
 I
S

S
N

 
1

6
4

0
-

3
1

8
5

Nr 84
Wrzesień/Październik/Listopad 2016

E g z e m p l a r z   b e z p ł a t n y 

B I U L E T Y N   I N F O R M A C Y J N Y

PODATKI 2017 * PRZEKAZANIE SZTANDARU * NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

W NUMERZE

Pomnik Powstańców Styczniowych w Depułtyczach 
Warta honorowa żółnierzy Garnizonu Chełm 



2

Głos 

Po raz dziewiąty Gmina Chełm zbuduje drogę w ramach 
tzw. „schetynówek”. Wniosek Gminy Chełm znalazł się na 
pierwszym miejscu listy rankingowej (na 84 złożone w wo-
jewództwie). Wartość całego projektu to 450 tys. zł, a dofi-
nansowanie 50%. Inwestycja ta dotyczy przebudowy drogi 
gminnej w miejscowości Rożdżałów, od świetlicy w stronę 
stadionu (fot. poniżej, z lewej). Realizacja projektu przewi-
duje przebudowę nawierzchni jezdni na odcinku 255 me-
trów, o szerokości 5,5 metra. Zostanie wykonany chodnik, 
przejście dla pieszych, zatoka parkingowa i autobusowa. 

Powiat Chełmski w partnerstwie z Gminą Chełm i Gminą 
Kamień otrzymał dofinansowanie wniosku na rozbudowę 
drogi powiatowej Rożdżałów – Mołodutyn – Strachosław 
(fot. poniżej, po prawej). Na terenie Gminy Chełm wyko-
nany będzie odcinek ponad 1,3 km z chodnikiem 0,5 km 
w Rożdżałowie. Gmina w partnerstwie sfinansuje tą inwe-
stycję kwotą 381 tys. zł.

Ogłoszono przetargi na przebudowę dróg dofinansowa-
nych w ramach PROW (kwota dofinansowania to 63,63% 
wartości kosztów całkowitych brutto): 
* Przebudowa drogi gminnej Depułtycze Królewskie - Kol. 
-  Stare Depułtycze -  Nowe Depułtycze; zakres zadania  
to wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 2,4  km  
z  utwardzeniem  poboczy oraz wykonanie 1,4 km na-
wierzchni z kruszywa łamanego.
* Przebudowa drogi gminnej Depułtycze Królewskie – 
Rożdżałów; zakres zadania to wykonanie nawierzchni as-
faltowej na długości 2,23 km oraz nawierzchni z kruszywa 
łamanego na długości 1, 65 km.
* Przebudowa drogi powiatowej w Stawie w stronę Krobo-
noszy, wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego – na-
wierzchnia asfaltowa na długości 3,4 km i ciąg pieszo – ro-
werowy szerokości 2,5 m długości 2,19 km z utwardzonymi 
poboczami.     BPG

Drogowy  Prymat  Utrzymany

Realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chełmie zadanie przebudowy nawierzchni na drogach powiatowych, 
współfinansowane przez Gminę Chełm, objęło nowe asfalty w Kozie Gotówce „od torów” do skrzyżowania w Srebrzyszczu 
oraz w Okszowie w kierunku Wólki Czułczyckiej „do lasu”. Położono również asfalt na odcinku Nowiny – Leśniczówka. 
Gmina Chełm wzbogaci się o blisko 4 km nowych nawierzchni asfaltowych (fot. poniżej). Trwa również współpraca gminy 
z powiatem przy budowie chodników. 27 października oddano do użytku kilometrowy odcinek chodnika przy ul. Zielonej 
w Pokrówce i blisko kilometrowy w Rożdżałowie (fot. na stronie 3). Wykonawcą tych inwestycji była firma BEDNAREX 
z Chełma. Koszt całej inwestycji to 462 000 zł, Gmina Chełm pokryła 60% kosztów. 

W planie na rok 2017 są dwie wspólne inwestycje gminno - powiatowe polegające na budowie chodników w miejsco-
wości Żółtańce-Kolonia o długości 1,5 kilometra i w Strupinie Łanowym o długości 1 kilometra.    BPG

Wspólne Drogi i Chodniki

Miasto Chełm, w partnerstwie z Gminą Chełm, złożyło 
wniosek na przebudowę ul. Wojsławickiej do granicy mia-
sta z Gminą Chełm w kierunku Strupina wraz z przebudo-
wą skrzyżowania ulic Wojsławickiej – 3-go Maja – Igna-
cego Mościckiego. W sytuacji, gdy w wyniku przetargów 
inwestycje znajdujące się na liście rankingowej przed 
Miastem Chełm uzyskają ok. 15% spadku wartości prze-
budowa ul. Wojsławickiej ma duże szanse na dofinanso-
wanie, co byłoby doskonałym połączeniem z  tegoroczną 
„schetynówką” i ścieżką rowerową do Strupina, ułatwiając 
komunikację mieszkańcom gminy i miasta.          BPG

Na fot. od lewej: Starosta Piotr Deniszczuk, radny powiatu Paweł Ciechan, 
radny gminy Krzysztof Dziechciaruk oraz radny powiatu Andrzej Derlak

Na fot. od lewej: sołtys Nowin Joanna Danak, starosta Piotr Deniszczuk oraz 
radny gminy Aleksander Kowalczyk 
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W Horodyszczu i Stawie (fot. powyżej), zakończono budowę chodników przy drogach wojewódzkich.  Wykonawcą od-
cinka chodnika i zatok autobusowych w Stawie, przy drodze wojewódzkiej nr 841 o długość 431 mb., była firma Drogmost 
z Zamościa. Całość inwestycji kosztowała 249 965,19 zł. Chodnik w Horodyszczu, przy drodze wojewódzkiej nr 812, ma 
długość 415 mb. Wykonała go firma Drokan z Chełma za 136 576,90 zł. Inwestycje dofinansowała w 60 % wartości Gmina 
Chełm.               BPG

Chodniki w Pokrówce i Rożdżałowie

Wybory w Nowych Sołectwach
W związku z podziałem dotychczasowego Sołectwa 

Pokrówka na dwa sołectwa Pokrówka i Pokrówka – Ba-
zylany w dniu 3 grudnia odbyły się zebrania wiejskie dla 
dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich w nowoutwo-
rzonych sołectwach. 

W Sołectwie Pokrówka – Bazylany uprawnionych do 
głosowania było 952 mieszkańców. W głosowaniu w wy-
borach sołtysa wzięło udział 51 osób, co stanowi 5,35% 
uprawnionych. Na „urząd sołtysa” kandydowali Ireneusz 
Ćwiek i Janusz Stańkowski. W pierwszej turze tajnego gło-
sowania, uzyskując 26 ważnie oddanych głosów, sołtysem 
Sołectwa Pokrówka - Bazylany został Ireneusz Ćwiek wy-
grywając tylko jednym głosem ze swoim kontrkandydatem. 
Do Rady Sołeckiej Sołectwa Pokrówka – Bazylany zostali 
wybrani: Małgorzata Eitler, Andrzej Watrakiewicz i Adam 
Chadaj. 

Tego samego dnia swoje władze wybierali mieszkańcy 
Sołectwa Pokrówka, gdzie uprawnionych do głosowania 
było 553 mieszkańców sołectwa. W głosowaniu w wybo-
rach sołtysa wzięło udział 88  osób, co stanowi 15,91% 
uprawnionych. O stanowisko sołtysa ubiegały się  Anna 
Łochnicka i Małgorzata Roman-Niemiec (dotychczasowa 
sołtys). W wyniku tajnego głosowania, zdecydowaną więk-

szością ważnie oddanych głosów 56 do 32, na sołtysa So-
łectwa Pokrówka została wybrana Anna Łochnicka. Wiele 
emocji dostarczyły wybory rady sołeckiej. Na kandydatów 
do rady zgłoszono cztery osoby: Małgorzatę Bartosiewicz, 
Renatę Mazur, Marcina Łopackiego i Małgorzatę Pędziń-
ską. Po przeprowadzeniu przez komisję skrutacyjną pro-
cedury głosowania do Rady Sołeckiej Sołectwa Pokrówka 
wybrani zostali: Renata Mazur, Małgorzata Pędzińska 
i Małgorzata Bartosiewicz. Wyborcy nie obdarzyli zaufa-
niem dotychczasowego przewodniczącego Rady Sołec-
kiej, obecnego radnego powiatowego Marcina Łopackiego 
(PSL), który uzyskał najmniejszą liczbę głosów spośród 
czterech kandydatów.       BPG

Rada sołecka Pokrówka (od lewej):  Małgorzata Bartosiewicz, przewodniczą-
ca rady Renata Mazur,  sołtys Anna Łochnicka, Małgorzata Pędzińska

Rada sołecka Pokrówka - Bazylany (od lewej): sołtys Ireneusz Ćwiek, prze-
wodnicząca rady Małgorzata Eitler, Adam Chadaj, Andrzej Watrakiewicz
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14 listopada w Sali Kolumnowej Sejmu RP przy ul. Wiejskiej w Warszawie odbyła się konferencja „Zrównoważony 
rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, podczas której ogłoszono wyniki dorocznego Ran-
kingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. 

Podstawą rankingu, opracowanego już po raz trzynasty pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Admi-
nistracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, jest piętnaście wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: 
gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska, w oparciu o niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Ran-
king obejmuje wszystkie gminy w Polsce podzielone na cztery kategorie: gminy wiejskie, gminy miejskie, gminy wiejsko-
-miejskie oraz miasta na prawach powiatu. Ranking został przygotowany przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Poli-
tyki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundację Polskiego 
Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Wskaźniki używane w badaniu: wydatki majątkowe inwestycyjne, wydatki na transport i łączność, odsetek wydatków 
majątkowych inwestycyjnych oraz na transport i łączność w budżecie, odsetek dochodów własnych w budżecie, stopa 
zatrudnienia i bezrobocia, liczba podmiotów gospodarczych, odsetek radnych z wyższym wykształceniem, napływ i od-
pływ ludności, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, odsetek mieszkańców korzystających z usług sieci wodo-
ciągowej, kanalizacji komunalnej i z oczyszczalni ścieków.

Wśród 1563 gmin wiejskich z całego kraju Gmina Chełm uplasowała się na 221 miejscu w kraju oraz 8 miejscu 
w województwie lubelskim. To najlepsza lokata wśród gmin powiatu chełmskiego. Pozycje pozostałych gmin Powiatu 
chełmskiego: Leśniowice (767), Kamień (830), Dorohusk (1087), Rejowiec (1131), Siedliszcze (1151), Wierzbica (1370), 
Wojsławice (1432), Żmudź (1447), Białopole (1482), Rejowiec Fabryczny (1492), Sawin (1498), Dubienka (1511), Ruda-Huta 
(1536).             BPG

Gmina Chełm w Czołówce Zrównoważonego rozwoju 

Starostwo powiatowe w Chełmie otrzymało 40 mln zło-
tych na scalenia gruntów. Dotyczą one również miejscowo-
ści z terenu gminy Chełm: Józefin (260,96 ha), Ludwinów 
(163,65 ha), Nowe Depułtycze (525,54 ha). Łącznie scale-
nia obejmą 7,5 tys. ha gruntów i 2,5 tys. gospodarstw. Oko-
ło 21,5 mln będzie przeznaczone na prace poscaleniowe, 
takie jak remonty dróg, przepustów czy utwardzenie po-

boczy. Planowane jest też wybudowanie ok. 69 km dróg, 
a 49 km dróg zostanie poddanych remontom. Większość 
z nich zostanie utwardzona tłuczniem lub wyłożona płyta-
mi. Na niektórych odcinkach planowany jest też asfalt. Sca-
lenia zostaną zakończone w 2019 roku, natomiast prace 
poscaleniowe w grudniu 2020 roku.    BPG

Kolejne Scalenia

Zalew Żółtańce został laureatem Konkursu „Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego 2016” zostając tym 
samym najbardziej atrakcyjnym, nowatorskim i przyjaznym turystom miejscem powiatu chełmskiego.

Konkurs składał się z trzech etapów.  Do 10 lipca, w pierwszym etapie, należało wypełnić i dostarczyć formularz 
zgłoszeniowy. Drugi etap stanowiła ocena kandydatur przez Kapitułę Konkursu w składzie m.in. Zbigniew Lubaszewski – 
prezes Zarządu Oddziału PTTK w Chełmie, Magdalena Tereszczuk – prezes Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej 
Roztocze, Tomasz Żmudzki – specjalista ds. marketingu, Cezary Molski – wcześniej Zastępca Dyrektora w: Polska.travel, 
starszy specjalista w Ministerstwie Sportu i Turystyki, wicedyrektor w Polskiej Organizacji Turystycznej, obecnie dyrektor 
Zagranicznego Ośrodka POT w Wielkiej Brytanii. W wyniku oceny merytorycznej 33 Formularzy zgłoszeniowych, Kapituła 
Konkursu postanowiła nominować Zalew Żółtańce do III etapu Konkursu w kategorii Atrakcja turystyczna przyznając 38 
punktów. Ocenie podlegały kryteria: atrakcyjność produktu turystycznego z punktu widzenia turystów, oddziaływanie na 
zjawisko sezonowości, dostępność, różnorodność i spójność oferty turystycznej produktu turystycznego na rynku tury-
stycznym w powiecie i w regionie, źródła i sposoby finansowania oraz wielkość nakładów, perspektywy dalszego rozwoju, 
wpływ na rozwój gospodarczy obszaru produktu turystycznego. Do 30 listopada trwało głosowanie czytelników, którzy 
oddali na naszą atrakcję aż 454 głosy. Drugie miejsce z 179 głosami zajął Zalew „Dębowy Las”, a trzecie Wojsławickie 
Świątynie (130 gł.). 

Uroczysta gala wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 18 grudnia podczas Chełmskiego Jarmarku Bożonaro-
dzeniowego. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” oraz tygodnik 
lokalny „Nowy Tydzień”. Patronat medialny nad konkursem objęło Radio Lublin.

Zalew Żółtańce – 
Najlepszym Produktem Turystycznym 

Powiatu Chełmskiego 2016!
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Sesje RAdy Gminy
* 12 września odbyła się XXI sesja Rady Gminy Chełm. Radni podjęli uchwały w sprawach:

- zmian w budżecie gminy na rok 2016; - zmian wieloletniej prognozy finansowej;
- udzielenia pomocy finansowej powiatowi chełmskiemu na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1842L oraz drogi 
powiatowej Nr 1840L  na terenie gminy Kamień i Chełm”  w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej w kwocie 381.000 zł;
- udzielenia pomocy finansowej Miastu Chełm na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Wojsławickiej od drogi wojewódzkiej 
nr 844 do granicy Miasta z Gminą Chełm z przebudową skrzyżowania ulic Wojsławickiej – 3-go Maja – I. Mościckiego 
w Chełmie” z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej” w kwo-
cie 500.000 zł;
- zmieniająca uchwałę w sprawie podziału sołectwa Pokrówka i utworzenia dwóch odrębnych sołectw: sołectwa Pokrówka 
i sołectwa Pokrówka - Bazylany;
- połączenia samorządowych instytucji kultury Ośrodka Kultury Gminy Chełm oraz Biblioteki Publicznej Gminy Chełm i 
utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm;
- uchwalenia statutu Gminy Chełm; nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Chełm;
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Okszów – Kolonia); na zawarcie porozumienia z Nadleśnictwem 
Chełm w sprawie współdziałania w realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 105068L  w miejscowości Stare 
Depułtycze w Gminie Chełm”.

Ponadto Rada Gminy Chełm na sesji zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

* 10 października  odbyła się XXII sesja Rady Gminy Chełm na której radni uchwalili następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz  wieloletniej prognozy finansowej; wyrażenia zgody na zawarcie 
partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów 
województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poło-
żonych w rejonie miejscowości: Okszów, Stańków i Nowiny; 
- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm;
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości obręb Okszów – Kolonia; na nabycie nieruchomości obręb 
Srebrzyszcze; na zawarcie kolejnych umów dzierżawy;
- zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania 
pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia 
udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wielo-
letnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 
2014 – 2020.

Radni zapoznali się również z informacją z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm za rok 2015 oraz 
oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2015.

* 18 listopada odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Chełm. Radni podjęli uchwały  w sprawach:
- zmian w budżecie gminy na rok 2016; - udzielenia pomocy finansowej powiatowi chełmskiemu na zadania w zakresie 
budowy chodnika w miejscowości Pokrówka ul. Zielona w kwocie 197.000 zł oraz w miejscowości Rożdżałów w kwocie 
160.000,00 zł;
- obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.; - określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Chełm na rok 2017 oraz rocznych stawek podatku 
od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chełm na rok 2017;
- zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Chełm (za dostarczenie 1m3 wody: 2,21 zł netto 
2,39 zł brutto); za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Chełm (za odprowadzenie 1m3 ścieków: 5,75 zł 
(netto 6,21 zł brutto);
- uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 r.;
- organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek oświatowych, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina Chełm;
- zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy pod nazwą Biuro Obsługi Szkół Gminy Chełm 
i nadania jej statutu; 
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Okszów – Kolonia).

Podczas sesji radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Chełm w roku szkolnym 
2015/2016.

Zmarł  Najstarszy  Mieszkaniec  Gminy
23 sierpnia zmarł pan Maciej Klimiuk (102 lata) najstarszy mieszkaniec Gminy Chełm z Anto-

nina. Pan Maciej urodził się 15 września 1914 roku w Srebrzyszczu, tuż przed wybuchem I Wojny 
Światowej. Syn Wasyla i Aleksandry z d. Janczar. W Antoninie mieszkał od urodzenia, gdzie pro-
wadził gospodarstwo rolne. Pan Maciej przeżył dwie wojny światowe, w czasie II Wojny Światowej 
pracował jako przymusowy robotnik przy budowie Stallagu.        BPG
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Wykaz rejonów odśnieżania dróg gminnych przez poszczególnych wykonawców

Lp. Sołectwa Wykonawca

1 Janów, Podgórze, Henrysin PEGAZ   
ul. H. Kamińskiego 7, 22-100 Chełm

2 Stołpie, Tytusin, Nowosiółki, Nowosiółki-Kolonia, Ocho-
ża-Kolonia, Józefin,

SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO
ul. Hutnicza 30,  22-100 Chełm

3 Staw, Parypse, Horodyszcze-Kolonia, Horodyszcze PEGAZ   
ul. H. Kamińskiego 7, 22-100 Chełm

4 Okszów,  Stańków, Nowiny, Wólka Czułczycka, Zarzecze USŁUGI BUDOWLANE - ROBOTY ZIEMNE
Stańków 10, 22-100 Chełm

5 Srebrzyszcze, Koza-Gotówka ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY 
ul. 1 AWP 31/30, 22-100 Chełm

6 Zawadówka, Rudka, Żółtańce, Żółtańce-Kolonia CENZOR HANDEL - ROBOTY ZIEMNE
ul. Połaniecka 14/5, 22-100 Chełm

7 Pokrówka, Strupin Duży, Strupin Mały, Strupin Łanowy, 
Rożdżałów, Krzywice

ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTOWO - HANDLOWYCH
22-100 Pokrówka ul. Wiosenna 57

8
Depułtycze Królewskie, Depułtycze Królewskie Kolonia, 
Stare Depułtycze, Nowe Depułtycze, Wojniaki, Uher, 
Weremowice, Zagroda, Ludwinów

AGRO-KAM
22-100 Uher 18 B

Telefon kontaktowy do Urzędu Gminy Chełm – 689 902 827  lub 784 195 348

Nazwa  
zadania Data Oferty Cena wyw. Przetarg wygrał Cena ofert (zł)

Odśnieżanie 
dróg gminnych

Przetarg 
papierowy 
10 listopada 
2016

Część I  
1. PEGAZ Chełm

 
Część II  
1. Spółdzielnia Transportu Wiej-
skiego 
Chełm

 
Część III  
1. PEGAZ Chełm 

Część IV  
1. Usługi Budowlane - Roboty 
ZiemneStańków 

Część V  
1. Zakład Ogónobudowlany Chełm 

 
Część VI  
1. CENZOR HANEL - ROBOTY 
ZIEMNE Chełm 

Część VII  
1. Usługi Transportowe

2. Zakład Usług Transportowo-
-Handlowych  Pokrówka

Część VIII  
1. AGRO-KAM Uher 
2. Spółdzielnia Transportu Wiej-
skiego 
3. Zakład Usług Transportowo-
-Handlowych

Przetarg 
papierowy

Część I
PEGAZ Chełm

Część II
Spółdzielnia Transportu Wiejskego
 Chełm
   Część III
PEGAZ  Chełm
    Część IV 
Usługi Budowlane - Roboty Ziemne 
Stańków 

Część V
Zakład Ogónobudowlany  Chełm

     Część VI
CENZOR HANEL - ROBOTY ZIEMNE 
Chełm
   Część VII
Zakład Usług Transportow
-Hadlowych Pokrówka

     Część VIII
AGRO-KAM Uher 

Część I
41 400,00

Część II
36 800,00

    Część III
44 000,00
   Część IV
67 500,00

   Część V
45 000,00

  Część VI
56 000,00

 Część VII
45 000,00
  
         Część VIII
43 450,00

Przetargi
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3 października wicepremier  Mateusz Morawiecki, a jednocześnie minister rozwoju i finansów gościł w naszym regio-
nie. Spotkał się z przedsiębiorcami, samorządowcami i środowiskiem naukowym w „gmachu” przy pl. Niepodległości 
i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przy ul. Pocztowej w Chełmie. Następnie odwiedził Centrum Studiów Inżynier-
skich PWSZ w Depułtyczach Królewskich. W Depułtyczach spotkał się ze studentami kierunku pilotaż, zwiedził nowocze-
sne laboratoria oraz  dokonał wpisu do księgi pamiątkowej. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o dronach i współpracy 
sfery nauki z biznesem (fot. PWSZ).        BPG

Wicepremier w Depułtyczach

9 września Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Chełmie obchodziło Jubileusz 80-lecia 
istnienia Wodociągów Chełmskich i Dzień Pracownika 
Gospodarki Komunalnej.  Uroczystości odbyły się w sali 
konferencyjnej Chełmskiej Biblioteki Publicznej, w czasie 
których wyróżniono pracowników zasłużonych dla MPGK 
Sp. z o.o. w Chełmie. Zarząd wyróżnił też partnerów spół-
ki dziękując za wieloletnią współpracę, wśród nich Wie-
sława Kociubę – wójta Gminy Chełm. W  imieniu samo-
rządu gminy wójt przekazał na ręce prezesa Zbigniewa 
Matuszczaka list gratulacyjny z wyrazami uznania za do-
tychczasową działalność, osiągniętą pozycję i rzetelną 
pracę na rzecz mieszkańców Chełma i okolic. Spotkanie 
zakończył występ artystyczny Janusza Laskowskiego. 
      BPG

80-lecie Chełmskich 
Wodociągów

 2 października w Chełmskim Domu Kultury odbyła się 
Jubileuszowa Gala z okazji 50-lecia Chełmskich Zapasów. 
W uroczystości wzięli udział najbardziej znani i zasłużeni 
zapaśnicy, trenerzy, założyciele klubu i wszyscy przyjacie-
le chełmskich zapasów m.in. Andrzej Supron, bracia Ja-
błońscy.

Wielka Gala Zapaśnicza była okazją do przypomnie-
nia historii Miejskiego Klubu Sportowego „Cement - Gryf” 
Chełm, przywołania największych sukcesów chełmskich 
zapaśników i podkreślenia roli wielu osób związanych 
z klubem. W tym dniu odbyła się premiera książki „50 lat 
chełmskich zapasów” autorstwa Ryszarda Sudoła, nie za-
brakło części artystycznej, w której wystąpili piosenkarz 
Rafał Brzozowski – były zapaśnik, medalista mistrzostw 
Polski i chełmianin Rafał Łabędzki z utworem nawiązują-
cym do działalności klubu. Podczas gali wręczono odzna-
czenia i wyróżnienia dla sportowców, olimpijczyków, trene-
rów i osób zasłużonych dla rozwoju zapasów w Chełmie.

Miłą niespodzianką dla klubu było przekazanie ogrom-
nego pucharu od wójtów gminy Chełm, Ruda-Huta, 
Leśniowice, Wierzbica i Białopole, na terenie których tre-
nują najmłodsi zapaśnicy (fot. obok).

Odznaczenia otrzymały również osoby reprezentują-
ce gminę Chełm, wśród wyróżnionych znalazł się wójt 
gminy Chełm Wiesław Kociuba, dyrektor Zespołu Szkół 
w Strupinie Dużym Ewa Grusza. Brązową odznakę za za-
sługi dla zapasów przyznawaną przez Polski Związek Za-
paśniczy otrzymał Marcin Sadowski, nauczyciel wychowa-
nia fizycznego w ZS w Strupinie Dużym, trener młodych 
zapaśników i organizator zawodów zapaśniczych na tere-
nie gminy Chełm.   BPG

50-lecie 
Chełmskich  Zapasów

fot. Nowy Tydzień
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Podatki w 2017 nie Wzrastają
18 listopada  odbyła się sesja Rady Gminy Chełm pod-

czas której podjęto m. in. uchwały dotyczące podatków lo-
kalnych na rok 2017. 

W nowym roku podatek rolny:
* od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych 
(liczba hektarów przeliczeniowych ustalana jest na pod-
stawie powierzchni, rodzaju i klas bonitacyjnych użytków 
rolnych, wynikających z ewidencji gruntów i budynków 
oraz zaliczenia do okręgu podatkowego) będzie wynosił 
równowartość pieniężną 2,5 q żyta – 131,00 zł (w 2016 
r. – 134,00 zł).
* od 1 ha gruntów nie zaliczanych do gospodarstw rolnych 
(liczba hektarów, wynikająca z ewidencji gruntów i budyn-
ków) będzie wynosił równowartość 5 q żyta – 262,00 zł 
(w 2016 roku – 268,00 zł).

Podatek leśny w roku 2017 będzie obowiązywał na pod-
stawie przepisów ustawowych w wys. 42,02 zł za 1 ha lasu 
(w 2016 r. – 42,19 zł/ha). Dla lasów wchodzących w skład 
rezerwatów przyrody i parków narodowych zgodnie z usta-
wą o podatku leśnym stawka podatku ulega obniżeniu o 50 
% i wynosi 21,01 zł.

Stawki podatku od nieruchomości przedstawiają się 
w następujący sposób:
•od budynków lub ich części mieszkalnych 0,68 zł od 1 m² 
pow. użytkowej (w 2016 r. 0,68 zł),
•od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej 18,20 zł od 1 m² pow. użytkowej (w 2016 
r. - 18,29 zł),
•od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym 10,59 zł od 1 m² pow. użytkowej 
(w 2016 r. - 10,68 zł),
•od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczj w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych 4,61 zł od 1 m² pow. użytkowej (w 2016 r. - 
4,65 zł).
•od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,20 zł od 
1 m² pow. użytkowej (w 2016 r. - 5,20 zł),
•od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub 
pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorni-
ków sztucznych 4,54 zł od 1 ha powierzchni (w 2016 r. 
- 4,58 zł),
•od gruntów związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków stawka wynosi 0,76 zł od 
1 m ² pow. użytkowej (w 2016 r. - 0,76 zł),
•od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 0,33 zł od 1 m² 
pow. użytkowej (w 2016 r. - 0,33 zł),
•od niezabudowanych gruntów objętych obszarem rewita-
lizacji, położonych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przezna-
czenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabu-
dowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie 
te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego 
planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a 
w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego – 0,33 zł od 1 m2 powierzchni (w 2016 
r. - 0,33 zł),
•stawka od budowli – czyli 2 % ich wartości.

Rada Gminy Chełm pozytywnie zaopiniowała uchwałę 
w  sprawie określenia wysokości rocznych stawek podat-
ku od środków transportowych na rok 2017. Uwzględnia-
jąc granice górnych i dolnych stawek podatku, ustalone na 
podstawie Obwieszczeń Ministra Finansów pozostawiono 
stawki na poziomie z roku ubiegłego. W związku z po-
wyższym stawki podatku będą kształtowały się następu-
jąco:

•od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie cał-
kowitej pojazdu:

 powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 570 zł, 
 powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 958 zł,
 powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1 150 zł.

•od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie cał-
kowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki po-
datku są określone w przedziale od 1 200 zł do 2 590 zł 
w zależności od rodzaju zawieszenia i liczby osi,
•od ciągnika siodłowego lub balastogo przystosowanego 
do używania łączniez naczepą lub przyczepą   o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony 
i poniżej 12 ton – 1 150 zł, 
•od ciągnika siodłowego lub balastowego przysto-
sowanego do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą   o dopuszczalnej masie całkowitej zespo-
łu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki 
podatku określone są w przedziale od 1 090 zł do 2 690 zł 
w zależności od rodzaju zawieszenia i liczby osi,
•od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego – 650 zł,
•od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego, stawki podatku określone są w przedziale 
od 210 zł do 1 800 zł w zależności od rodzaju zawieszenia 
i liczby osi,
•od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia 
poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 960 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1 190 zł.
Do podjętych uchwał dotyczących określenia stawek 

podatkowych obowiązuje szereg ulg przyjętych w uchwa-
łach w latach poprzednich.

W zakresie podatku od środków transportowych obo-
wiązuje uchwała, w której zwalnia się z podatku od środ-
ków transportowych :
•autobusy wykorzystywane wyłącznie  do przewożenia 
dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli,
•samochody ciężarowe o dopuszczal-
nej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton, związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-
dzoną we własnym gospodarstwie rolnym.

Zwolnienie o którym mowa w pkt. 1 i 2 nie obejmują 
środków transportowych związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej.

W zakresie podatku rolnego obowiązuje uchwała w któ-
rej zwalnia się:
•grunty zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej 
działalności o charakterze pożytku publicznego przez or-
ganizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie,
grunty zajęte na działalność w zakresie ochrony przeciw-
pożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia 
działalności gospodarczej,
•grunty wykorzystywane na potrzeby wspólnot grunto-
wych,
•grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków 
jako rowy (oznaczone symbolem W)
•grunty będące w posiadaniu gminnych jednostek organi-
zacyjnych, oraz gminnych osób prawnych z wyjątkiem wy-
najętych i wydzierżawionych oraz oddanych w użytkowanie 
wieczyste.

W zakresie podatku od nieruchomości obowiązuje 
uchwała w której zwalnia się:
•budynki lub ich części oraz grunty zajęte wyłącznie na 
potrzeby ochotniczych straży pożarnych, 
•budynki pozostałe stanowiące własność osób fizycznych, 
których wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub 
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renta, z wyjątkiem części związanych z działalnością go-
spodarczą,
•budynki mieszkalne położone na gruntach gospodarstw 
rolnych,
•budynki lub ich części przeznaczone na cele mieszkalne 
osób związanych z kultem religijnym,
•budynki lub ich części oraz grunty związane z działalno-
ścią opiekuńczą nad osobami chorymi prowadzoną w for-
mie domów pomocy społecznej,
•grunty pod drogami wewnętrznymi, nie będące drogami 
publicznymi w rozumieniu przepisów o drogach publicz-
nych, z wyjątkiem gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej,
•grunty wchodzące w skład wspólnot gruntowych,
•budynki i budowle, lub ich części przekazane na podsta-
wie umowy do wykorzystania na potrzeby zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami lub budow-
lami, w rozumieniu przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
•budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadze-
nie działalności kulturalnej i działalności kultury fizycznej 
i sportu, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej.

Obowiązuje  również uchwała zwalniająca z podatku od 
nieruchomości na okres 18 m-cy nowe inwestycje tj. budyn-
ki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospo-
darczej, będące w posiadaniu podatników, którzy utworzyli 
nowe inwestycje (tj. takie których całkowity odbiór nastąpił 
po dniu 31.12.2013 roku  i w wyniku której zostanie urucho-

miona nowa lub poszerzona dotychczasowa działalność 
gospodarcza w nowo wybudowanych obiektach). Ze zwol-
nienia mogą korzystać podmioty gospodarcze prowadzące 
działalność we własnym imieniu i na własny rachunek w ob-
jętej zwolnieniem nieruchomości. Podmioty gospodarcze 
korzystające ze zwolnienia zobowiązane są utrzymać nową 
inwestycję przez okres obowiązywania zwolnienia i przez 
co najmniej rok po upływie okresu zwolnienia. Uchwały nie 
stosuje się do:
- inwestycji developerskich,
- inwestycji polegających na przebudowie lub remoncie 

już istniejących,
- budynków lub ich części wynajętych lub wydzierżawio-

nych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.
Uchwały, które nie zostały zmienione i będą obowiązy-

wały również w 2017 r.: 
•w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomo-
ści, rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, 
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za in-
kaso;
•w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz termi-
nów płatności, wysokości składek opłaty targowej i zarzą-
dzania jej poboru w drodze inkasa;
•uchwała w sprawie określania trybu i szczegółowych 
warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospo-
darstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej;

Ponadto nie podjęto uchwały w sprawie opłaty od po-
siadania psów, w związku z tym nie będzie realizacji tej 
opłaty w 2017 roku.     RPO

16 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Chełm 
odbyła się sesja sołtysów dotycząca bieżących spraw so-
łectw z terenu gminy, którą poprowadził Wiesław Kociuba 
– wójt gminy Chełm. Na sesję zaproszono również Panią 
Katarzynę Górską, przedstawicielkę PT KRUS w Chełmie,  
która przybliżyła temat wypadków w gospodarstwach rol-
nych oraz aktualnych przepisów obowiązujących w KRUS. 
Zaraz po niej rozpoczęła się debata społeczna poświęco-
na bezpieczeństwu mieszkańców naszej gminy. Spotkanie 
poprowadził podinsp. Paweł Łuka - zastępca Komendanta 
Miejskiego Policji z naczelnikami wydziałów. Na debacie 
zostały omówione problemy i oczekiwania mieszkańców 
dotyczące bezpieczeństwa np. na drogach, w szkołach. 
Przedstawiono również obecne statystki przestępczości 
w gminie oraz działania prewencyjne prowadzone przez 
chełmską komendę. Efektem spotkania było wypracowanie 
kolejnych wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa na terenie gminy.   BPG

Sołtysi Debatowali

Opłaty za Wodę i Ścieki bez Zmian
Uchwałami Rady Gminy Chełm z dnia 18 listopada zatwierdzono nowe taryfy opłat na rok 2017:  

•za dostarczaną wodę w wysokości 2,39 zł (brutto) za 1 m3 
•za odprowadzane ścieki w wysokości 6,21 zł (brutto) za 1 m3 

16 września w Bibliotece Publicznej Gminy 
Chełm w Okszowie odbyło się spotkanie z okazji 
narodowego czytania „Quo Vadis”. W tegorocz-
nym czytaniu powieści Henryka Sienkiewicza 
udział wzięli zaproszeni goście, a wśród nich 
Anna Nazar i Maria Tokarz z Chełmskiej Grupy 
Literackiej, Elżbieta Budzyńska dyrektor Niepu-
blicznego Przedszkola Integracyjnego ARKA II 
w Chełmie, Małgorzata Zaprawa z Chełmskiej Bi-
blioteki Publicznej, Krystyna Zera i Marek Wolsz-
czak dyrektorzy ZS w Okszowie, pracownicy 
Biura Promocji Gminy Chełm oraz nauczyciele, 
uczniowie i czytelnicy. Wydarzenie uatrakcyjniła 
inscenizacja scen z lektury przygotowana przez 
uczniów, którzy wcielili się w postacie żyjące 
w Rzymie za panowania Nerona.

Organizatorem spotkania była Biblioteka Pu-
bliczna Gminy Chełm w Okszowie oraz Bibliote-
ka Szkolna ZS w Okszowie.    BPGO

Narodowe Czytanie 
w Okszowie
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7 listopada w Centrum Studiów Inżynierskich w 
Depułtyczach Królewskich i Akademickim Centrum Współ-
pracy Transgranicznej PWSZ w Nowych Depułtyczach od-
było się spotkanie przedstawicieli władz samorządowych 
Gminy Chełm z przedstawicielami Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Chełmie. W spotkaniu wzięli udział 
Wiesław Kociuba, wójt Gminy Chełm, Lucjan Piotrowski, 
zastępca wójta oraz radni, a także kierownicy i dyrektorzy 
jednostek samorządowych i szkół. Spotkanie odbyło się 
z inicjatywy Artura Kubackiego, przewodniczącego Rady 

Gminy Chełm i miało na celu poznanie infrastruktury znaj-
dującej się na terenie obiektów i lotniska należących do 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. 

Po laboratoriach CSI grupę oprowadzał mgr inż. Łukasz 
Puzio, dyrektor Centrum Lotniczego oraz mgr inż. Ireneusz 
Usydus, Laboratorium Obróbki Plastycznej. Po zwiedzeniu 
obiektu w Depułtyczach Królewskich, udali się do Nowych 
Depułtycz, gdzie w Akademickim Centrum Współpracy 
Transgranicznej spotkali się z dr inż. Arkadiuszem Tofilem, 
rektorem PWSZ w Chełmie i prof. dr hab. Józefem Zającem, 
prorektorem ds. studenckich i  senatorem RP. Omówiono 
dotychczasową, owocną współpracę i poruszano kwestię 
planów rozwoju i rozszerzenia dalszej współpracy.  BPG

Wizyta Radnych 
w Depułtyczach

17 października w sali posiedzeń Urzędu 
Gminy Chełm odbyła się gminna uroczystość 
z  okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas 
której uhonorowano dyrektorów i nauczycie-
li wyróżniających się pracą na rzecz szkoły 
i  społeczności lokalnej. Nagrody Wójta Gminy 
Chełm otrzymali dyrektorzy: Katarzyna Śniat-
kowska (dyr. ZS w Stawie), Ewa Grusza (dyr. 
ZS w Strupinie Dużym), Bogumiła Ryszkiewicz 
(dyr. ZS w Uhrze), Krystyna Zera (dyr. ZS w 
Okszowie), Tadeusz Marek Wolszczak (z-ca dy-
rektora ZS w Okszowie), Maria Lipczyńska (dyr. ZS w Żółtańcach), Teresa Michalska (z-ca dyrektora ZS w Stołpiu), 
oraz nauczyciele: Mariola Dudzic (ZS w Stawie), Jolanta Paszkiewicz i Marcin Sadowski (ZS w Strupinie Dużym), Anna 
Cichosz (ZS w Uhrze), Paweł Bochra (ZS w Okszowie), Magdalena Jaworska-Wójtowicz i Irena Szot (ZS w Żółtańcach) 
oraz Dorota Marzena Kaczmarczyk (ZS w Stołpiu). Dyplomy z gratulacjami i kwiaty wręczali Wiesław Kociuba wójt gminy 
Chełm i Lech Lepianko dyrektor Biura Obsługi Szkół.

Podczas wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Chełmie odznaczono dwie nauczycielki z terenu gminy 
Chełm. Medal KEN otrzymała Amelia Klimczuk z Zespołu Szkół im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach. Brązowym 
Medalem za Długoletnią Służbę odznaczona została Eliza Orzeszko z Zespołu Szkół w Okszowie. Medale i nagrody wrę-
czali m.in. Robert Gmitruczuk, wicewojewoda lubelski oraz Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty.  BPG

Święto  Nauczycieli

7 października w Warszawie odbyła się uro-
czysta Gala VIP 2016 podczas której wręczono 
nagrody przyznawane przez elitarny Magazyn 
VIP dla osób, które stworzyły doskonale pro-
sperujące przedsiębiorstwa lub nimi zarządzają, 
stawiając na najwyższą jakość i rzetelność i tym 
samym budując pozytywny wizerunek polskiego 
przedsiębiorcy za granicą. Henryk Kartaszyński, 
właściciel firmy Pro-Project odebrał statuetkę VIP 
Biznesu 2016. Zaszczytny tytuł nie jest jedynym 
wyróżnieniem na koncie firmy i jej właściciela. 
Pan Henryk otrzymał najważniejsze odznaczenie 
cywilne nadawane przez Prezydenta RP Złoty 
Krzyż Zasługi, posiada też wiele innych prestiżo-
wych nagród m.in. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 
Firma Pro-Project została założona w  1991 r. i 
jest jedynym polskim przedsiębiorstwem produ-
kującym przyrządy do testowania aparatury dia-
gnostycznej wykorzystywanej w różnych dziedzi-
nach medycyny. BPG

VIP Biznesu z Okszowa

fot. Magazyn VIP
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W dniach 4-6 listopada 
po raz pierwszy poza stolicą, 
w hotelu „Zamek Biskupi” w 
Janowie Podlaskim, odbyły 
się Targi Luksusu, których 
zwieńczeniem była uroczy-
sta Gala „Luksusowa Marka Roku 2016”. Podczas wyda-
rzenia Janusz Bartoszuk, właściciel firmy BH MEBLE ze 
Srebrzyszcza odebrał statuetkę „Luksusowej Marki Roku 
2016” w dziedzinie luksusowe produkty i usługi (fot. powy-
żej, w środku). „Luksusowa Marka” promuje firmy, usługi i 
produkty z „górnej półki”. Taka statuetka jest dużym suk-
cesem właściciela i wszystkich pracowników. - Największe 
wyróżnienie do tej pory to „Luksusowa Marka” (…) jest to 
nie tylko promocja firmy, ale również Chełma i okolic. To 
gala ogólnopolska, w której udział biorą osoby ze świata 
biznesu, show-biznesu, przedstawiciele nauki, sztuki oraz 
sportu. Dowiadują się tam, że na wschodzie, w Chełmie, 
a właściwie w Srebrzyszczu, działa firma wykonująca me-
ble do najlepszych hoteli i restauracji w całej Europie oraz 
na świecie – mówi prezes Bartoszuk.

Firma otrzymała nominację od właścicieli „Zamku Bi-
skupiego”, który w ostatnim czasie wyposażyła swoimi 
meblami, a zadowoleni ze współpracy właściciele chcieli 
docenić tak wyjątkowych kontrahentów (fot. powyżej). W 
hotelu znajduje się gabinet dr Ireny Eris, tam też stoją na-
sze meble – jest to jedyny gabi-
net po wschodniej stronie Wisły 
– dodaje Rafał Szeliga, dyrektor 
techniczny. 

BH Meble to firma specjalizu-
jąca się w produkcji najwyższej 
jakości mebli tapicerowanych, 
dla najbardziej wymagających 
klientów, m.in. światowych sieci 
hotelowych, luksusowych pen-
sjonatów, galerii handlowych czy 
prywatnych apartamentowców. 
Początki firmy sięgają  2004 

roku gdy była to działalność jednoosobowa. Przełomowy 
był rok 2008, kiedy to firma rozpoczęła własną produkcję. 
Obecnie zakład w Srebrzyszczu (otwarty w 2015 r.) zatrud-
nia ponad 100 osób i powiększa możliwości produkcyjne 
budując drugą halę (fot. poniżej). 

Myślę, że w sukcesie kryje się zawsze uczciwość, cięż-
ka praca i odrobina szczęścia. Podstawową kwestią jest 
pozytywne i ambitne nastawienie do pracy. Sukces to rów-
nież sztuka stworzenia wspaniałego zespołu, który z zaan-
gażowaniem oraz pasją realizuje założone plany – mówi 
Janusz Bartoszuk. Dzięki rekomendacjom i poleceniom od 
zadowolonych klientów firma wciąż otrzymuje zapytania od 
nowych inwestorów, co stawia ją na uprzywilejowanej po-
zycji wobec konkurencji.

W ostatnim czasie firma otrzymała nominację do nagro-
dy „Gazela Biznesu” przyznawanej przez dziennik „Puls Biz-
nesu”. W etapie początkowym niezależna instytucja Coface 
dokonuje analizy statystycznej i jakościowej tysięcy pol-
skich przedsiębiorstw, aby w zestawieniu znalazły się firmy 
spełniające kryteria rankingu. Wyniki rankingu zostaną po-
dane na początku 2017 roku.

BH Meble 
- Luksusowa 
Marka ze
Srebrzyszcza

19 października w Krasnostawskim Domu Kultury odbył 
się finał jubileuszowego XX Przeglądu Twórczości Ludowej, 
podczas którego wręczono nagrody i odznaczenia twórcom 
z regionu. Stanisława Mąka (z Rożdżałowa) zajęła 1. miej-
sca aż w trzech dziedzinach: Rzeźba, Malarstwo olejne 
i Plastyka obrzędowa oraz otrzymała wyróżnienie w dzie-
dzinie Malarstwa na szkle. Nagrody wyróżnionym artystom 
wręczali Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek województwa 
lubelskiego i Zdzisław Podkański, pełnomocnik wojewody 
lubelskiego. 10 listopada w Lubelskim Urzędzie Wojewódz-
kim odbyła się konferencja historyczna „Odrodzenie i bu-
dowa niepodległej Rzeczypospolitej”, podczas której wice-
wojewoda Robert Gmitruczuk wręczył Złote Krzyże Zasługi 
za wybitną działalność w dziedzinie sztuki ludowej. Wyso-
kie odznaczenie państwowe przyznane przez prezydenta 
RP Andrzeja Dudę otrzymała także Stanisława Mąka.

Artystka urodziła się w 1938 r. w Depułtyczach Królew-
skich, od wielu lat mieszka w Rożdżałowie. Malować zaczę-
ła w 1972 r. Zajmuje się wieloma dziedzinami sztuki: maluje 
obrazy olejne i na pilśni, rzeźbi, tworzy wycinanki i pisan-
ki. Głównym tematem twórczości pani Stanisławy jest wieś 
i jej życie, obrzędy oraz zwyczaje, a także tematyka religij-
na. Artystka jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, należy 
do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.       BPG

Nagrody dla 
Stanisławy Mąki
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7 września w Domu Przyjęć „Diana” odbyło się spotkanie informacyj-
ne w sprawie planowanego utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej 
w Srebrzyszczu oraz stanu prawnego i optymalizacji kosztów PFRON zor-
ganizowane przez Biuro Promocji. Spotkanie otworzył wójt Gminy Chełm 
Wiesław Kociuba, w dalszej części spotkanie prowadzili prezes Polskiego 
Towarzystwa Walki z Kalectwem, Konsultant Parlamentarnego Zespołu ds. 
Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Miroński oraz prezes Polskiego Towa-
rzystwa Walki z Kalectwem oddziału w Krasnymstawie. Wojciech Korczyń-
ski. Podczas spotkania przedstawiono kwestie związane z partnerstwem 
publiczno - prawnym zawiązanym przez Gminę Chełm oraz Polskie Towarzy-
stwo Walki z Kalectwem oddział w Krasnymstwie, gdzie udało się zbudować 
inicjatywę społeczną tj. powołanie  Zakładu Aktywności Zawodowej na ba-
zie pałacu w Srebrzyszczu. Zakład Aktywności Zawodowej jako wyodręb-
niona jednostka gospodarcza Stowarzyszenia planuje zatrudnić 35 osób 
z niepełnosprawnością, dla których ma to być furtka do usamodzielnienia, 
aktywności zawodowej, społecznej oraz samorealizacji. Zakład aktywności 
zawodowej będzie wykonywał różnego rodzaju usługi w ramach powoła-
nych sekcji. Jedną z większych sekcji jest sekcja cateringowo - kulinarna. 
Poza tym prowadzone będą też usługi poligraficzno - reklamowe, sprzątają-
ce, obsługa terenów zielonych  i obsługa szkoleń oraz konferencji.

Mając na względzie realizację postulatów Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych, realizację polityki Społecznej Odpowiedzialności Biz-
nesu oraz względy ekonomiczne z uwagi na możliwość uzyskania konkuren-
cyjnych cen w ramach procedury odpisu na PFRON na spotkanie zaproszo-
no przedsiębiorców, jednostki samorządowe i oświatowe w celu przybliżenia inicjatywy oraz możliwych form współpracy. 
W spotkaniu wzięli udział m.in. Lucjan Jagiełło właściciel Browaru Jagiełło w Pokrówce, Janusz Bartoszuk prezes BH 
Meble w Srebrzyszczu, przedstawiciel firmy Azart, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta Chełm, 
urzędów gmin z Kamienia, Wierzbicy, Rejowca, Leśniowic, a także dyrektorzy jednostek Urzędu Gminy Chełm i szkół na 
terenie gminy.            BPG

Spotkanie Informacyjne

31 października w sali widowiskowej 
Chełmskiego Domu Kultury odbył się Kon-
cert Symfoniczny z okazji Roku Jubileuszu 
1050-lecia Chrztu Polski. Organizatorami wy-
darzenia byli Kościół Chrześcijan Baptystów 
w Chełmie, PWSZ w Chełmie i Chełmski Dom 
Kultury. Patronatem honorowym wydarzenie 
objęli: prezydent Miasta Chełm Agata Fisz, 
senator RP prof. Józef Zając, poseł RP Beata 
Mazurek, wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba, 
starosta Powiatu Chełmskiego Piotr Denisz-
czuk, prezbiter Kościoła Chrześcijan Bapty-
stów Pastor Henryk Skrzypkowski i  dziekan 
Dekanatu Chełm Wschód ks. Andrzej Sternik. 
W koncercie wystąpili Orkiestra Symfoniczna 
„Soli Deo” pod dyrekcją Jakowa Woźniuka 
i  Chór „Sanctus” prowadzony przez Wiktora 
Borszcza. Siedzibą orkiestry i chóru jest Cen-
tralny Zbór Baptystów w Łucku na Ukrainie. 
W koncercie wzięli również udział soliści Kata-
rzyna Klimczak, Żanna Byczkowska, Mariusz 
Matera, Aleksander Marczuk, Andrzej Titecz-
ko i Bogdan Lewczenko. Koncert poprowadził 
Ryszard Mielniczuk, dyrektor Biura Promocji 
Gminy Chełm.

Koncert rozpoczął utwór instrumentalny 
„Na początku”, następnie wystąpił Mariusz 
Matera z orkiestrą „Soli Deo” w utworze „Pod-

Koncert 
Symfoniczny

nosisz mnie”, słowo do gości wygłosił Jarosław Troć pastor Okręgu 
Wołyńskiego. Podczas koncertu zaprezentowano m.in. „Ku Tobie Boże 
mój”, „Droga”,  „As long-Tak Długo”, „Uratowany” - utwory instrumental-
ne w wykonaniu orkiestry „Soli Deo”, „Ile w niebie jest gwiazd” w wy-
konaniu solisty Aleksandra Marczuka, „Modlitwa” w wykonaniu Żanny 
Byczkowskiej i Andrzeja Titeczko, „Bóg Jam Jest” w wykonaniu Katarzy-
ny Klimczak i Mariusza Matery, na trąbce utwór „Kraj mojego ojca” wy-
konał Bogdan Lewczenko. Utwory muzyczne przeplatane były odczytami 
psalmów i refleksji Jonasza Skrzypkowskiego i rozważaniem Henryka 
Skrzypkowskiego na temat Chrztu Polski. Koncertowe widowisko, niesa-
mowity nastrój, niezwykłe głosy i dźwięki, atmosfera skupienia i zadumy 
urzekła wielu, a wspólne odśpiewanie hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” 
było wymownym symbolem i zostanie na długo w pamięci uczestników. 
Na zakończenie, po owacjach na stojąco, chór z orkiestrą wykonali utwór 
„Soli Deo Gloria”.      BPG
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14 września w Zespole Szkół w Strupinie Dużym odbyła 
się wyjątkowa uroczystość. Uczniowie klasy I gim., a tak-
że klas: VI, II i III gimnazjum przygotowali pod kierunkiem 
Jowity Mróz, Anny Gajewskiej i Iwony Gilowskiej-Danickiej 
uroczystą akademię, której głównym bohaterem był „ci-
chociemny” Wiktor Karamać (patrz tekst poniżej) Dyrektor 
szkoły Ewa Grusza przywitała zebranych gości - sekretarza 
gminy Pawła Ciechana, dyrektora Biura Promocji i przewod-
niczącego Komitetu Honorowego uczczenia pamięci  ppor. 
Wiktora Karamacia Ryszarda Mielniczuka, przedstawicie-
li związku kombatantów: prezesa Zarządu Okręgu ZKRP 
i BWP Franciszka Golika, prezesa Zarządu Koła Gminnego 
ZK RP i BWP Jana Wolskiego, wiceprezesa zarządu Helenę 
Borkowską-Kozioł, skarbnika koła Antoninę Farimę, człon-
ków zarządu Stanisławę Kuśniewską i Mariannę Nafalską, 
sekretarza Mirosława Mysiaka, przewodniczącą KGW 
w Strupinie Dużym Marię Jagnicką oraz przedstawicielkę 
rodziny Wiktora Karamacia Monikę Porzycką.

Uczniowie poprzez pięć scen nakreślili historię Wik-
tora Karamacia (więcej informacji poniżej) od narodzin 
w Strupinie Dużym, poprzez naukę w Warszawie po służbę 
w wojsku w okresie II wojny światowej i życie w czasach 
PRL. Organizatorzy uroczystości dziękują nauczycielom, 
którzy przygotowali wokalnie uczniów: Elżbiecie Mulak 
(„Cały świat śpi spokojnie”, wykonanie: Kinga Pakuła, Iza-
bela Nafalska i Sylwia Świszcz), Marioli Trynieckiej („Bagnet 

na broń”, wykonanie: Zuzanna Mazurek, Marta Nafalska, 
Karolina Semeniuk; „Czerwone maki”, wykonanie: Pauli-
na Semeniuk) i Małgorzacie Mielniczuk („Dziś do ciebie”, 
wykonanie: Eryk Łazowski, Dawid Mil; „Serce w plecaku”, 
wykonanie: Zuzanna Mazurek, Marta Nafalska, Karolina 
Semeniuk). Organizatorzy pragną podziękować rodzicom 
uczniów, którzy uroczystość wsparli organizacyjnie: Bo-
żenie Glinie, Ewie Hurko, Marcie Łopackiej, Annie Pajer, 
Małgorzacie Prokopiuk, Joannie Semeniuk, Katarzynie 
Staniak, Beacie Wolnickiej oraz Henrykowi Sosze.   ZSSD

Wiktor Karamać 
- Bohater  ze Strupina D.

Ppor. Wiktor Karamać vel 
Łukasz Wiktor Witkowski, ps. 
„Kabel”, syn Andrzeja i Józefy, 
ur. 6 marca 1909 r. w Strupinie 
Dużym. Był absolwentem Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie, 
biegle władał językiem angielskim 
i niemieckim. W latach 1928-1929 
służył w Szkole Podchorążych Re-
zerwy Artylerii we Włodzimierzu 
Wołyńskim, w 1938 r. został awan-
sowany do stopnia podporucznika 
rezerwy. 1 września 1939 zmobi-
lizowany do 3. Pułku Artylerii Lek-
kiej w Zamościu, od 10 września 

w zgrupowaniu artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Ranny 
15 września podczas walki z Niemcami pod Uściługiem, zo-
stał ewakuowany do Łucka, a następnie na południe kraju. 28 
września przekroczył granicę polsko - węgierską. Pod koniec 
października 1939 przedostał się do Francji, trafił do obozu 
w Coëtquidan, gdzie formowało się Wojsko Polskie i podjął 
służbę jako podporucznik w pułku artylerii. Po upadku Francji 
w czerwcu 1940 został ewakuowany do Anglii, gdzie w okre-
sie od lipca 1940 do maja 1941 służył w 4. Pułku Artylerii 
Lekkiej w miejscowości Elie. Od maja 1941 do lipca 1943 był 
oficerem oświatowym w Sztabie Wojska Polskiego w Londy-
nie. Zaprzysiężony na rotę AK 20 stycznia 1943. W Samo-
dzielnej Brygadzie Spadochronowej, od lipca 1943 do listo-
pada 1943 przeszedł szkolenie spadochronowe, po czym od 
grudnia tego roku został przeniesiony do zgrupowania skocz-
ków spadochronowych (polska baza przerzutów „Jutrzenka”) 
w miejscowości Latiano we Włoszech. Przerzucony do kraju 

w nocy z 8 na 9 kwietnia 1944 w ramach operacji lotniczej 
„Weller 7” wraz z grupą trzech skoczków jako kurier Delega-
tury Rządu na Kraj, wiozący pocztę i pieniądze Centralnego 
Kierownictwa Ruchu Ludowego (konspiracyjna struktura SL 
„Roch”). Zrzut przyjęła placówka „Jodła 1” położona mię-
dzy miejscowościami Paprotnia i Łękawica, 12 km na pół-
nocny-wschód od Dobieszyna w powiecie kozienickim. Po 
wykonaniu misji kurierskiej został przekazany do dyspozycji 
Komendy Głównej Batalionów Chłopskich jako wyszkolony  
instruktor w zakresie dywersji, sabotażu i minerstwa. Zgod-
nie z decyzją Naczelnego Wodza, Wł. Sikorskiego z  1940 
r., jako skoczek spadochronowy, za działalność i odwagę, 
rozkazem z dn. 30 maja 1944 został odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Brał udział w Powstaniu War-
szawskim, działał w składzie komórki „RA” (Polskie Radio) 
w radiostacji „Błyskawica” z ramienia Departamentu  Infor-
macji i Prasy Delegatury Rządu, jako redaktor wiadomości 
i komentator do 8 września 1944, kiedy został ciężko ran-
ny. 23 listopada 1946 r. zawarł związek małżeński z Wandą 
Muszyńską, łączniczką Departamentu Spraw Wewnętrznych 
Delegatury Rządu Wandą Muszyńską („Wanda”). 3 lipca 1950 
r. został oskarżony o współpracę z wywiadem USA i więziony 
(skazany na 10 lat, utratę praw na 5 lat i przepadek mienia). 
W roku 1952, na ponownej rozprawie zarzut zmieniono na 
„próbę obalenia władzy ludowej siłą”; karę 10 lat pozbawie-
nia wolności odbywał w więzieniu na warszawskim Mokoto-
wie oraz we Wronkach. 10 października 1955 r., na wniosek 
prokuratora, Sąd Wojewódzki w Warszawie zrehabilitował go 
orzekając o umorzeniu postępowania karnego. Pracował do 
1 września 1979 r., później przeszedł na emeryturę. Zmarł 
16 grudnia 1988 r. w Warszawie.

11 września w Wierzbicy odbyły się Dożynki Powiatu Chełmskiego. Podczas uroczystości rozstrzygnięto konkurs na 
najpiękniejszy wieniec, w którym mieszkańcy Uhra otrzymali wyróżnienie. W konkursie na najsmaczniejszą nalewkę 
spośród ponad 30 nalewek, drugie miejsce zajęła nalewka wiśniowa Stowarzyszenia „Tradycja” z Janowa. Odznaki 
honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymali rolnicy wyróżniający się osiągnięciami w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi 
i rynków rolnych, wśród nagrodzonych znalazł się Adam Turek z Horodyszcza Kolonii. Pan Adam wraz z żoną Ewą od 
około 20 lat prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni około 38 ha na terenie gminy Chełm. Specjalizuje się w pro-
dukcji roślinnej i zwierzęcej. Uprawia buraki cukrowe, pszenicę ozimą, groch i koniczynę czerwoną. Poza tym zajmuje 
się hodowlą bydła, które karmione jest paszą z własnych upraw i utrzymywane w systemie zamkniętym. Współpracuje 
z Krajową Spółką Cukrową S.A. Oddział „Cukrownia Krasnystaw”, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Izbą Rolniczą.

Gmina Chełm  na Dożynkach Powiatowych
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Uroczyste Przekazanie Sztandaru w Strupinie Dużym
10 listopada odbyło się uroczyste przekazanie sztan-

daru Koła Gminy Chełm Związku Kombatantów Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zespołowi 
Szkół w Strupinie Dużym, aby kontynuować i pielęgnować 
tradycje i pamięć kombatantów. 

To niecodzienne wydarzenie uświetniła obecność: sena-
tora RP prof. Józefa Zająca, radnego Sejmiku Lubelskiego 
Adama Rychliczka, wójta Gminy Chełm Wiesława Kociuby 
wraz z delegacją gminy, wójta Gminy Wojsławice Henryka 
Gołębiowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Chełm 
Artura Kubackiego wraz z radnymi,   prezesa Zarządu 
Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych Franciszka Golika, proboszcza Parafii Miło-
sierdzia Bożego w Chełmie ks. Andrzeja Majchrzaka, pre-
zesa Koła Gminy Chełm ZK RP i BWP Jana Wolskiego oraz 
członków tego koła, prezesów Kół Gminnych i Miejskich 
Związku, Stanisława Krzaka – prezesa Koła Gminnego w 
Sawinie Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskie-
go, sekretarza Urzędu Gminy Ruda-Huta Marka Słupczyń-
skiego, kierownika Wydziału Zamiejscowego Kuratorium 
Oświaty w Lublinie Arkadiusza Kwiecińskiego, dyrektora 
Wydziału Oświaty w Chełmie Augustyna Okońskiego, dy-
rektora Biura Obsługi Szkół Lecha Lepianko, dyrektora 
Biura Promocji Gminy Chełm Ryszarda Mielniczuka, preze-
sa Związku Literatów w Chełmie i członka Zarządu Stowa-
rzyszenia „Pamięć i Nadzieja” Stanisława Koszewskiego, 
dyrektorów, nauczycieli i pocztów sztandarowych ze szkół 
Gminy Chełm, gmin sąsiednich oraz całej społeczności 
szkolnej Zespołu Szkół w Strupinie Dużym: dyrektora Ewy 
Gruszy, nauczycieli, pracowników obsługi, uczniów, rodzi-
ców i sympatyków placówki.

Bardzo ważnym punktem uroczystości było odznacze-
nie i udekorowanie sztandaru przez prezesa Zarządu Okrę-
gowego ZK RP i BWP Franciszka Golika Odznaką za Za-
sługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i 
Byłych Więźniów Politycznych. Następnie Prezes Koła Gmi-
ny Chełm Jan Wolski i dyrektor Zespołu Szkół w Strupinie 
Dużym Ewa Grusza podpisali Akt Przekazania Sztandaru, 

po którym dokonano uroczystego przekazania sztandaru 
w niezwykle podniosłej atmosferze uczniom Zespołu Szkół 
w Strupinie Dużym.

Uroczystość stała się również okazją do odznacze-
nia tych, którzy zasłużyli się w sposób szczególny na 
rzecz Związku: prof. Józefa Zająca, Ewy Gruszy, Antoni-
ny Farimy, Augustyna Władysława Okońskiego, Henryka 
Gołębiowskiego, Ryszarda Mielniczuka, Marcina Kupcewi-
cza. Odznaczenia wręczył kapitan Franciszek Golik w asy-
ście wójta Gminy Chełm Wiesława Kociuby. Zarząd Główny 
Związku   Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych w Warszawie nadał również dyplo-
my uznania z okazji jubileuszu urodzin następującym oso-
bom:   w 90  rocznicę urodzin – Janowi Orzechowskiemu, 
Eugeniuszowi Pietrasiukowi, Konstantemu Soszyńskiemu, 
Janinie Werenkowicz, Helenie Danielczuk; w 95 rocznicę 
urodzin  - Bernardowi Modzelewskiemu, Wacławowi Klasu-
rze (był obecny osobiście), Teodozji Mazur; w 97 rocznicę 
urodzin – Aleksandrowi Jeżynie. Oficjalną część uroczy-
stości zakończyły przemówienia: senatora RP prof. Józefa 
Zająca, prezesa Zarządu Okręgowego Franciszka Golika, 
wójta Gminy Chełm Wiesława Kociuby,  skarbnika Zarządu 
Koła Gminnego Antoniny Farimy oraz nauczyciela języka 
polskiego w Zespole Szkół w Siennicy Różanej oraz poetki 
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11 listopada w Nowych Depułtyczach odbyły się uro-
czyste obchody 98. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W tym wyjątkowym dniu w kościele p.w. 
Wszystkich Świętych w Depułtyczach i pod pomnikiem 
Powstańców Styczniowych spotkali się przedstawiciele sa-
morządu Gminy Chełm, służb mundurowych, społeczności 
szkolnej oraz mieszkańcy. Obchody Dnia Niepodległości 
rozpoczęła uroczysta Akademia przygotowana przez na-
uczycieli, dzieci oraz młodzież Zespołu Szkół w Uhrze i Ze-
społu Pieśni i Tańca Gminy Chełm „Uherzacy”. Uczniowie 
i artyści zaprezentowali rys historyczny odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów i wy-

konali wzruszające pieśni patriotyczne. Następnie odpra-
wiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny, którą ce-
lebrował ks. Marian Pasieka. Po mszy uczestnicy przeszli 
w marszu prowadzonym przez poczty sztandarowe szkoły 
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Depułtyczach pod 
pomnik Powstańców Styczniowych. Przedstawiciele służb 
mundurowych, władz samorządowych, placówek oświato-
wych oraz mieszkańcy zebrani pod pomnikiem oddali hołd 
poległym w walce o niepodległość Naszej Ojczyzny. De-
legacje w asyście wojskowej z Garnizonu Chełm, złożyły 
wieńce - w imieniu społeczności szkolnej dyrektor Bogu-
miła Ryszkiewicz w asyście uczniów, w imieniu samorządu 
wójt Wiesław Kociuba, przewodniczący Rady Gminy Chełm 
Artur Kubacki i zastępca wójta Lucjan Piotrowski, a także 
w imieniu służb mundurowych komendat gminny Edward 
Pietraś, Dariusz Guz i Jacek Hurko.  BPG

Patriotycznie 
w Nowych Depułtyczach

Lidii Jurkiewicz.Dalszą część uroczystości uświetnili: Lidia 
Jurkiewicz w recytacji wiersza własnego autorstwa „Sztan-
dar idei” oraz Zespół „Kombatant” Związku Kombatantów 
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. 
Ostatnim punktem programu było widowisko „W drodze do 
wolności” w wykonaniu  dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół 
w Strupinie Dużym, które nawiązywało do Święta Odzyska-
nia Niepodległości. Uczniowie w niezwykle przejmujący 
sposób przypomnieli te dramatyczne karty historii, kiedy 
Polski nie było na mapie Europy. Przesłaniem przedstawie-

nia było jednak przede wszystkim pokazanie, że korzysta-
jąc z wolności, musimy rozumieć jej potrzebę i szanować 
tych, którzy umieli poświęcić dla niej wszystko, by warto-
ści: BÓG, HONOR, OJCZYZNA były drogowskazami rów-
nież dla współczesnych Polaków. Uroczystość odbyła się 
dzięki współpracy  Związku Kombatantów Rzeczypospoli-
tej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Gminy Chełm 
oraz Zespołu Szkół w Strupinie Dużym.  BPG



16

Głos 

Motocross w Żółtańcach

26 listopada w Zespole Szkół w Uhrze, już po raz czter-
nasty, miłośnicy tenisa stołowego, mieszkańcy Gminy 
Chełm uczestniczyli w Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar 
Wójta Gminy Chełm. Areną zmagań była jak zwykle gościn-
na sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Uhrze. Turniej jak 
zwykle stał na bardzo wysokim poziomie. Zawodnicy rywa-
lizowali w trzech kategoriach wiekowych.

Wyniki zmagań wg kategorii:
Kobiety do 30 lat:
I miejsce – Patrycja Judczyc – Żółtańce
II miejsce – Nikola Rymczuk  – Żółtańce
III miejsce – Magdalena Wituch – Żółtańce
IV miejsce – Kamila Malinowska – Uher
Mężczyźni do 25 lat:

I miejsce – Marcin Chrzanowski – Okszów
II miejsce – Krzysztof Lasota – Depułtycze
III miejsce – Szymon Strycharczuk 
IV miejsce – Andrzej Pastuszak – Weremowice
Mężczyźni powyżej 25 lat:
I miejsce – Tomasz Majewski – Pokrówka
II miejsce – Adrian Kubajka – Strupin Duży
III miejsce – Zbigniew Rymczuk – Żółtańce
IV miejsce – Jacek Kozłowski 
Najlepsi zawodnicy otrzymali okazałe puchary, efektow-

ne medale oraz atrakcyjne nagrody firmy Butterfly, ufundo-
wane przez Biuro Promocji Gminy Chełm. Nagrody wręczał 
radny Gminy Chełm Zbigniew Smolira. Organizatorami tur-
nieju było Biuro Promocji Gminy Chełm oraz Zespół Szkół 
w Uhrze.     BPG

O Puchar Wójta w Uhrze

4 września na torze w Żółtańcach odbyła się V runda Mię-
dzynarodowych Mistrzostw Lubelszczyzny w Motocrossie. 
W wyścigu wzięło udział ponad 80 zawodników z Polski i zza 
granicy - Ukrainy, Łotwy, a nawet Wielkiej Brytanii, którzy rywa-
lizowali w 10 klasach. 

W klasie Open A, gdzie konkurencja była największa, zwy-
ciężył Łotysz Janis Karklins, który mając znaczną przewagę 
nad rywalami wykonywał efektowne skoki. W klasie Open B 
zwyciężył Arkadiusz Pryk, w klasie Open C Ukrainiec Alek-
sandr Stepchanuk, a wśród Weteranów najszybszy był Arka-
diusz Michalczuk. Klasyfikację kobiet wygrała Eliza Kubera. 
Zwycięzcą w klasie MX85 został Aleksander Świerczak, a w 
klasie MX65 Bartosz Popielnicki. Najwięcej emocji i radości 
kibicom dostarczyły zmagania najmłodszych zawodników. 7- 
i 8-latkowie na miniaturowych crossach pokazali co potrafią. 
Najszybszy w klasie Mini był Michał Psiuk. W kat. Początkujący 
zawodnik sekcji motocrossowej Automobilklubu Chełmskiego 
najlepszy okazał się Krzysztof Krzysztoń, a rywalizację na kła-
dach wygrał Artur Szczebak.

W tegorocznej rundzie MML startowało aż sześciu zawod-
ników sekcji motocrossowej Automobilklubu Chełmskiego: 
wspomniany już Krzysztof Krzysztoń, Andrzej Chołaj (drugi 
w klasyfikacji Weteranów), Kacper Kapica (czwarty w klasie Początkujących), Kacper Sionkowski (trzynasty w klasie 
Początkujących), w klasie Open C ósmy Łukasz Grzyb i Sebastian Skrochocki.

Wyścigi rozgrywane na torze w Żółtańcach przyciągnęły liczną publiczność i fanów sportów motocyklowych. Zma-
ganiom towarzyszyła słoneczna pogoda. Zarówno zawodnikom jak i widzom nie zabrakło sportowych emocji. Głównym 
organizatorem zawodów był Klub Motorowy „Cross” z Lublina we współpracy z Gminą Chełm i Miastem Chełm. BPG
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15 października w Janowie po raz pierwszy odbyły się 
Zawody Kolarskie „Janowska Pętla” o Puchar Wójta Gminy 
Chełm. Wyścig na zakończenie Sezonu Kolarskiego 2016 
przyciągnął wielu sportowców z regionu chełmskiego i wo-
jewództwa lubelskiego m.in. Lublina, Kraśnika, Niemiec, 
Łęcznej, Husynnego-Kol., Goraja, Kraśniczyna, Wilkołaza, 
Wólki Zabłockiej, Sawina, Chełma i Nowosiółek-Kol, a tak-
że Ukrainy. 43 zawodników, mimo zimna i silnego wiatru, 
ruszyło w trasę ze startem i metą w Janowie, trzy pętle 
o łącznej długości blisko 50 km, przez Podgórze, Henrysin, 
Leonów, Wereszcze Duże i Zawadówkę. Zawody przycią-
gnęły także kibiców, którzy głośno dopingowali sportow-
ców. Puchary i dyplomy ufundowane przez Urząd Gminy 
Chełm wręczał dyrektor Biura Promocji Ryszard Mielniczuk 
oraz medale sponsorowane przez Nowy Tydzień wręcza-
li organizator Wiesław Wójtowicz i sędzia główny Janusz 
Wolanin. 
WYNIKI WYŚCIGU:
Kobiety OPEN: 1. Monika Wójtowicz (Chełm); 
2.  Monika Mazurek (Lublin). Mężczyźni OPEN: 
1.  Paweł Pyzikowski (Lublin); 2. Michał Ładniak 
(Lublin); 3.Andrzej Miszczuk (Lublin). JUNIOR: 
1.  Cezary Tkaczuk; 2. Jakub Omiotek; 3. Michał 
Pożarowszczyk; 4. Patryk Wolanin. ELITA: 1. Jakub 
Rudkowski; 2. Grzegorz Szpak; 3.Piotr Saba. ELI-
TA PLUS: 1. Paweł Pyzikowski; 2. Michał Ładniak; 
3. Krzysztof Fiedor; 4. Piotr Żółtek; 5. Tomasz No-
wosad; 6. Krzysztof Szewczuk.
MASTERS I: 1. Arkadiusz Danieluk; 2. Wojciech 
Mróz; 3. Vladimir Kletsotsuk; 3. Piotr Turski; 4. Pa-
weł Obołończyk; 5. Krzysztof Grajczyk; 6. Zbigniew 
Kaczorowski; 7.  Wojciech Urbański; 8. Tomasz 

Ruszczyński. MASTERS II: 1. Andrzej Miszczuk; 2. Piotr 
Gutek; 3. Wiesław Wójtowicz; 4.Dariusz Cichosz; 5. Jaro-
sław Budzyński; 6. Marek Małyska; 7. Robert Strycharz. 
SUPER MASTERS I: 1. Jerzy Rostek; 2. Mirosław Karpiń-
ski; 3. Zbigniew Kraska; 4. Tadeusz Stachniuk. SUPER MA-
STERS II: 1. Cezary Pyzikowski; 2. Ryszard Ścierka; 3. Sta-
nisław Potręć; 4. Tadeusz Ciebiera; 5. Stanisław Bielawski. 
WETERAN I: 1. Jerzy Dąbrowski.
WETERAN II: 1. Mirosław Włodarczyk.

Serdecznie dziękujemy Ośrodkowi Szkolenia Kierow-
ców „KURSOR” za pomoc w organizacji przejazdu zawod-
ników oraz strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych 
w  Rożdżałowie, Starych Depułtyczach, Weremowicach 
i Zarzeczu. Organizatorami zawodów byli Biuro Promocji 
Gminy Chełm, Sklep Rowerowy PELETON i Team OBST 
Chełm, patronatem medialnym wydarzenie objął Nowy Ty-
dzień.      BPG

Kolarska  „Janowska Pętla”

17 listopada w Spiczynie odbyły się 
Mistrzostwa Rejonu w Tenisie Stoło-
wym Dziewcząt i Chłopców w kategorii 
Szkoły Podstawowe. Zwycięzcy zawo-
dów powiatowych Powiatu Chełmskiego 
zmierzyli się z zwycięzcami z powiatów 
Świdnickiego, Włodawskiego i Łęczyń-
skiego. Awans do zawodów szczebla wo-
jewódzkiego z naszego powiatu zdobyło 
aż 6 zawodników Szkoły Podstawowej 
w  Żółtańcach, trenujących pod okiem 
Zbigniewa Rymczuka. Jakub Krzywa-
nowski zajął drugie miejsce, a czwar-
te Bartłomiej Judczyc w kat. chłopców 
klas IV i młodsi. W kat. chłopcy klas V-VI 
Norbert Roczon zajął 1 miejsce, a 2 miejsce Piotr Kostkowski z Okszowa (op. Krzysztof Szyszkowski). Trzy uczennice 
z Żółtaniec walczyły w kat. dziewcząt klas V-VI i zajęły czołowe miejsca. 1 miejsce wywalczyła Magdalena Wituch, 2. zajęła 
Nikola Rymczuk, a 4. Martyna Fornal. W kat. dziewcząt klas IV i mł. 2 miejsce zajęła Wiktoria Muzyka z SP w Stawie (op. 
Anna Gajewska) i 4 miejsce Nikola Kaczor z SP w Strupinie Dużym (op. Marcin Sadowski).                  BPG

Mistrzowie Tenisa

Klub Sportowy Gminy Chełm „Kłos” awansował do IV 
Ligi Lubelskiej i jako beniaminek, pod trenerskim okiem 
Roberta Tarnowskiego rozgrywał mecze na dobrym pozio-
mie, pokazując zgranie i duże mozliwości na przyszłość.
Na półmetku rozgrywek gminny „Kłos” zajmuje 12 miejsce 
w tabeli z 18 pkt, a prowadzi Chełmianka Chełm.  W rundzie 
jesiennej zawodnicy „Kłosa” rozegrali 17 spotkań, na swo-

im koncie mają 5 zwycięstw, 9 porażek i 3 remisy. W sumie 
strzelili 16 bramek, najwięcej goli dla naszej drużyny zdo-
był Łukasz Drzewicki (4), Michał Siatka, Patryk Gierczak, 
Konrad Omelko (3), Kazimierz Bala (2) i Kamil Olęder (1).

„Kłos” rozegrał także zwycięski mecz w Pucharze, czym 
zapewnił sobie awans do półfinału na szczeblu ChOZPN, 
w meczu bramki strzelili Łukasz Drzewicki i Bartłomiej Po-
rzyc (bramkarz Kłosa).     BPG

„Kłos” w Rundzie Jesiennej
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10 września nad Zalewem Żółtańce odbył się Piknik „Po-
żegnanie Wakacji”. W programie znalazło się wiele atrakcji dla 
najmłodszych jak i starszych dzieci. Zostały ustawione duże, 
nowoczesne dmuchańce,  odbyły się konkursy z nagrodami, 
pokazy, różnorodne gry oraz zajęcia ruchowe i artystyczne. 
Dzieci miały malowane twarze, klaun z Fabryczki Marzeń za-
praszał do wspólnego puszczania baniek mydlanych. Wszyscy 
ćwiczyli i tańczyli z trenerami z Fabryki Sportu. Pokazy ZUM-
BA FITNESS, SALSA+REGGAETON i STRONG BY ZUMBA 
porwały wszystkich od najmłodszych do najstarszych uczest-
ników pikniku dodając ogromnej dawki pozytywnej energii.

W trakcie imprezy przeprowadzono kilka konkursów m.in. 
plastyczny, obieranie ziemniaków na czas, konkurs szybko-
ściowy i siłowy dla mężczyzn (burpees, kettlebell) czy dmu-
chanie balonów, w których nagrodami były zabawki od PPHU 
Pokusa, kosze wędlin od RSP Zagroda, tygodniowe karnety 
OPEN do Fabryki Sportu, zestawy produktów Bieluch i sze-
ściopaki piwa Jagiełło. Na scenie wystąpiły dzieci z Depuł-
tycz Królewskich – Kolonii w przedstawieniu „Akademia Pana 
Kleksa”. Organizatorami byli Nowy Tydzień i Gmina Chełm 
oraz UFO-BUFFO. Sponsorzy: RSP Zagroda, Pokusa, Fabry-
ka Sportu, Browar Jagiełło, Spółdzielnia Mleczarska „Bieluch” 
i Blue Dot.     BPG

Takiego „Pożegnania 
Wakacji” jeszcze nie było!

Od 10 do 17 września w świetlicach (Rożdżałów, Strupin 
Mały, Nowosiółki, Staw, Stare Depułtycze, Horodyszcze) 
na terenie Gminy Chełm odbywały się rozgrywki sporto-
we w  ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, który jest 
inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu promocję 
sportu i aktywności fizycznej w całej Europie. Gmina Chełm 
włączyła się w tak ciekawą akcję i zgłosiła wydarzenie pod 
nazwą „SPORTOWO W GMINIE CHEŁM”.

W organizowanych rozgrywkach wzięły udział dzieci, 
młodzież i dorośli z gminy Chełm i miasta Chełma. W po-
szczególnych świetlicach odbyły się rozgrywki w piłkę 
nożną, koszykówkę, badmintona, bilard, piłkę siatkową, te-
nis stołowy oraz biegi, gry i zabawy ruchowe na świeżym 
powietrzu. Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy 
pamiątkowe dyplomy i sportowe upominki, a Ministerstwo 
Sportu i Turystyki przekazało sportowe gadżety. Projekt 
współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej 
Erasmus+.     BPG

Europejski Tydzień
Sportu 2016
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8 listopada w Żmudzi odbył się XV Powia-
towy Przegląd Pieśni Legionowej. W katego-
rii kl. IV-VI zespół wokalny z Zespołu Szkół  
w Okszowie zajął I miejsce. Zespół reprezentowali ucznio-
wie: Kornelia Radzichowska, Mikołaj Jakubowski, Wiktoria 
Dworak, Karolina Grzywaczewska, Julia Włodarczyk, Julia 
Daniec, Karolina Sachadel i Wiktoria Podgórska.

Wśród gimnazjalistów II miejsce wyśpiewali uczniowie 
reprezentowani przez: Irynę Ostapchuk, Marcelinę Nowo-
sad, Karolinę Szymczuk, Konrada Mociora, Pawła Dwora-
ka, Weronikę Nowacką i Angeliką Bąbol. Oba zespoły pra-
cują pod kierunkiem Ewy Skiby.   ZSO

Laureaci z Okszowa

W Janowie na terenie Zajazdu „Trzy Dęby” odbył się 
cykl wystaw i aukcji ogierów i klaczy rasy polskich koni 
zimnokrwistych. Na uroczystościach pojawili się hodowcy, 
pasjonaci, a także Ryszard Pietrzak wiceprezes PZHK, Ja-
cek Kozik dyrektor LZHK, Wiesław Niewiński przewodni-
czący Komisji Oceny, Joanna Szulowska inspektor LZHK, 
Henryk Wójtowicz oraz Wiesław Kociuba wójt gminy Chełm. 
Organizatorem cyklu wydarzeń w Janowie był Lubelski 
Związek Hodowców Koni. Patronatem Honorowym wystawę 
objęli Marszałek Województwa Lubelskiego i Wójt Gminy 
Chełm. Patronat medialny sprawował kwartalnik „Hodowca 
i Jeździec”. 

Historia konia zimnokrwistego na terenie Polski zaczę-
ła się w ok. XVIII w. Udział w wytworzeniu rasy polskich 
koni zimnokrwistych miały konie importowane z Europy Za-
chodniej, głównie ogiery: bretońskie, ardeńskie (szwedzkie 
i francuskie), belgijskie, perszerońskie oraz zimnokrwiste 
niemieckie. Wytworzenie określonej rasy zwierząt związa-
ne było z konkretnym obszarem, dlatego w ramach popu-
lacji polskich koni zimnokrwistych wyróżniono regionalne 
typy: sokólski i sztumski, lidzbarski, łowicko - sochaczew-
ski, garwoliński, koszaliński i kopczyka podlaskiego. Część 
z tych typów praktycznie zanikła, a do dzisiaj utrzymały się 
konie sokólskie i sztumskie, które objęte są programami 
ochrony. W 1964 roku został wydany I tom Księgi Stadnej 
koni zimnokrwistych i pogrubionych, gdzie wpisywane są 
wszystkie konie hodowlane.

5 października odbyła się wystawa i aukcja ogierów. 
Na wystawie zaprezentowano 18 ogierów. W trakcie odbył 
się konkurs podczas którego dokonano zasadniczej pró-
by dzielności ogierów oraz komisyjnego mierzenia i oceny, 
a także odbyło się szkolenie i spotkanie hodowców. Po ze-
stawieniu wyników oceny Czempionem wystawy został SA-
LUS wł. Tomasz Niedźwiecki (fot. powyżej), Wiceczempio-
nem HARLEM wł. Tomasz Niedźwiecki, II Wiceczempionem 
WALEN wł. Sławomir Kot. Ponadto przyznano wyróżnienie 
dla najlepszego ogiera w typie Sokólskim – PRYMUS wł. 
Wiesław Zaprawa oraz za najlepszą kłodę dla RAMBO, wł. 
Krzysztof Bzdyrak. Puchar od Kurator LZHK Małgorzaty 
Wrzołek dla najlepszego ogiera Lubelskiej Hodowli - PRY-
MUS, hod. Wiesława Zaprawy.

25 października odbył się IX Dzień Konia Zimnokrwiste-
go, podczas którego dokonano próby dzielności dla koni 

5- i 6-letnich, w której oceniane były trzy elementy: ruch 
w  stępie, w kłusie i w wozie oraz siłę/ chęć ciągnięcia, 
zachowanie podczas zaprzęgania, a także wymiary: wyso-
kość w kłębie, obwód klatki piersiowej i nadpęcia. Ocenia-
ne są również te same elementy, które są brane przy wpisie 
do Księgi: typ rasowy i płciowy, głowa, szyja, kłoda, koń-
czyny przednie i tylne, ruch w stępie i w kłusie oraz wra-
żenie ogólne. Ponowna weryfikacja przez inspektorów jest 
ważna dla hodowców, ponieważ pokazuje czy ogier rozwija 
się prawidłowo, a także świadczy o hodowli i podnosi jej 
prestiż. Podczas uroczystej dekoracji wójt gminy Chełm 
Wiesław Kociuba i Henryk Wójtowicz wręczyli puchary dla 
właścicieli oraz rozety, zwane też flo dla najlepszych ogie-
rów. Najlepszym ogierem w próbie dzielności został og. RE-
GON wł. Grzegorza Pajera, drugie miejsce w próbie dziel-
ności - og. BONAPART wł. Tomasz Freliga.

28 października w Janowie odbyła się Kwalifikacja kla-
czy do Programu ochrony zasobów genetycznych koni rasy 
pkz w typie sokólskim i sztumskim.  BPG

Wystawa – Aukcja 
koni w Janowie

5 października w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie odbył się I Powiatowy Kon-
kurs Piosenki Turystycznej zorganizowany przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno - Krajoznawczego im. K. Janczykowskiego. Zuzanna Stachel z Zespołu Szkół 
w Stawie uzyskała tytuł laureata. To już kolejny sukces Zuzi związany z piosenką. Ostatnio 
podczas Festiwalu o Różę Małego Księcia, została doceniona przez jury i otrzymała „Na-
grodę specjalną jury za wyjątkową osobowość sceniczną”.   ZSSt

Śpiewająca Laureatka ze Stawu
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19 listopada w świetlicy w Janowie odbyło się jubile-
uszowe ,,X  Spotkanie Przy Pierniku”. Dzień piernika obcho-
dzony jest na pamiątkę św. Katarzyny. Zwyczaj wypiekania 
pierników w tym okresie to stara tradycja, którą kultywuje 
działające ,,Stowarzyszenie Tradycja” z Janowa. Specjal-
nymi gośćmi na degustacji pierników byli: wójt Wiesław 
Kociuba, radny Krzysztof Czajka, ks. Marek Żyszkiewicz, 
ks. misjonarz Stanisław Stanisławek, dyrektor biblioteki 
gminnej Irena Wawerska.
     Podczas imprezy, tradycyjnie odbył się konkurs na naj-
smaczniejszy piernik w którym komisja w składzie: Irena 

Wawerska, Wiesława Pełczyńska, ks. Marek Żyszkiewicz, 
wyłoniła zwycięzców i nagrodziła upominkami rzeczowymi. 
Miejsce I zajęła Jadwiga Wróblewska, II m. Wiesława Ma-
rek, a III m. Marta Czwarnowska. Natomiast wójt Wiesław 
Kociuba z okazji Jubileuszu X -lecia wręczył Listy Gratu-
lacyjne dla Zarządu ,,Stowarzyszenia Tradycja” za działal-
ność i kultywowanie tradycji. Listy otrzymali: przewodni-
cząca Bogumiła Litwiniuk, zastępca Marta Czwarnowska 
oraz skarbnik Teresa Czajka. Sołtys Jerzy Czwarnowski 
ufundował tort okolicznościowy i szampana. Goście mo-
gli sami ocenić walory smakowe pierników podczas przy-
śpiewek biesiadnych z podkładem muzycznym akordeonu 
dr Czesława Zwolaka.   BPG  

17 września na terenie Zespołu Szkół w Rudzie Hu-
cie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze 
w  kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W za-

wodach wystartowało 10 zespołów (2 drużyny dziewcząt i 8 drużyn chłopców). Rywalizowały one w biegu sztafetowym 
na 400 metrów z przeszkodami oraz rozwinięciu bojowym. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali puchary, dyplomy, 
nagrody i upominki, a dla kibiców organizatorzy zadbali o pyszną grochówkę. Komisja sędziowska składała się z przed-
stawicieli Komendy Miejskiej PSP w Chełmie pod przewodnictwem mł. bryg. Sławomira Watrasa. Wyniki przedstawiają 
się następująco:
Grupa MDP – dziewczęta:

1.  MDP Strachosław  – 939,31 pkt.
2.  MDP Wierzbica  – 936,41 pkt.
 Grupa MDP – chłopcy:
1.  MDP Weremowice  – 1021,00 pkt.
2.  MDP Wierzbica  – 1019,75 pkt.
3.  MDP Strupin D.  – 1011,34 pkt.
4.  MDP Żalin   – 1009,88 pkt.
5.  MDP Busówno  – 1006,22 pkt.
6.  MDP Świerże  – 982,24 pkt.
7.  MDP Ruda    – 969,62 pkt.
8.  MDP Czerniejów  – 952,32 pkt.

MDP Weremowice  na podium

X  Spotkanie przy Pierniku

24 września w Zespole Szkół w Stawie odbyły się Mi-
strzostwa Gminy Chełm w Biegach Przełajowych Chłopców 
szkół podstawowych i gimnazjów. Klasyfikacja końcowa 
szkół podstawowych:
KLASA IV: 1. Kacper Seredowski – Strupin; 2. Jakub Krzy-
wanowski – Żółtańce; 3. Jakub Traczuk – Stołpie.
KLASA V: 1. Oliwier Kiełbasa – Uher; 2. Dominik Moń – 
Uher; 3. Hubert Dziadko – Uher.
KLASA VI: 1. Bartosz Kiełbasa– Uher; 2. Robert Korszla – 
Uher;  3. Marcin Marcyniuk – Uher.

Klasyfikacja szkół: I miejsce Uher – 42 pkt. op. Be-
ata Kiełbasa, Zbigniew Pułajdowicz; II miejsce Strupin – 
24 pkt. op. Marcin Sadowski; III miejsce Stołpie- 22 pkt. op. 
Marzena Mazurek; IV miejsce Żółtańce – 14 pkt. op. Anna 
Śnieg; V miejsce Okszów – 14 pkt. op. Krzysztof Szyszkow-
ski; VI miejsce Staw – 5 pkt, op. Anna Gajewska, Marcin 
Siermiński.

Klasyfikacja końcowa gimnazjum: 1 m. Sebastian Czer-
niej – Uher; 2 m. Grzegorz Szewczuk – Uher; 3 m. Bartło-
miej Marcyniuk – Uher; 4 m. Paweł Dworak – Uher; 5 m. 
Szymon Dufek – Żółtańce. Klasyfikacja szkół: I miejsce 

Uher – 27 pkt. op. Zbigniew Pułajdowicz; II miejsce Okszów 
– 9 pkt. op. Krzysztof Szyszkowski; III miejsce Żółtańce 
– 6 pkt. op. Anna Śnieg; IV miejsce Stołpie – 6 pkt. op. 
Marzena Mazurek; V miejsce Strupin – 3 pkt. op. Marcin 
Sadowski; VI miejsce Staw – 2  pkt. op. Anna Gajewska, 
Marcin Siermiński.    BPG

Uher Mistrzem!
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22 października odbyła się, organizowana co roku 
w Zespole Szkół w Strupinie Dużym, XIII Edycja Gminne-
go Konkursu im. Pauliny Hołyszowej. Konkurs został obję-
ty patronatem Wójta Gminy Chełm. Składa się z: konkursu 
recytatorskiego, konkursu plastycznego i konkursu wiedzy 
o Gminie Chełm. W komisji konkursu plastycznego zasie-
dli: Teresa Chomik-Kazarian – artysta malarz, prowadzi 
Dom Pracy Twórczej w Uhrze oraz nauczyciel bibliotekarz 
Zespołu Szkół w Strupinie Dużym Jowita Mróz. W komisji 
konkursu recytatorskiego zasiedli: Krystyna Igras - znana 
poetka, malarka, Maria Jagnicka - przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich w Strupinie Dużym, Anna Pietuch – 
kierownik Transgranicznego Centrum Edukacji Ekonomicz-
no-Społecznej w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. M.P. 
Orsetti w Chełmie, Barbara Żółkiewska – bibliotekarz Bi-
blioteki Pedagogicznej w Chełmie. W komisji konkursu wie-
dzy o Gminie Chełm zasiedli: Magdalena Mąka - pracow-
nik Działu Historii Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora 
Ambroziewicza w Chełmie i Ryszard Mielniczuk - dyrektor 
Biura Promocji Gminy Chełm. Do konkursu recytatorskiego 
zgłosiło się 17 uczniów. 

Laureaci w kategorii szkoła podstawowa: I miejsce – 
Aleksandra Nowak (SP w Żółtańcach, op. Monika Królikow-
ska); II miejsce – Marta Nafalska (SP w Strupinie Dużym, 
op. Małgorzata Mielniczuk); III miejsce – Patrycja Dzień-
kowska (SP w Stawie, op. Danuta Tywoniuk).

W kategorii gimnazjum: I miejsce – Magdalena Bu-
kowska (Gimnazjum w Strupinie Dużym, op. Małgorza-
ta Mielniczuk); II miejsce – Kamila Mazurek (Gimnazjum 
w  Stołpiu, op. Marzena Mazurek-Dymczyk); III miejsce – 
Julia Klasura (Gimnazjum w Żółtańcach, op. Agnieszka Rut-
kowska).

Na konkurs wiedzy o Gminie Chełm, który miał formę 
testu (autorstwa pana Zbigniewa 
Lubaszewskiego i pana Ryszarda 
Mielniczuka) zgłosiło się 12 uczniów 
gimnazjów.

Najlepsi byli: I miejsce – Weronika 
Nowacka (Gimnazjum w Okszowie, 
op. Małgorzata Lepianko-Grzywna); 
II miejsce – Kornelia Kalina (Gimna-
zjum w Stołpiu, op. Marzena Mazu-
rek-Dymczyk); III miejsce – Emilia Ga-
juk (Gimnazjum w Strupinie Dużym, 
op. Ewa Grusza)

Imprezą towarzyszącą konkurso-
wi recytatorskiemu jest Gminny Kon-
kurs Plastyczny. Konkurs został po-
przedzony warsztatami plastycznymi 
dla wytypowanych przez nauczycieli 
uczniów szkół podstawowych Gminy 

Chełm. Zajęcia odbyły się w 12 października w naszej szko-
le, a poprowadziła je Teresa Chomik-Kazarian. Powstałe na 
warsztatach prace wzięły udział w konkursie, który został 
podzielony na trzy kategorie wiekowe: klasy „0”-I, II-III i kla-
sy IV-VI.

Oto laureaci konkursu w kategorii klasy „0”-I: I miejsce - 
Małgorzata Hołysz (SP w Strupinie Dużym, op. Marta Zapo-
ra); II miejsce - Martyna Błaszczuk (SP w Stawie, op. Marta 
Fornal, Marcin Siermiński); III miejsce - Wiktoria Bartoszuk 
(SP w Okszowie op. Anna Jaroszek, Teresa Winiarczyk, 
Krzysztof Bartoszuk).

W kategorii klasy II-III szkoły podstawowej: I miejsce- 
Patrycja Czuba (SP w Uhrze, op. Mirosława Dziadko); 
II miejsce Bartłomiej Syk (SP w Stawie, op. Celina Manaj); 
III miejsce Wiktoria Dziadko (SP w Uhrze, op. Anna Tru-
skowska); III miejsce Karolina Włodarczyk (SP w Okszowie, 
op. Wiesława Wawrzyk).

W kategorii klasy IV-VI szkoły podstawowej: I miejsce         
Katarzyna Mazur (SP w Stawie, op. Mariola Dudzic); II miej-
sce Martyna Blicharz (SP w Stawie, op. Mariola Dudzic); 
III miejsce Roksana Iwaniec (SP w Strupinie Dużym, op. 
Elżbieta Mulak); III miejsce  Miłosz Mazurek (SP w Stawie, 
op. Mariola Dudzic).

Laureaci konkursów otrzymali dyplomy, nagrody książ-
kowe i rzeczowe, które wręczyli im wójt Gminy Chełm Wie-
sław Kociuba oraz dyrektor Zespołu Szkół w Strupinie 
Dużym Ewa Grusza. Nagrody w konkursie ufundowali: 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Urząd 
Gminy Chełm, Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti 
w  Chełmie, Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie, Wydział 
Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w Staro-
stwie Powiatowym w Chełmie, Chełmskie Podziemia Kre-
dowe „Labirynt”, Wydział Rozwoju, Promocji i Współpracy 
z Zagranicą w Urzędzie Miasta Chełm, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. Organizatorami konkursu były Anna 
Kryńska, Mariola Tryniecka, Barbara Werner, Marzena 
Wróbel. Koordynatorem konkursu była Jowita Mróz. ZSSD

Gminny Konkurs 
im. Pauliny Hołyszowej

 W świetlicy w Pokrówce po raz drugi odbyło 
się spotkanie dla mieszkańców pt. „Barwy jesieni 
– ze starej płyty”, zorganizowane przez Andrzeja 
Kotka we współpracy z sołtys Małgorzatą Roman-
-Niemiec i radnym Markiem Chybiakiem. Wielką 
niespodzianką był koncert kapeli „Kataryna”, któ-
ra od lat współpracuje z mieszkańcami Pokrówki. 
Po koncercie, aby dopełnić tytułu zorganizowane-
go spotkania „ze starej płyty”, w niepowtarzalnym 
klimacie przy świecach, z adapteru odtwarzane 
były piosenki z płyt gramofonowych takich wyko-
nawców jak: Irena Santor, Irena Jarocka, Halina 
Kunicka, Piotr Szczepanik, ABBA, BONEY M i innych, czyli przeboje z szalonych, wspaniałych lat 70-tych i 80-tych. Cel 
został osiągnięty, a więc wspólne spotkanie, wspólne rozmowy, wspólna zabawa i wspólne smakowanie przyniesionych 
ciast. Uczestnicy zapewnili, że pojawią się na trzeciej edycji „Barw jesienie” za rok.                                BPG

„Barwy jesieni – 
ze Starej Płyty” 
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29 listopada odbył się wyjątkowy Koncert Jesienny, w którym 
udział wzięli mieszkańcy, goście, artyści, aby świętować perłowy jubi-
leusz Ośrodka Kultury w Żółtańcach.

Uroczystość rozpoczął Ryszard Mielniczuk, dziękując wszystkim 
za dotychczasową współpracę i przedstawiając pokrótce bogatą hi-
storię ośrodka kultury.  Jesienny Koncert swoim występem artystycz-
nym otworzyła Grupa „RAMM” i Grupa „RAMIR” w repertuarze wła-
snym oraz z dawnych lat grająca w składzie Aneta Kotek, Mariusz 
Nowak, Mariusz Kowalik i Ryszard Mielniczuk. Następnie wystąpiła 
Agnieszka Kotek, akompaniował jej Bartek Stochmal. Z programem 
satyrycznym, jak zawsze rozbawiając publikę do łez, wystąpił Kabaret 
„DUNIA” w staro - nowym programie i składzie - Aneta Kotek, Sylwia 
Sawa, Krystyna Boguszewska, Beata Staniak, Anna Doroś, Zenon 
Sołowiej, Stanisław Sołowiej, Katarzyna Baniewicz, Kinga Farian.   Nie 
zabrakło też nowopowstałego Zespołu Śpiewaczego „I TO I OWO” 
z własną aranżacją utworów, które im w duszy grają, czym się inspiru-
ją i co kochają. Dopełnieniem „uczyty duchowej” był tort urodzinowy, 
smaczny wypiek Anety Kotek, który został rozczęstowany wśród pu-
bliczności. Gromkie „Sto Lat!” zapewne było słychać w całej okolicy. 

W tym roku minęło 30 lat działalności Ośrodka Kultury Gminy 
Chełm w Żółtańcach. W roku 1986 na mapie kulturowej Polski po-
jawiła się nowa placówka, Wiejski Dom Kultury w Żółtańcach, który 
powstał na bazie odremontowanej, dawnej szkoły. Jako jedyna więk-
sza placówka kultury na terenie Gminy Chełm wypełniała różnorodne 
zadania związane z szeroko pojętą działalnością kulturalną, twórczą, 
rekreacyjną i edukacyjną. W roku 1992 WDK został przekształcony 
w  Gminny Ośrodek Kultury w Żółtańcach, w którego skład weszły 
również biblioteki gminne. W 2002 roku nastąpił rozdział ośrodka i bi-
bliotek, w tym roku powstał Ośrodek Kultury Gminy Chełm. O bogatej 
historii ośrodka, ludziach i wydarzenia, jak i zmianach organizacyj-
nych obszerniej napiszemy w następnym numerze. BPG

24 listopada w Zespole Szkół im. Ks. Józefa Dąbrow-
skiego w Żółtańcach miała miejsce uroczystość ślubowa-
nia uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum. Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń 
w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo 
podniosły, a zarazem radosny charakter. Pierwszoklasi-
ści zaprezentowali program artystyczny i złożyli uroczystą 
przysięgę na sztandar szkoły. Dyrektor Maria Lipczyń-
ska nie miała najmniejszych wątpliwości, gdy dotykając 
ramion dzieci, z dumą przyjmowała je do grona uczniów 
naszej szkoły. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił 
wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba, który w przemówieniu 
wspomniał o wysokiej pozycji Zespołu Szkół w Żółtańcach 
w rankingu lubelskich szkół i wysokich wynikach w nauce 
uczniów tej szkoły. Wszystkim pierwszakom życzył powo-
dzenia i sukcesów na dalsze lata nauki.

Uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej: Filip 
Bielecki, Robert Kasprzak,  Maciej Koguciuk, Paulina Ko-
perska, Michał Kowalski, Katarzyna Kubacka, Julia Kudel-
ska, Martyna Kudyba, Hanna Kukor, Anna Kupracz, Magda 
Kupracz, Wiktor Majkutewicz, Patrycja Piotrowska,  Jakub 
Poźniak, Jakub Rot, Maja Sałek, Hubert Świrszcz.

Uczniowie klasy pierwszej Gimnazjum Publicznego: Ka-
rolina Auguściuk, Paulina Bielecka, Dawid Bienias, Julia 
Chudoba, Artur Dmuch, Jordan Dobosz, Joanna Fedoro-
wicz, Justyna Franczak, Adrian Grzywna, Karol Klimczuk, 
Jakub Kłos, Karolina Kowalewska, Aleksandra Kurowska, 
Paulina Michałowska, Kamila Nowak, Mateusz Pachla, Zu-
zanna Pańczyszyn, Kacper Pasieczny, Magdalena Pietry-
kowska, Dominika Przybysz, Wiktoria Sadowska, Wiktor 
Smagała, Konrad Soboń, Adam Strelczuk, Izabela Swa-
towska, Paulina Szłapak, Mateusz Wasilew, Cyprian Wójci-
szyn, Remigiusz Zazula, Kornelia Zelent.

Pierwszoklasistom zostały wręczone upominki ufundo-
wane przez Radę Rodziców i pamiątkowe dyplomy wrę-
czane przez dyrektora szkoły. Ten dzień był bardzo miły 
i  pełen niezapomnianych wrażeń. Życzymy wszystkim 
pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostar-
czał im wspaniałych przygód z nauką oraz radosnych chwil 
w towarzystwie kolegów, koleżanek i pracowników szkoły.

      ZSŻ

Ślubowali w Żółtańcach

Koncert Jesienny-30 Lat Minęło…
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27 października, zgodnie z tradycją naszej szkoły, odby-
ło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej. W uroczystości 
udział wzięli m.in.: dyrektor szkoły Krystyna Zera, dyrek-
tor Tadeusz Wolszczak, proboszcz parafii św. Maksymilia-

10 października w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej 
– Curie w Stołpiu odbyło się  ślubowanie uczniów klasy 
pierwszej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum. Ucznio-
wie zaprezentowali swoje programy artystyczne. Kulmina-
cyjnym punktem było uroczyste ślubowanie na sztandar 
szkoły. Po ślubowaniu uczniowie pierwszej klasy szkoły 
podstawowej zostali pasowani przez dyrektor Hannę Elak 
na uczniów symbolicznym ołówkiem. Wszystkim „pierw-
szakom” wręczono dyplomy. Do uroczystości ślubowania 

30 września w Galerii Owik w Uhrze odbyło się otwarcie 
kolejnej wystawy zorganizowanej przy współpracy z Gmi-
ną Chełm. Prace swoje zaprezentowali Zofia i Marek Lesz-
czyńscy. Dwoje artystów plastyków, którzy nie pierwszy raz 
goszczą w Uhrze, bywali tutaj na plenerach artystycznych 
szukając na terenie naszej gminy inspiracji do swoich no-
wych prac. Otwarcia wystawy dokonał wójt Gminy Chełm 
Wiesław Kociuba w asyście gospodarzy Teresy Chomik 
Kazarian i Oganesa Kazariana. O działalności galerii opo-
wiadał również Ryszard Mielniczuk dyrektor Biura Promo-
cji Gminy, a o swojej twórczości sami artyści. Na obrazach 
pani Zofii króluje świat natury, z którego czerpie inspiracje. 
Na obrazach pojawiają się ulubione motywy malarki: ptaki, 
kwiaty i anioły. Malarstwo pana Marka oparte jest na ko-
rzeniach, z których wyrasta, inspiracje czerpie z podróży 
i plenerów. Na wystawie można zobaczyć obrazy z cyklu 
prac o tematyce hippicznej, „Rykowisko”, „Stroje Ludowe”, 
„Portrety” i wiele innych. Dzieła zachwycają przepięknymi 
zestawieniami kolorystycznymi i dużą wrażliwością. Przybyli 
na wernisaż goście mieli możliwość wysłuchania koncertu 
Agnieszki Kotek i Bartłomieja Stochmala, które to koncer-
ty stały się tradycją uzupełniającą muzycznie wernisaże 
w Uhrze. Wystawę można oglądać w Galerii OWIK.   BPG

Wystawa w Uhrze

Dzień Patrona i Ślubowanie
w Stołpiu

Ślubowanie w Okszowie na Marii Kolbego w Okszowie ks. Józef Cwener, delegacje 
uczniowskie oraz rodzice i dziadkowie. Głównymi bohate-
rami tego dnia byli oczywiście pierwszoklasiści. 

Na początku dzieci zaprezentowały program artystycz-
ny złożony z wierszy i piosenek o tematyce patriotycznej 
i szkolnej, a potem złożyli ślubowanie. Dyrektor dokonała 
aktu pasowania na ucznia kolorowym ołówkiem oraz zło-
żyła pierwszoklasistom gratulacje i życzenia sukcesów 
i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Potem przyszedł czas 
na życzenia od gości, starszych kolegów i koleżanek oraz 
rodziców. Uczniowie klasy pierwszej otrzymali pamiątko-
wy „Akt Pasowania na Ucznia” oraz upominki od księdza 
proboszcza, dyrekcji szkoły i Samorządu Uczniowskiego. 
Po głównej uroczystości rodzice zaprosili wszystkich na 
słodki poczęstunek.

W szeregi braci uczniowskiej wstąpili: Wiktoria 
Bartoszuk, Paweł Czub, Bartłomiej Danak, Adrian Furtak, 
Łukasz Gąsior, Wiktoria Gierun, Adam Jaroszyński, Daria 
Kowalczuk, Michał Królikowski, Filip Lewiński, Magdalena 
Malesza, Zuzanna Nowosad, Paulina Swatowska, Michał 
Szostak. Imprezę przygotowały: wychowawczyni kl. I SP 
Anna Jaroszek i nauczycielka muzyki Ewa Skiba.     ZSO

uczniów przygotowały Maria Łuczak i Anita Spyrka. Wszyst-
kim pierwszoklasistom tym małym i tym dużym życzymy 
sukcesów w nauce. Oprócz ślubowania w tym dniu odbyła 
się bardzo ważna dla szkoły i społeczności uczniowskiej 
uroczystość - obchody Dnia Patrona. Jest to szczególny 
czas, w którym wspominana jest postać wielkiej uczonej. 
W  tym roku do szkoły zawitała sama Maria Skłodowska 
– Curie (uczennica Anna Budzyńska), która opowiadała 
o  swoim życiu, a następnie wykonała bardzo ciekawe eks-
perymenty chemiczne. Tegoroczne obchody Dnia Patrona 
zostały przygotowane przez Marzenę Mazurek-Dymczyk.    
      ZSSp
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GMINA  CHEŁM

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 

składamy Państwu serdeczne życzenia 

wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, 

ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. 

Niech radość i spokój Świąt Bożego Narodzenia, 

poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia 

towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok 2017. 


