej spektakl pt. „Gość oczekiwany” 
wystawiany był kilkakrotnie. Wyjeżdżali-
śmy z nim do okolicznych miejscowości, 
gdzie graliśmy głównie w kościołach i re-
mizach. 
- Graliście też moralitet zatytułowany 
„Syn Marnotrawny i ten drugi” oparty 
na przypowieści o synu marnotraw-
nym.
- Tak. Po latach wznowiłem spektakl, 
w którym zagrało kolejne pokolenie ak-
torów, m.in. obecny zastępca burmistrza 
Marcin Olszak. Sztuka była podzielona 
na cztery akty, pierwszy: rozgrywał się 
w domu, drugi: wśród narkomanów - ta 
część nieco szokowała współczesnym 
językiem i muzyką, trzeci akt to sceny 
w szpitalu i czwarty powrót. Wspomi-
nam aktorów grających w tym spekta-
klu: Zbigniewa Kotłowskiego, Ireneusza 
Wrzołka, Anetę Radkowiak, Agnieszkę 
Rumińską, Annę Król, Halinę Poleszak, 
Ewę Winiarską, Izabelę Brewczak, Kata-
rzynę Węglińską, Małgorzatę Ceglińską 
i  Andrzeja Jęczenia. 
- Wystawialiście także III część „Dzia-

dów” Mickiewicza.
- Postanowiliśmy zaryzykować. Wielką 
improwizację recytował wtedy Grzegorz 
Bednarczyk. W sztuce wystąpili także: 
Tomasz Winiarski, Rafał Ptasznik, Piotr 
Lipa, Katarzyna Tomczyk. Potem był 
jeszcze „Chopin - wieczór poezji roman-
tycznej” z Hubertem Wysmulskim – dziś 
księdzem, Moniką Skawińską i Agniesz-
ką Pietraś. Twórczość tego kompozyto-
ra - patrioty jest mi dość bliska, dlatego 
w  większości z tymi samymi aktorami 
wystawiliśmy „Śmierć Chopina” według 
Romana Brandstaettera. „Za co go ukrzy-
żowali” - kilkakrotnie przedstawialiśmy 
w parafii i na wyjazdach. W sztuce „Przed 
sklepem jubilera” Karola Wojtyły zagrał 
z kolei Rafał Pruszkowski, Kinga Brelich, 
Dariusz Figura, Szymon Maliborski, Lu-
cyna Rybacka, Magdalena Greczkowska. 
Wspomnę jeszcze jeden spektakl zatytu-
łowany „Życie świętego Franciszka” także 
oparty na sztuce Brandstaettera. Tu za-
grał Tomek Tarczyński, Ireneusz Wrzołek 

Połknąłem bakcyla teatru
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i Damian Wrzołek, Piotr Buda oraz Kata-
rzyna Węglińska. W okresie świąt Bożego 
Narodzenia przedstawialiśmy również 
„Opowieść wigilijną” Dickensa, w której 
zagrali z kolei: Kamil Rzezak, Iza Zieliń-
ska.
- Spektakle, misteria to przecież nie tyl-
ko aktorzy i reżyser.
- Przez te wszystkie lata mojej działalności 
oprawę muzyczną zapewniał nam zespół 
Rosarium oraz specjaliści od nagłośnie-
nia, oświetlenia, efektów akustycznych. 
Najwięcej wkładu w tej dziedzinie miał 
Wojciech Widelski i Tomasz Tarczyński, 
a ostatnio Marcin Kamiński. Pomagali 
mi księża przez cały ten czas, ks. Tomasz 
Kosik, a obecnie ks. Tomasz Niedziałek. 
- Przejdźmy do rzeczy najnowszych. 
- Dwa lata temu w rocznicę śmierci Jana 
Pawła II zostaliśmy zaproszeni z wystę-
pem do Filharmonii Lubelskiej. Tam 
przedstawialiśmy „Wieczerzę ostatnią 
– wieczerzę wieczną”. W ubiegłym roku 
w kościele z okazji Święta Niepodległo-
ści 11 listopada wystawiliśmy misterium 
oparte na tekstach patriotycznych. Po 
raz pierwszy w mojej sztuce zespół tań-

czył - poloneza „Pożegnanie 
ojczyzny” przy śpiewie Rosa-
rium. W listopadzie tego roku, 
jak mówiliśmy na początku 
naszej rozmowy, przygotowali-
śmy kolejną premierę, spektakl 
„Talita cum” oparty na Ewan-
gelii, o uzdrowieniu córeczki 
Jaira. Całość składała się z  kil-
ku wątków jak  „Pamiętnik 
Danusi” oparty na pamiętniku 
dziewczynki - Danusi Linek 
z   Warszawy, pisanym również 
przez jej matkę. Z tego tekstu 
wypływało wiele przesłań: Nie-
ważne ile się żyło, ale jak się ży-
cie przeżyło czy Jeszcze tyle mia-
łem do zrobienia, głupia śmierć 
przyszła grubo za wcześnie. Do 
misterium włączyliśmy także 
motywy narodowe związane 
z Katyniem i Smoleńskiem, tu-
taj inscenizacją taneczną popi-
sywały się dziewczęta z zespołu 
Twister. Wymienię jeszcze ak-
torów tego przedstawienia: Do-
minika Wójtowicza, Tomasza 
Winiarskiego, Olę Listoś, Annę 
Dobrowolską, Monikę Adam-
czyk. Cieszę się z wypełnionej 
widzami sali kominkowej oraz 
z obecności osób znaczących 
w naszej społeczności lokalnej. 

- W misterium znalazła się także postać 
naszego papieża, teraz już błogosławio-
nego Jana Pawła II.
- No właśnie. W proroctwie Ezechiela na-
pisano „Oto wyprowadzam Cię z grobów 
ludu mój”. Papież Jan Paweł II nauczył 
nas stąd odchodzić. A już starożytni mó-
wili o  ars vivendi, ars amandi i ars mo-
riendi czyli sztuce życia, sztuce kochania 
i sztuce umierania.
- Mówiąc o teatrze nie wspomnieliśmy 
o tym jak się nazywa.
- Teatr nazwaliśmy „Logos” czyli słowo. 
Wprawdzie teatr w Miejskim Domu Kul-
tury zarezerwował już nazwę „Nasz”, ale 
ten teatr jest „Też Nasz”. Bardzo cieszymy 
się z odnowionej sali kominkowej przy 
parafii i tego, że mamy gdzie wystawiać 
spektakle mimo, że nie jest to scena pro-
fesjonalna, dla nas znaczy bardzo wiele. 

Sadzę, że ogromną role odgrywają takie 
spotkania kulturalne, gdzie między inny-
mi nawiązują się przyjaźnie i łatwo jest 
połknąć coś co nazywa się bakcylem te-
atru. 
- Nie wymieniliśmy wszystkich wy-
stawionych przez księdza sztuk, ani 
wszystkich aktorów, którzy w nich za-
grali. Może będzie to przyczynek do 
kolejnych rozmów na łamach Gazety 
Bełżyckiej. Dziękuję za rozmowę i mam 
nadzieję na spotkanie z Teatrem Logos 
w następnych sztukach.

Rozmawiała: Agnieszka Winiarska,     
foto: Agnieszka Winiarska, arch. ks.Cze-
sława Przecha

W listopadzie popłynęła woda z no-
wej sieci wodociagu miejskiego. Wszyst-
ko w  ramach realizacji wielomilionowe-
go projektu „Poprawa i   uregulowamie 
gospodarki wodno - ściekowej w dolinie 
rzeki Krężniczanki” dofinansowywanego 
z funduszy unijnych.

Jako pierwsze gospodarstwo we 
Wzgórzu zaopatrzone w wodę z wodo-
ciagu zostało mieszkanie pani Krystyny 
Domżał. - W tym domu mieszkam od 
przeszło 30 lat. Dotychczas wodę mieliśmy 
ze studni. Dla mnie jak i dla wiekszości 
mieszkańców, którzy już zostali podłącze-
ni do wodociągu jest to ogromna wygoda. 
Najbardziej jednak cieszę się z budowy ka-
nalizacji. Kiedy zostanie oddana do użyt-
ku nie będę musiała zamawiać wywozu 
nieczystości. Mieszka u mnie lokatorka 
z   dziećmi, dlatego szambo zapełnia się 

dość prędko i regularnie muszę zamawiać wywóz, przeważnie co półtora, dwa miesiące. 
Zwłaszcza zimą było to dość uciążliwe, ponieważ do mojego domu beczkowóz nie mógł 
dojechać zwykłą drogą, a jedynie przez łąkę. Jeśli napada śniegu i są zaspy wtedy jest 
z tym kłopot. Cieszę się też dlatego, że zaoszczędzę trochę pieniędzy, bo jednorazowy wy-
wóz takiego szamba kosztuje około dwustu złotych. Na pytanie, czy prace były uciążliwe 
pani Krystyna mówi, że znosiła je cierpliwie mimo, że trwały dość długo. Do chwili 
obecnej na jej podwórku jest wykopany kilkumetrowy dół pod kanalizację. Zanim po-
płynęła woda z kranu przez kilka tygodni dowozili ją pracownicy ZGKiM-u. - Brałam 
wodę na pranie i do sanitariatów, a do picia przynosiłam od sąsiadów ze studni - wyja-
śnia pani Domżał. W tej chwili z kranu płynie już normalnie woda z kanalizacji miej-
skiej. - Przeszła odpowiednie badania Sanepidu i dostaliśmy informację, od dyrektora 
ZGKiM-u, że jest zdatna do picia - mówi - Jestem bardzo wdzięczna panu Szymonowi 
Topyło z Urzędu Miejskiego i Burmistrzowi Górze. Bardzo zaangażowani w tej kwestii 
służyli zawsze pomocą i informacjami zwłaszcza w kontaktach z wykonawcą robót. Dla-
tego jeszcze raz serdecznie im dziękuję.
Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Wodociąg działa
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Miłośnicy poezji wzięli udział w konkursie
16 Jesienny Konkurs Recytator-

ski w   tym roku przebiegał pod hasłem 
„Świat w krzywym zwierciadle – w po-
szukiwaniu dystansu i rozumu”. Wzięło 
w nim udział 25 uczniów ze szkół gmin-
nych: od podstawowych, przez gimna-
zjalne po szkoły średnie. Niezależnie 

wystapiły dwie uczennice reprezentując 
grupę pana Tadeusza Sieńki, znanego na 
naszym terenie działacza kultury i  recy-
tatora. Do powiatowego etapu wytypo-
wano Julię Plewik z klasy III ZS Nr 1 w 
Bełżycach, która recytowała wiersz pt. 
„Spóźniony słowik”, Michała Sierpiń-

skiego także z  ZS Nr 1, który przygoto-
wał wiersz Jana Brzechwy pt. „Brudas”. 
Sylwia Chudzik ze Szkoły Podstawowej 
w Matczynie przeszła do powiatowego 
etapu z wierszem Wandy Chotomskiej 
zatytułowanym „Dziura w moście”, Do-
minika Winiarska z ZS Nr 1 w Bełżycach 
zaskoczyła bardzo udaną interpretacją 
wiersza „Trema”, Karolina Kołodziej z ZS 
Nr 2 w Bełżycach mówiła fragment pro-
zy Sławomira Mrożka „Śpiąca królewna” 
i  jako szósty do kolejnego etapu konkur-
su przeszedł Marcin Kamiński z ZS im. 
M. Kopernika w Bełżycach prezentując 
wiersz Tadeusza Różewicza „List do lu-
dożerców”. Etap powiatowy i wojewódzki 
sukcesem zakończyła Karolina Kołodziej, 
którą przygotowywała do konkursu Mał-
gorzata Goleman. Wyróżnienia w po-
wiecie otrzymali także: Sylwia Winiarska 
i  Michał Sierpiński. Nauczycielom i opie-
kunom należy pogratulować solidnego 
przygotowania uczniów.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska

Zarząd, podopieczni i członkowie 
Stowarzyszenia Integracji Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym 

„OLIGUS” w Matczynie dziękując 
za wsparcie naszej organizacji 

poprzez wpłatę 1% podatku 
w roku 2012 

życzą 
Świąt białych, pachnących 

choinką, skrzypiących śniegiem 
pod butami, spędzonych 

w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 
pełnych niespodziewanych 
prezentów. Świąt dających 

radość i odpoczynek  oraz nadzie-
ję na Nowy Rok 2013, żeby był 

jeszcze lepszy niż ten, co właśnie 
mija.
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Projekt  pod nazwą "Bełżyce - miasto 
kobiet z pasją" zrealizowany został  w Beł-
życach na terenie Miejskiego Domu Kul-
tury. Nowo utworzony  zespół artystycz-
ny - koło plastyczne kobiet uczestniczyło 
od 1 czerwca 2012 roku do 
30 października 2012 roku 
w różnych działaniach ar-
tystycznych.  Całkowita 
wartość projektu wyniosła 
19 533,93 zł  natomiast z 
czego kwota  dofinanso-
wania  ze środków UE 11 
529,98 zł.

Celem  projektu było 
promowanie  i organizacja 
lokalnej twórczości arty-
stycznej poprzez organi-
zację zajęć warsztatowych  
z  różnych dziedzin sztu-
ki w kole artystycznym. 
Działania te przyczyni-
ły się do poprawy oferty 
spędzania wolnego czasu, 
zachowania wartości kulturowych i przy-
rodniczych oraz aktywizacji społecznej.

Całość rozpoczęła sie plenerem ma-
larskim. W ciągu tygodnia pracy powsta-
ło 20 obrazów w technice olejnej i akry-
lowej ukazujących piękno przyrody ziemi  
bełżyckiej leżącej na obszarze  Lokalnej 
Grupy Działania -  Kraina Wokół Lubli-
na. Grupa pań malujących  w plenerze 
była  niespotykanym dotąd wydarzeniem 
na tym terenie, budząc zainteresowanie 
mieszkańców i promując działania koła 
artystycznego.

Kolejnym elementem projektu było 
wykonanie mozaiki w formie tryptyku  
o   tematyce promującej walory przyrod-
nicze i kulturowe gminy Bełżyce. Uczest-
niczki poświęciły na to zadanie ponad 
dwadzieścia godzin intensywnej pracy. 
Mozaika została usytuowana w holu 
Miejskiego Domu Kultury, a tym samym 
stała się elementem wystroju domu kul-
tury i jest podziwiana przez odwiedza-
jących. Ostatnim zadaniem były jedno-
dniowe warsztaty z wycinanki ludowej, 
na których powstało 20 prac kultywu-
jących tradycje ludowe połączone z ele-
mentem nowoczesności. Prace te podob-
nie jak obrazy zasiliły galerię Miejskiego 
Domu Kultury. Podczas trwania projektu 
została sporządzona dokumentacja foto-
graficzna ukazująca kolejne etapy two-
rzenia i efekt końcowy działań twórczych 

kobiet. Efekty pracy uczestniczek można 
będzie podziwiać na licznych wystawach 
i wernisażach  nie tylko w Galerii MDK , 
ale również  w Internecie. Chcemy także 
w przyszłości nawiązać współpracę z po-

dobnymi kołami działającymi na terenie 
kraju i zagranicą oraz pozyskiwać fundu-
sze na dalszy rozwój.

Dzięki realizacji projektu  powstała 
galeria złożona z 20 obrazów olejnych 
i akrylowych  ukazujących piękno przy-
rody gminy Bełżyce, 20 wycinanek ludo-
wych i 20 fotografii oraz jednej mozaiki 
w formie tryptyku. Najważniejszym jest 
jednak to, że na stałe zawiązało się koło 
artystyczne, które rozpoczyna realizację 
nowych zadań twórczych. Projekt rozbu-
dził w uczestniczkach potrzebę tworze-
nia.

Pytaliśmy o opinie na temat twórczo-
ści koła artystycznego kobiet. Oto kilka 
z  nich:
- Możemy w Bełżycach poszczycić się ga-
lerią malarstwa pejzażowego dzięki twór-
czości Pań z koła artystycznego działają-
cego w Miejskim Domu Kultury. Projekt 
„Bełżyce – miasto kobiet z pasją” dodat-
kowo poszerzył i rozwinął ich zaintereso-
wania artystyczne. Niezmiernie cieszymy 
się z takiej działalności, która kwitnie 
i  rozwija się niemalże na naszych oczach 
i cieszy prezentacją kolejnych prac, coraz 
ciekawszych i ubogacających nasz miej-
ski krajobraz, a także inspiruje i integruje 
kolejnych twórców - Ryszard Góra Bur-
mistrz Bełżyc.
- Podziwiam zaangażowanie tych kobiet, 
które oprócz obowiązków zawodowych, 

rodzinnych czy społecznych znajdują czas 
na realizację swoich zainteresowań często 
marzeń z przeszłości. Wydaje mi się, że po-
siadają one bardzo ważną cnotę jaką jest 
cierpliwość. Tworzenie dzieł artystycznych 

wymaga bardzo dużej cier-
pliwości, spokoju i staranno-
ści przy realizacji kolejnych 
etapów swojej pracy. Nie da 
się przeskakiwać ustalonych 
czynności w tworzeniu dzie-
ła, można co najwyżej znisz-
czyć go przez niecierpliwość.
W dzisiejszych czasach gdy 
większość ludzi chce mieć 
dużo i od razu, cierpliwość 
staje się cnotą zapomnianą. 
Kto ją posiada może wyko-
nywać czynności spokojnie 
i bez zbędnej nerwowości, 
ciesząc się nie tylko spełnie-
niem, ale i oczekiwaniem. 
Życzę zatem wszystkim ko-
bietom z pasją dużo cier-

pliwości - Antoni Kwiatkowski Sekretarz 
Miasta.
- Nie przypominam sobie, żeby w ostatnim 
ćwierćwieczu było takie zainteresowanie 
sztuką w szerokim tego słowa znacze-
niu, stąd wernisaże, wystawy, spotkania. 
A ostatnio „Kobiety z pasją”. To rzecz bez 
precedensu w Bełżycach, żeby takie duże 
grono pań poddało się pasji tworzenia. 
Tworzenia autentycznego - tego z potrze-
by serca, ducha i rozumu. Panie tworzą 
piekno, które mam nadzieję rozsiewać się 
będzie wokół nas i przez nas - Józef Ka-
sprzak dyrektor Miejskiego Domu Kul-
tury.
- Dobrze, że taki plener miał miejsce w na-
szym mieście. Mamy przecież ładne wi-
doki, krajobrazy i wcale nie trzeba jechać 
gdzieś daleko by namalować ciekawy pej-
zaż - Wiesława z Bełżyc.

Tekst i foto: Agnieszka Winiarska, Emilia 
Wiencko-Kozak

Kobiety z pasją
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„Marzenia są dla tych, którzy zostają 
w domu. Wyzwania są dla tych, którzy 
ruszają w drogę”. W sporcie, tak jak w ży-
ciu - bez zaangażowania nie ma sukcesu. 
Sport bowiem potrafi odciągnąć nas od 
szarej monotonii dnia codziennego oraz 
sprzyja zrozumieniu samego siebie. Dzię-
ki niemu możemy przeżywać zupełnie 
nowe emocje, zapomnieć o problemach 
i wszelkiego rodzaju stresach. To właśnie 
poprzez sport możemy rozwijać i pozna-
wać granice swoich możliwości. Sport co-
raz częściej staje się popularny zarówno 
wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych, 
a jak bardzo popularny jest już teraz oraz 
jak pięknie rzeźbi umysł, duszę i ciało 
mogliśmy się przekonać na VIII Finało-
wym Turnieju z cyklu Grand Prix LZS – 
2012 w Tenisie Stołowym, który odbył się 
24 listopada 2012 w Bełżycach.

Na 12 stołach w hali sportowej Cen-
trum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełży-
cach swe umiejętności prezentowało 106 
zawodników w następujących katego-
riach wiekowych:
- Młodzicy 1999 i młodsi
- Juniorzy 1995-1998
- Seniorki 1998 i starsi
- Seniorzy 1994 i starsi
W poszczególnych kategoriach wieko-
wych zwycięstwo odnieśli:

Młodziczki 
Powroźnik Aleksandra – Dystans Niedź-
wiada
Miękina Alicja – Lewart Lubartów
Waryszak Daria – Żaczek Fajsławice
Zawodniczki z CKFiS Bełżyce uplasowa-
ły się na następujących lokatach:
7-8 Bieniek Izabela 
13-15 Lichota Kinga 
17-19 Mazowiecka Alicja – startująca po 
raz pierwszy w zawodach tenisa stołowe-
go

Seniorki 
Baranowska Dagmara – Lewart Lubartów
Kulbaka Kamila – Żaczek Fajsławice
Pasicka Patrycja – Żaczek Fajsławice
Zawodniczki z CKFiS Bełżyce zajęły na-
stępujące miejsca::
5-6 Buczyńska Oktawia
7-8 Bieleń Karolina

Młodzicy
Baranowski Mateusz – Lewart Lubartów
Włoszek Sylwester – KTS Sygnał
Żuk Arkadiusz – Lewart Lubartów
Zawodnicy z CKFiS Bełżyce uplasowali 
się na miejscu:

7-8 Poniatowski Adrian
13-16 Trepiak Jakub
 Mazowiecki Karol
 Maliborski Paweł
 Pawelec Filip
17-24 Bieliński Patryk
 Góra Rafał
 Janczarek Marcin
 Janczura Grzegorz
25-32  Sieńko Piotr
 Bartoszcze Jarosław
 Wójtowicz Piotr
33-39  Pietroń Dawid
 Kwiatkowski Maciej
 Kołodziejczyk Patryk
 Kołodziejczyk Eryk

Juniorzy
Powróżnik Przemysław – Dystans Niedź-
wiada
 Krasucki Maciej – Kłos Wola Skromow-
ska
Tymicki Łukasz – Żaczek Fajsławice
Zawodnicy z CKFiS Bełżyce zajęli lokaty:
5-6 Nowicki Arkadiusz
9-12 Wójcik Przemysław
17-20 Sowiński Przemysław
Król Jakub
Mazur Daniel
Maliborski Michał

Seniorzy
Grzyb Marcin – UKS Wola Osowińska
Kołodziejczyk Jacek – CKFiS Bełżyce
Baran Robert – UKS Wola Osowińska
Zawodnicy z CKFiS Bełżyce uplasowali 
się na miejscach:
5-6 Szymanek Bartłomiej
7-8 Chemperek Michał
9-12 Włodarczyk Kacper
13-16 Kruk Seweryn
Dodatkowo w Turnieju Grand Prix LZS 
- 2012 rozegrano pojedynki w kategorii 
żaczek i żaków:
W kategorii żaczek zwycięstwo odniosła:
Szewczak Weronika – Amicus Łopiennik 
Górny
Niezgoda Julia – KS Niedrzwica
Powroźnik Patrycja – Dystans Niedźwia-
da
Zawodniczka z CKFiS Bełżyce – Mazo-
wiecka Alicja uplasowała się na 8 miejscu.

W kategorii żaków zwycięstwo odniósł:
Kowlaczyk Bartosz – Lewart Lubartów
Drzewiecki Łukasz – Lewart Lubartów
Płachta Norbert – SP 46 Lublin
Zawodnicy z CKFiS Bełżyce zajęli lokaty:
5-6 Plewik Miłosz

9-12 Kołodziejczyk Patryk
13-16 Kołodziejczyk Eryk
 Trepiak Jakub
 Kwiatkowski Maciej

Turniej przebiegał w miłej i jak na 
sport przystało zdrowej rywalizacji, nie 
pozbawionej sportowych emocji. Zawod-
nicy w pojedynkach wykazali się dużą 
ambicją i wolą walki. Była radość zwycię-
stwa oraz gorycz porażki. Przede wszyst-
kim jednak była to okazja do wspaniałej 
zabawy oraz odnowienia i nawiązania 
kontaktów towarzyskich między uczest-
nikami turnieju. 

Po zakończonych zmaganiach, za-
wodnikom, którzy w VIII Finałowym 
Turnieju Grand Prix LZS wywalczyli 
miejsca na podium, przedstawiciele or-
ganizatorów turnieju, tj. – sekretarz Rady 
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Lu-
blinie Pani Elżbieta Orzechowska oraz 
występujący w imieniu Centrum Kultury 
Fizycznej i Sportu w Bełżycach – instruk-
tor sekcji tenisa stołowego Pan Tadeusz 
Wasilewski, wręczyli pamiątkowe dyplo-
my oraz medale. 
W klasyfikacji generalnej po ośmiu tur-
niejach zawodnicy CKFiS zajmują nastę-
pujące pozycje:
w kategorii Młodziczki:
Bieniek Izabela IV miejsce 
Żacy:
Plewik Miłosz IV miejsce
Młodzicy:
Poniatowski Adrian IV miejsce 
Seniorzy:
Kołodziejczyk Jacek I miejsce
   Barwy CKFiS Bełżyce we wcześniej-
szych turniejach tego cyklu reprezento-
wali także: Górka Kinga, Koziński Emil, 
Podlawski Kamil, Jędryszka Daniel, Ku-
dło Konrad, Ćwikła Cezary.
   Zwycięzcy generalnej klasyfikacji otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, medale oraz 
nagrody pieniężne.
   Organizatorzy turnieju serdecznie dzię-
kują wszystkim zawodnikom i kibicom, 
życząc jednocześnie sukcesów w kolej-
nych turniejach z cyklu Grand Prix LZS, 
które rozpoczną się już w styczniu 2013 
roku.

Tekst: Katarzyna Wasilewska, 
foto: Agnieszka Winiarska, Adam Sudół

VII Finał Turnieju LZS w Tenisie Stołowym
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Usługi elektryczne

Krzysztof Sapała ElektroSap
ul. Wilczyńskiego 5, Bełżyce tel. 667-358-101

 www.elektrosap.pl, e-mail: elektrosap@prokonto.pl
instalacje elektryczne (montaż, usuwanie usterek, przeróbki)

instalacje inteligentne budynków, instalacje TV-SAT
instalacje teletechniczne, instalacje alarmowe oraz monitoringu

II MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ 
WARCABOWY DLA UCZNIÓW 
KLAS III zgromadził 16 listopada 2012 r. 
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bełżycach 
szesnastu trzecioklasistów wyłonionych 
w drodze eliminacji klasowych.

Celem Turnieju War-
cabowego była przede 
wszystkim integracja 
uczniów klas III z gmi-
ny Bełżyce, ale również 
kształtowanie postawy 
sportowej rywalizacji oraz 
kulturalnego zachowa-
nia wobec przeciwnika, 
rozwijanie umiejętności 
logicznego myślenia, ra-
dzenia sobie w sytuacjach 
problemowych i dosto-
sowania się do reguł gry, 
kształtowanie umiejętno-
ści przeżywania sukcesów 
i porażek, oraz przybli-
żenie uczniom działalno-
ści Klubu Honorowych Dawców Krwi 
i  Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Uczestnicy II Międzyszkolnego Tur-
nieju Warcabowego:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bełży-
cach:
-Mistrzowie klasy III A: Michał Sierpiń-
ski, Weronika Miąc,
-Mistrzowie klasy III B: Julia Plewik, Igor 
Kotłowski,
-Mistrzowie klasy III C: Natalia Bednarz, 
Kacper Chojnacki, 
Szkoła Podstawowa w Babinie:
-Mistrzowie klasy III: Hubert Iwaniak, 
Jakub Walczak,
Szkoła Podstawowa w Krzu:
Mistrzowie klasy III: Kinga Rudzka, Ka-
rolina Ziółek,

Szkoła Podstawowa w Matczynie:
-Mistrzowie klasy III: Damian Tarkow-
ski, Jakub Fitt,
Szkoła Podstawowa w Wierzchowi-
skach:
-Mistrzowie klasy III: Norbert Przybysz, 

Patrycja Królikowska,
Szkoła Podstawowa w Chmielniku:
-Mistrzowie klasy III: Paweł Misztal, Pa-
trycja Duda.

Nad prawidłowym przebiegiem tur-
nieju czuwała komisja w składzie: 

Sędzia główny: Andrzej 
Paśnik, członkowie: Elżbieta 
Góra i wychowawcy klas III.
Wyniki II Międzyszkolne-
go Turnieju Warcabowego: 
Mistrz Gminy Bełżyce: Hu-
bert Iwaniak – Szkoła Pod-
stawowa w Babinie
I V-ce Mistrz Gminy Bełżyce 
Weronika Miąc - Szkoła Pod-
stawowa w Bełżycach 
II V-ce Mistrz Gminy Bełży-
ce: Michał Sierpiński - Szkoła 
Podstawowa w Bełżycach
III V-ce Mistrz Gminy Bełży-
ce: Kacper Chojnacki -Szkoła 
Podstawowa w Bełżycach

Wszyscy uczestnicy tur-
nieju otrzymali dyplomy i nagrody ufun-
dowane przez Burmistrza Bełżyc. 

Zwycięzcy Turnieju otrzymali tak-
że puchary i nagrody ufundowane przez 
Prezesa Klubu Honorowych Dawców 
Krwi w Bełżycach. Wręczenie dyplomów 
i nagród odbyło  się 17 listopada 2012 r. 
podczas uroczystości PCK w Miejskim 
Domu Kultury w Bełżycach.

Tekst: Elżbieta Góra - Organizator Tur-
nieju Warcabowego, foto: arch. ZS Nr 1

II Międzyszkolny Turniej Warcabowy

Z księgi przysłów polskich

Taką pogodę Nowy Rok przynosi, 
jaka na Jana od Krzyża się głosi.

Co zima przychłodzi, lato wynagro-
dzi.

Jak w zimie piecze, to w lecie ciecze.

W grudniu rzeki kryją lody, a lud 
cieszy się na Gody.

Grudzień zimny, śniegiem przykry-
ty, daje rok w zboże obfity.

Grudzień ostro mrózi drogi, wieprze 
bije, drwa znosi dla zimowej trwogi.
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Drodzy Mieszkańcy        
Województwa Lubelskiego

Proszę przyjąć z głębi serca płynące 
życzenia pełnych miłości, nadziei,

radosnych wzruszeń 
i ciepła rodzinnego

Świąt Bożego Narodzenia.
Niech wigilijny opłatek pojedna nas 

wszystkich i połączy w aktywności na rzecz 
rozwoju naszego regionu.

W Nowym 2013 Roku życzę Państwu
spełnienia marzeń oraz realizacji planów 

zawodowych i osobistych.

Krzysztof Hetman 
Marszałek Województwa Lubelskiego

Polskie wigilie, jak polskie dzieje
Wieczór wigilijny w tradycji pol-

skiej ma szczególny wymiar i charakter. 
Wspomnę narodowe wigilie od schyłku 
roku 1939, od rozpoczęcia okupacji na-
szego kraju przez sąsiadów. Wielu na-
szych rodaków spędzało wigilię z dala od 
ojczyzny.  W zimnie sowieckich łagrów, 
w  chłodzie murów więziennych Katy-
nia,   na syberyjskim zesłaniu,  dzieląc się 
kruszyną chleba jak opłatkiem. Podobnie  
było w niemieckich stalagach i oflagach.

1939 roku w wigilię Bożego Narodze-
nia było bardzo mroźno, wiał ostry wiatr. 
Skuleni i otuleni czym się dało więźnio-
wie, szybko schodzili z nakazanego space-
ru. W celach od rana trwały przygotowa-
nia do wieczornej, wigilijnej kolacji. - Na 
dziedzińcu Niemcy ustawili dużą choin-
kę,więc i oni przygotowywali się do świąt. 
Posępnie patrzyliśmy w okno - wspominał 
po latach więzień lubelskiego Zamku, ks. 
Michał Słowikowski - W naszej celi brak 
było zapału i chęci do rozmowy. Wysunęli-
śmy na środek stół, nakryliśmy czymś bia-
łym, było sianko i opłatek. Każdy zamy-
ślony, nagle komenda „Baczność”. Słychać 
ciężkie kroki… Zgrzyt klucza w celi 35… 
Ktoś wchodzi… Jesteśmy mocno podniece-
ni… Wypuszczają dalszych na wolność - 
powiedział ktoś. Inni westchnęli, może dla 
niektórych gwiazdka zajaśnieje… Zaczęli-
śmy całować się i zalewać łzami opłatek. 
O  godzinie 17.00 wywołanych z cel dzie-
sięciu więźniów wyprowadzono bez rzeczy 
osobistych i cieplejszego odzienia do cięża-
rowego auta. Podróż w eskorcie nie trwała 
długo. Do kirkutu było zaledwie kilkaset 
metrów. Podprowadzono ich do wcześniej 
wykopanych dołów. Egzekucję oświetlały 
reflektory ciężarowego samochodu. Echa 
wystrzałów dotarły nie tylko do Zamku, 
ale i gmachów starego miasta. Nazajutrz 
rano polscy strażnicy nie ukrywali prawdy. 
Wśród przetrzymywanych zakładników 
powiało grozą. Prawie już nikt nie miał 
nadziei na ocalenie...

Za drutami niemieckiego obozu 
w Auschwitz  24 grudnia 1940 roku miała 
miejsce więzienna wigilia. Na placu ape-
lowym stanęła choinka. Hitlerowcy zło-
żyli pod nią ciała zamordowanych więź-
niów. To miał być prezent dla żyjących. 
Rok później, w 1941 roku, Niemcy „zor-
ganizowali” równie tragiczną Wigilię. 
W  czasie powrotu z niewolniczej pracy 
przy budowie KL Auschwitz II-Birkenau 
do obozu macierzystego, hitlerowcy zabi-

jali jeńców z komand radzieckich, którzy 
nie byli w stanie już iść o własnych siłach. 
Zginęło wówczas około 300 osób. O godz. 
18-tej odbył się ponowny apel. Mimo 
srogiego mrozu, więźniowie musieli stać  
w szeregu na apelu. Zamarzły 42 osoby. 
Widząc to wielu więźniów załamało się 
psychicznie. Więźniowie starali się świę-
tować w poszczególnych blokach i poma-
gać załamanym. Popłynęły wtedy potęż-
na jak morze kolęda „Bóg się rodzi - moc 
truchleje” i inne pieśni. W  końcowym 
akordzie  zabrzmiał „Mazurek Dąbrow-
skiego”. Wszyscy ściskali się serdecznie, 
gorąco i długo płakali, a byli i tacy, którzy 
głośno szlochali. W sali siódmej bloku 
25 stanęła mała choinka, którą przemycił 
Henryk Bartosiewicz. Rotmistrz Witold 
Pilecki, bohater obozowego ruchu oporu, 
umieścił na choince wyciętego z brukwi 
Białego Orła.

Każda rocznica zbrodni katyńskiej 
przypomina o tragicznych losach pol-
skich jeńców. Wigilia 1939 roku była 
ostatnią dla uwięzionych na „nieludzkiej 
ziemi”. Każdy łamał się wtedy z kolegami 
chlebem. Rozpacz ściskała im gardło do 
tego stopnia, że nie mogli nic jeść. Nie-
którzy odchodzili  do swoich prycz. Po 
północy słychać było dyskretny, cichy 
chór kolęd śpiewanych przez jeńców. 
Chór, tak piękny, tęskny i rzewny, że ze 
wszystkich pryczy 
rozlegał  się szloch, 
w którym było czuć 
tęsknotę, rozpacz 
i własną niemoc. 
Wszystkich stam-
tąd wywieziono na 
śmierć do Katynia. 
Wigilia w  1939 r. 
była więc ostatnią 
dla uwięzionych 
tam polskich jeń-
ców wojennych.                                            
Z notatników wy-
dobytych z ma-
sowych grobów 
w Katyniu wyłania 
się posępny obraz 
tamtej mrocznej 
nocy. Nieznany 
autor pamiętni-
ka znalezionego 
w mogile pisze: 
Wczoraj byliśmy 
wszyscy fotogra-

fowani. Wracając przez las zbieraliśmy 
gałązki, by zrobić choinkę. Dziś wigilia, 
opłatek zrobiony przez kolegów, stół na-
kryty prześcieradłem – choinka malutka... 
dzielimy się opłatkiem i wśród szlochów 
i łez całą duszą i sercem rwie się każdy 
z nas do najdroższych. Nigdy już ich nie 
ujrzeli, spoczęli w katyńskim lesie. Drze-
wa, „świadkowie” polskiego dramatu do 
dzisiejszego dnia szumem liści oddają  
hołd  wielkim ludziom, zakopanym w ka-
tyńskich dołach na wieki. Wydarzenia  
z 1940 r. zapisane na kartach historii Pol-
ski, krwią i męczeńską śmiercią Polaków 
należą do najbardziej dramatycznych. 
Tam, w Katyniu, zabito wiarę, nadzieję, 
miłość, jednym strzałem w tył głowy.(...)

 Były i wigilie tułacze, na obcej ziemi, 
wigilie skazańców i zesłańców, Sybiraków. 
Były wigilie w łagrach, obozach zagłady, 
na przymusowych robotach, w  aresz-
tach i   stalinowskich więzieniach. Teraz 
spędzamy wigilie w wolnej i niepodle-
głej Polsce. Nigdy, nawet w największym 
smutku, nie zabrakło nam Polakom choć-
by odrobiny nadziei, nie zabrakło wiary 
w wolność i zwycięstwo dobra i miłości, 
którą przynosi rodzący się Jezus w Świętą 
Noc.
Tekst: Ewa Pietrzyk
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Okiem mieszkańcaŚwiąteczne przepisy pani Basi

Tym razem przed świetami zaproponujemy Państwu prze-
pis nie na ciasto, ale na danie wigilijne, a mianowicie na kapu-
stę z grochem. 

Składniki: 500g kwaszonej kapusty, 3-4 suszone grzyby, 
szklanka grochu, średnia cebula, sól, pieprz, majeranek, 2 łyżki 
oleju.

Namoczony na noc groch ugotować w tej samej wodzie, 
dodając majeranek, sól i pieprz do smaku. Umyte i namoczone 
na noc grzyby zagotować, odcedzić. Kapustę drobno posiekać, 
zalać wywarem z grzybów, dodać pokrojone grzyby; ugotować. 

Drobno posiekaną cebulę zeszklić na oleju, dodać do kapusty. Gdy kapusta i groch 
będą miękkie, połączyć ze sobą, wymieszać i jeszcze chwilę razem gotować. Podawać 
gorące

I jeszcze ciekawostka: danie, które kiedyś gościło na niektórych stołach wigilijnych 
w naszym regionie, jest to fasola z powidłami śliwkowymi. A oto sposób jej przygoto-
wania: fasolę jaś ugotować do miękkości. Do ciepłej dodać 2-3 łyżki powideł śliwko-
wych, wymieszać i ciepłe podawać na stół. Jeżeli powidła są zbyt gęste można dodać 
łyżkę przegotowanej wody. Podobno najlepiej zanim doda się powidła zrobić z nich 
- ucierając - gęsty sos. Ma być dobre.

   Prezentujemy naszym Czytelnikom 
fragment polskiej kolędy liczącej ponad 
trzysta lat, odnalezionej w latach 60-
tych XX wieku w Szwecji, autorstwa Jana 
i  Krysztofa Denhoffów, do której melo-
dię skomponował Zbigniew Bizoń. 

 Jezus - Bóg i Człowiek w stajence 
betlejemskiej narodzony 

 
Co-ć się dzieje, szczodry Panie?
Zaraz jęczysz, płaczesz, łkanie
Ustkami purpurowemi
Wydajesz między niememi
 
Wołem, osłem, bestyjami,
Wzgardzonemi źwierzętami.
Gdzie stajenka nieużyta
Akwilony drzwiami wita,

Boską cześć Bogu małemu,
Rzewnie w jasłkach płaczącemu,
Obłok dżdżysty niech rozbije
Lutnia, która smutki myje.
 
Trzęś się ziemio, zagrzmi morze,
Pokłońcie się ranne zorze.
I ty, niebo, uderz czołem,
Co ustawnie chodzisz kołem.
 
Alić się Jezus rozśmieje,
Zadatek dobrej nadzieje,
Iże poty nie zaginie
Walecznych Denhoffów imię.

Hej kolęda

Na „Zaduszkach jazzowych” w MDK 
w  tym roku wystapiło Quasi Trio w skła-
dzie: Artur Figiel, Marek Moczulski 
i  Piotr Czarny.

Na ulicy Zielonej postawiono lampy 
uliczne, które oświetlają drogę od Rynku 
do ulicy Krakowskiej.

W Babinie staneły nowe wiaty przystan-
kowe, docelowo będzie ich pięć.

Przy pomniku Matki Boskiej Partyzanc-
kiej zamontowano lampy, które wieczo-
rem oświetlą monument.

Szanowni Czytelnicy 
Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej 

Miło nam poinformować, że już 
za kilka dni, tj. 2 stycznia 2013 roku 
rozpoczniemy wdrażanie kompute-
rowego systemu udostępniania zbio-
rów w Oddziale dla Dzieci. Każdy 
z Was otrzyma własną kartę biblio-
teczną, ważną bezterminowo, która 
stanowi swoistą przepustkę do nie-
odpłatnego korzystania ze zbiorów 
biblioteki, zasobów internetowych 
i  innych źródeł informacji. Karta 
jest też kluczem do zdalnej obsługi 
własnego konta bibliotecznego za 
pomocą sieci internetowej. Jest to 
karta indywidualna, z niepowtarzal-
nym kodem kreskowym charaktery-
stycznym dla danego czytelnika.

W związku z tym, podczas 
pierwszej wizyty w nowym roku 
w Oddziale dla Dzieci, prosimy o za-
branie ze sobą dowodu tożsamości 
(np. legitymacji szkolnej) i nume-
ru pesel. Dzieci do lat 13 otrzyma-
ją kartę nieodpłatnie, zaś pozostali 
Czytelnicy za jednorazową opłatą  
w wysokości 5 zł. 

Magdalena Widelska
Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Bełżycach
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Odpowiedz na pytanie

Świąteczna krzyżówka z hasłem

 Prawidłowo na fotograficzną zagadkę z listopadowego wydania 
Gazety Bełżyckiej odpowiedział Krzysztof Wójcik. Na prezentowanym zdję-
cu widoczna była Szkoła Podstawowa w Wierzchowiskach. Krzyżówkę z ha-
słem „Pazibroda” rozwiązał Tomasz Bogusz. Gratulujemy. 

 W tym miesiącu pytamy o dwie fotografie i co, oraz kto się na nich 
znajduje? Dla ułatwienia podamy, że osoba widoczna na zdjęciu jest związana z historią naszego miasta, a budynek w prawie 
niezmienionym stanie istnieje do dziś.

 Jak zwykle na odpowiedzi czekamy w redakcji Gazety Bełżyckiej przez miesiąc oraz pod nr tel. 81 517 22 30. Nazwiska 
osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi opublikujemy w kolejnym wydaniu gazety. Do redakcji zapraszamy szczególnie To-
masza Bogusza po odbiór upominku, w podziękowaniu za regularne rozwiązywanie zagadek i krzyżówek w naszej gazecie.

Okiem mieszkańca

1. Dawniej bożonarodze-
niowa ozdoba w domu za-
miast choinki
2. Nazwa wielu miejscowo-
ści odpustowych w Polsce, 
powstałych na wzór drogi 

krzyżowej Chrystusa
3. Majątek wnoszony mężowi przez żonę przy zawie-
raniu małżeństwa
4. Bezzwrotna pomoc finansowa udzielona np. insty-
tucji, samorządowi bądź organizacji, pochodząca ze 
środków publicznych
5. Dawniej: nieśmiały, niepewny siebie, niestały 
w uczuciach
6. Bajkowy władca Polski, któremu przypisuje się zało-
żenie Krakowa i zgładzenie smoka
7. Ryba goszcząca na wigilijnym stole
8. Broń sieczna używana przez ciężką jazdę i drago-
nów
9. Niebieski barwnik, dodawany niegdyś do bielenia 
ścian
10. Porcja surowego ciasta pozostawiona z poprzed-
niego wypieku, dodawana do ciasta na chleb




