
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Tytuł projektu: ,,Rewitalizacja obszarów wiejskich w Gminie Chełm” 

● „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zarzeczu” 

Przebudowa świetlicy oraz odpowiednie wyposażenie pozwoliło na poprawę warunków lokalnych  

i sprzętowych, gdzie mogą spotykać się wszyscy mieszkańcy wsi. Remont zdegradowanego budynku 

świetlicy wiejskiej obejmował: malowanie ścian wewnątrz budynku i na zewnątrz; wymianę dachu; 

wymianę instalacji ogrzewania; wymianę posadzek. Modernizację infrastruktury technicznej,  

wodno-kanalizacyjnej. Modernizacji uległ również teren wokół świetlico. Do dyspozycji dzieci jest plac 

zabaw i teren zielony. 

 

● ,,Remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Pokrówka” 

Celem projektu był wzrost bezpieczeństwa i funkcjonalności istniejącego boiska w miejscowości 

Pokrówka poprzez wymianę nawierzchni boiska oraz ogrodzenie terenu. Realizacja projektu wpłynie 

na wzrost aktywności dzieci i młodzieży z podobszaru rewitalizacji oraz szeroko pojętą popularyzację 

sportu w gminie. Teren boiska został ogrodzony siatką, zostały zamontowane trybuny, oświetlenie 

wymieniono na nowe. Utwardzono dojście do boiska. 

 

● ,,Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okszów Kolonia” 

Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie boiska wielofunkcyjnego  

w Okszowie Kolonii. Modernizacja boiska sportowego stworzyła warunki do przeprowadzenia 

odpowiednich procesów szkoleniowych i edukacyjnych związanych z uprawianiem sportu 

wyczynowego, profesjonalnego, ułatwiła dostęp do odpowiedniej jakości obiektów sportowych oraz 

zwiększyła liczbę jakości obiektów sportowych na terenie gminy. Inwestycja umożliwiła promowanie 

zdrowego i aktywnego trybu życia zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Wymieniona 

została naturalna na nawierzchnię poliuretanową oraz ogrodzenie boiska. 

 

● ,,Renowacja budynku po byłym kółku rolniczym w miejscowości Depułtycze Królewskie Kolonia” 

Głównym celem projektu było nadanie budynkowi nowych funkcji użytkowych. Wymieniono 

ogrodzenia, odnowiono elewację, pomalowano ściany wewnątrz budynku oraz w pomieszczeniach 

socjalnych. Dach został zmieniony, wykonano remont łazienki, budynek został ocieplony, wymieniono 

instalacje ogrzewania. 

 

● ,,Utwardzenie terenu z wydzieleniem na części miejsc postojowych w miejscowości Pokrówka” 

Celem realizacji planowanej inwestycji jest poprawa warunków ruchu, a w szczególności 

bezpieczeństwa i komfortu jazdy pojazdów oraz możliwości postoju pojazdów mieszkańców sąsiednich 

bloków mieszkalnych. Planuje się zmianę zagospodarowania działki poprzez wykonanie na części ich 

utwardzenia wraz z krawężnikami i z warstwami konstrukcyjnymi i krawężnikami. 

 



 

 

● ,,Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Okszów i Okszów Kolonia” 

Zasadniczym celem będzie poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Okszów i Okszów 

Kolonia, poprzez przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej. Standardów życie obecnej ludności, oraz 

poprawę jakości terenów inwestycyjnych dla przyszłych mieszkańców. Modernizacja infrastruktury 

technicznej w danych miejscowościach pozwoli na rozwiązanie większości problemów dotyczących 

gospodarki wodno – ściekowej. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi wzrost liczby użytkowników 

korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

 

 


