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Gmina Chełm wzbogaciła się o kolejne, lepsze na-
wierzchnie dróg.  Inwestycje realizowało Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „SADEX” z Kol. Sitno.

3 lipca w Stawie odebrano drogę powiatową w kierun-
ku Krobonoszy. Na fotografii poniżej stoją (od lewej): Ja-
nusz Sadlik wykonawca, Jerzy Łuczkiewicz sołtys Stawu, 
Tomasz Figiel inspektor nadzoru, Ireneusz Krasowski z-ca 
dyrektora wydz. infrast. starostwa, Lucjan Piotrowski z-ca 
wójta, Jan Ignaciuk radny gminy. Przebudowana została 
nawierzchnia asfaltowa na długości ponad 3 km, dodatko-
wo na długości 2,5 km powstał ciąg pieszo - rowerowy. 
Wartość inwestycji 2,9 mln zł. 

4 lipca odebrano dwie drogi gminne. Pierwszą łączącą 
Depułtycze Królewskie - Kolonia ze Starymi Depułtycza-
mi. Na zdjeciu poniżej stoj (od lewej): Lucjan Jarocki radny 
gminy, Lucjan Piotrowski z-ca wójta, Artur Kubacki prze-
wod. rady gminy, Tomasz Figiel inspektor nadzoru oraz  Ja-
nusz Sadlik wykonawca. Przebudowany odcinek to ponad 
4 km, w tym: nawierzchnia asfaltowa na odcinku 2,4  km 
i  nawierzchnia z kruszywa łamanego na odcinku 1,8 km 
plus utwardzone pobocza. Wartość inwestycji 840 tys. zł.

Zakończono także prace na drodze gminnej od Depuł-
tycz Królewskich aż do Rożdżałowa. Długość odcinka wy-
nosi 3,9 km, w tym: nawierzchnia asfaltowa 2,2 km oraz 
nawierzchnia z kruszywa łamanego 1,7 km. Wartość inwe-
stycji 700 tys. zł.              BPG

Drogi z PROW-u

5 lipca Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwały dzię-
ki którym Gmina Chełm otrzyma dofinansowanie na dwa projekty 
o łącznej sumie prawie 1,6 mln zł. Chodzi o projekt „Rozwój gospo-
darki wodno - ściekowej  poprzez budowę sieci wodociągowych, 
budowę przydomowych oczyszczali ścieków i przebudowę oczysz-
czalni ścieków komunalnych”. Łącznie do programu aplikowało 
178  jednostek, a dofinansowanie otrzymało zaledwie 67. Całkowita 
wartość projektu to 2 568 782,13 zł, przy czym dofinansowanie wy-
niesie 1 349 819 zł. W ramach projektu wykonanych zostanie 129 
przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudowana będzie także 
oczyszczalnia ścieków w Srebrzyszczu. 

Kolejny projekt jaki uzyskał dofinansowanie to „Zwiększenie 
dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację świe-
tlicy w Zagrodzie” wartość tego projektu to 384  192,22 zł przy 
dofinansowaniu rzędu 247 646,95 zł. Projekt zakłada przebudowę 
świetlicy m.in. wymianę instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz montaż pompy ciepła powietrze – powietrze. Oba projekty 
zostaną zrealizowane w przyszłym roku. 

21 lipca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (fot. powyżej) wójt Wiesław Kociuba odebrał z rąk wicemar-
szałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka umowę na dofinansowanie wymienionych projektów.   BPG

Finanse na Ekologię i Kulturę

Trwają przebudowy dróg kruszywem o łącznej 
długości ponad 5 km w miejscowościach: Stołpie 
– Henrysin (850 m), Podgórze (250 m), Nowosiółki 
(250 m), Janów (615 m), Horodyszcze (1 135 m), 
Srebrzyszcze (420 m), Uher (160 m), Krzywice 
(650 m), Pokrówka (170 m), Zawadówka (300 m), 
Żółtańce (125 m), Tytusin (125 m). Wykonawcą jest 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe z Wólki Tar-
nowskiej, za kwotę 854.981,46 zł. 

W Strupinie Małym rozpoczęto „rozkładanie” 
asfaltu na odcinku 1,4 km (fot. obok). Asfalty po-
łożone zostaną jeszcze w Okszowie (0,184 km), Janowie (2,69 km), Nowosiółkach - Kol. (0,655 km), Żółtańcach - Kol.
(0,634 km),Pokrówce (0,456 km), Rudce (1,97 km), Weremowicach (0,446 km), Stańkowie (0,241 km). Łącznie będzie 
to 8,8 km dróg, na łączną kwotę ponad 3,3 mln zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Włodawa ze 
Strupina Dużego.             BPG

Inwestycje  
w  Realizacji
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Świetlice po Remontach

24 czerwca w Okszowie na placu budowy budynku oddziału przedszkolnego pojawił się sprzęt budowlany i wyko-
nawca - firma Perfekt rozpoczła prace ziemne. Pierwsze „kopnięcie” koparki odbyło sie w obecności: zastępcy wójta 
Lucjana Piotrowskiego, sekretarza gminy Pawła Ciechana, radnych Andrzeja Lewińskiego i Aleksandra Kowalczyka, soł-
tysa i radnego Okszowa i Okszowa-Kolonii Krzysztofa Dziechciaruka oraz przedstawicieli firmy Perfekt wykonawcy robót: 
prezesa Zbigniewa Piebiaka i kierownika budowy Andrzeja Mazurka.  Umowa na realizację inwestycji o wartości 1 327 
903,40 zł została podpisana 22 czerwca. Zakres prac obejmuje budowę budynku oddziału wraz z zagospodarowaniem 
terenu.                                                                                                                                                BPG

Zakończono remont świetlico - remizy w Weremowicach (fot. powyżej),  o wartości 150 tys. zł. Powstały nowe insta-
lacje: wodno - kanalizacyjna, elektryczna i grzewcza. Zmienił się układ pomieszczeń, wymieniono terakotę i glazurę, 
a wnętrza pomalowano. Wykonawcą była firma Ergobud z Żółtaniec - Kolonii. 

W świetlico -remizie w Zarzeczu położono nową instalację elektryczną. Koszt inwestycji to 39 tys. zł. Wykonawcą była 
firma Ergobud z Żółtaniec - Kolonii.

Również budynek świetlicy w Zagrodzie w 2018 r. doczeka się gruntownej przebudowy, włącznie z wymianą instalacji 
elektrycznej.            BPG

„Rośnie” Oddział Przedszkolny

Nowe Siłownie 
i Place Zabaw

Ciągle powiękasza się  infrastruktura sportowo - rekre-
acyjna na terenie gminy, skierowana i przeznaczona dla 
wszystkich mieszkańców, tych najmłodszych, jak i star-
szych. Wykonano  cztery siłownie plenerowe - w Janowie, 
Nowosiółkach, Zawadówce i Strupinie Małym za łączną 
kwotę 48.946,62 zł oraz dwa place zabaw w Stańkowie 
i Pokrówce za łączną kwotę 29.028,00 zł. Wykonawcą było 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PRONAT ze Starej Wsi.  
      BPG
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Sesje Rady Gminy

Przetargi

* 27 lipca 2017 r. odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Chełm. W trakcie obrad podjęto uchwały w sprawach:
- zmian w budżecie gminy na rok 2017 oraz wieloletniej prognozy finansowej;
- przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełm na lata 2017 – 2023;
- oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm;
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - obręb Strupin Duży,Uher, Okszów, Wólka Czułczycka;
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy;
- wyrażenia zgody 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”.
* 30 sierpnia 2017 r. odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Chełm, na której radni podjęto następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 oraz wieloletniej prognozy finansowej.
Ponadto Rada Gminy Chełm zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Lp. Nazwa zadania Data 
umowy Oferta Cena oferty (zł) Przetrag wygrała firma Cena oferty 

(zł)

1 Przebudowa dróg kruszywem 27.07.
2017

1) PPHU VITA – TORF Lubartów 1)  403.489,20 Przed. Usługowo-Handlowe  

Wólka Tarnowska

Łącznie:
876.732,00
Gwar. 36 m-cy

2)  282.106,65
3)  322.014,00

2) Przed. Drogowo - Mostowe 
Włodawa  z/s Strupin Duży

1) 548.611,98
2) 350.253,08
3) 383.306,87

3) Przed. Transportowo Handlowe 
i Usług Bud.-Inżyn. „TALIMEX” 
Rejowiec

1) 275.922,21
2)   -------
3)   -------

4) Przed. Usługowo-Handlowe  
Wólka Tarnowska

1) 273.550,00
2) 282.090,00
3) 321.092,00

2 Przebudowa dróg asfaltem 30.08.
2017

1) Przed. Drogowo-Mostowe 
Włodawa  z/s Strupin Duży 

1.041.403,36 Przed. Drogowo-Mostowe 

Włodawa z/s Strupin Duży 

Łącznie:
2.782.729,59
Gwar. 60 m-cy

1.353.034,77
   193.970,25
   194.321,21

2) Przed. Trans. Handlowe i Usług 
Bud.- Inżyn. „TALIMEX”  Rejowiec

--
--
--

    307.334,34
3) Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe SADEX Sitno

1.247.876,70
1.613.326,79
   218.977,76
   255.233,36

3 Przebudowa drogi w m. Strupin 
Mały

1.09.
2017

1) Przed.  Drogowo-Mostowe 
Włodawa Strupin Duży 

2) Przed. Trans. Handlowe i 
UsługBud.- Inżyn. TALIMEX Rejowie

3) Przed. Wielobranżowe SADEX” 
Sitno

517.546,24
Gwar. 60 m-cy

831.149,13
Gwar. 60 m-cy

676.758,30
Gwar. 60 m-cy

Przed. Drogowo-Mostowe 
Włodawa Strupin Duży 

517.546,24
Gwar. 60 m-cy

 Mając na uwadze wnioski mieszkańców gminy  Chełm 
radni powiatowi Paweł Ciechan i Andrzej Derlak pisemnie 
zwrócili się do starosty o zapisanie w budżecie powiatu na 
rok 2018 niżej wymienionych inwestycji oraz zabezpiecze-
nie środków na ich realizację:
* położenie asfaltu na drodze powiatowej na odcinku od 
Okszowa przez Wólkę Czułczycką, Zarzecze, Czułczyce 
do skrzyżowania z drogą wojewódzką do Włodawy - wnio-
sek poparty przez radnych gminy Krzysztofa Dziechciaruka 
i Aleksandra Kowalczyka;
* położenie kruszywa na drodze powiatowej na odcinku od 
Rożdżałowa do Kasiłanu - wniosek  poparty przez radnego 
gminy Lucjana Jarockiego;
* położenie asfaltu na drodze powiatowej od skrzyżowa-
nia w Zagrodzie do skrzyżowania w Starych Depułtyczach, 
łącznie z przebudową przepustu i wykonaniem chodnika 

- poparty przez radnych gminy Artura Kubackiego i Zbi-
gniewa Smolirę;
 * położenie asfaltu na drodze powiatowej od Zagrody 
w stronę Ludwinowa - wniosek poparty przez radnego Zbi-
gniewa Smolirę;
* odbudowa przepustu na drodze powiatowej w miejscowo-
ści Żółtańce - wniosek popiera radny Adam Kotek;
* budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Uhrze na 
wysokości szkoły oraz w Zagrodzie do Ośrodka Zdrowia — 
wniosek popiera radny Zbigniew Smolira;
* położenie asfaltu na drodze powiatowej  w Rożdżałowie 
do granicy z gm. Kamień i budowę chodnika - wniosek po-
piera radny Lucjan Jarocki;
* budowa dalszej części chodnika do świetlicy w Żółtańcach 
- wniosek popiera radny Adam Kotek;
* nakładka asfaltowa na ul. Szkolnej w Okszowie przy szko-
le - wniosek popierają Krzysztof Dziechciaruk i Aleksander 
Kowalczyk.   BPG

Petycja Ciechana i Derlaka
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4-6 września w Centrum Studiów Inżynierskich 
w Depułtyczach Król. odbyło się sympozjum Synergia Na-
uki i Przemysłu. To już druga edycja i podobnie jak w 2015 
do CSI przyjechali przedstawiciele największych firm zaj-
mujących się technologią CNC i szeroko pojętą inżynierią. 
Sympozjum otworzył rektor PWSZ w Chełmie prof. nadz. dr 
hab. inż. Arkadiusz Tofil, który już w pierwszych słowach 
zapewniał przybyłych gości, że teren Gminy Chełm, to naj-
lepszy teren na inwestycje. Rektor dziękując samorządow-
com – w tym obecnemu na sympozjum z-cy wójta Gminy 
Chełm Lucjanowi Piotrowskiemu – stwierdził, że zawsze ze 
strony samorządowców,  PWSZ może liczyć na wsparcie i 
wszelką pomoc, która pomaga rozwijać ofertę edukacyjną 
uczelni, a także terenów pod inwestycje, jakie mogą po-
wstać wokół CSI w Depułtyczach.  Wśród poruszanych za-
gadnień w czasie sympozjum znalazły się min: potencjał 

PWSZ w kształceniu programistów i operatorów obrabiarek 
CNC, synergia nauki i przemysłu, czy dorobek naukowy 
uczelni z regionu w tym Politechniki Lubelskiej. Sympozjum 
towarzyszyły pokazy pracy najnowocześniejszego sprzętu 
do obróbki min. metalu.                       BPG

Sympozjum w Depułtyczach

13 czerwca w Domu Przyjęć Diana II odbyła się doniosła uroczy-
stość wręczenia „Medali za długoletnie pożycie małżeńskie” nadanych 
przez Prezydenta RP, parom z terenu gminy Chełm. Medale są przy-
znawane za przynajmniej 50 letnie pożycie małżeńskie. Jubilaci oprócz 
Medali otrzymali Listy Gratulacyjne i kwiaty, które wręczali wójt gminy 
Wiesław Kociuba, przewodniczący rady gminy Artur Kubacki, z-ca wój-
ta Lucjan Piotrowski oraz sekretarz gminy Paweł Ciechan. Życzenia 
złożył również ks. Marek Żyszkiewicz proboszcz  parafii w Podgórzu.

 W obecności rodzin uhonorowani zostali: Zofia i Kazimierz Biadu-
nowie (Strupin Mały), Apolonia Alina i Jan Biały (Ochoża-Kolonia), Ma-
ria i Edward Choduniowie (Staw), Bernardyna i Jan Ciemińscy (Janów), 
Anna i Ryszard Czubowie (Okszów), Krystyna i Szczepan Dudczakowie 
(Okszów), Elżbieta i Mieczysław Gołasiowie (Ochoża-Kolonia), Stani-
sława i Longin Gołębiowscy (Rudka), Zofia i Kazimierz Konaszczuko-
wie (Żółtańce-Kolonia), Helena i Wincenty Koreccy (Rożdżałów), Zofia 
i Ryszard Kozinowie (Nowosiółki-Kolonia),Lucyna i Wiesław Kulikowie 
(Żółtańce-Kolonia), Krystyna i Wojciech Łepikowie (Pokrówka), Ma-
rianna i Jan Maksimowie (Depułtycze Król. -Kol.), Janina i Wiesław 
Mazurowie (Okszów-kolonia),  Jadwiga i Jan Mazurkowie (Rudka), 
Paulina i Ryszard Mamotowie (Rożdżałów), Janina i Czesław Nizioło-
wie (Wólka Czułczycka), Anna i Julian Pękałowie (Staw), Urszula i Ry-
szard Pękałowie (Okszów), Władysława i Ignacy Pietrzakowie (Strupin 
Duży), Teresa i Krzysztof Prostowie (Pokrówka), Teresa i Bogusław 
Przytułowie (Pokrówka), Jadwiga i Eugeniusz Raźniewscy (Okszów), 
Halina i Mirosław Sabarańscy (Staw), Halina i Tadeusz Szurchajowie 
(Parypse), Zofia i Lucjan Szymańscy (Krzywice), Teresa i Józef Szy-
mańscy (Rożdżałów), Teresa i Aleksander Wiśniewscy (Zawadówka), 
Anna i Edward Wróblewscy (Wólka Czułczycka). Po dekoracji było „rodzinne” zdjęcia, toast za zdrowie wszystkich par. 
Specjalnie dla Jubilatów wystąpił Zespół Śpiewaczy Koral z Kamienia. Również, jak na Złote Gody przystało był tort. Uro-
czystość przygotowało Biuro Promocji Gminy.         BPG

Jubileusz Złotych Godów

Gmina Chełm ostrzeże przed kataklizmami. Każdy kto 
złoży stosowne oświadczenie w gminie otrzyma SMS lub 
email z informacją o nadchodzących zjawiskach pogodo-
wych.  W związku z powtarzającymi się niebezpiecznymi 
zjawiskami pogodowymi (burze, gradobicia, gwałtowne 
opady deszczu, śniegu, itp) i mając na uwadze bezpieczeń-
stwo mieszkańców gminy, powstanie system bezpłatnego 
powiadamiania mieszkańców o tych zjawiskach. Będzie on 
polegał na przekazywaniu mieszkańcom informacji o nad-

chodzących zagrożeniach pogodowych oraz o innych waż-
nych sprawach poprzez stronę internetową oraz wysyłanie 
informacji SMS i email mieszkańcom, którzy wyrażą na to 
zgodę w stosownym oświadczeniu.

Mieszkańcy, którzy są zainteresowani otrzymywaniem 
takich informacji proszeni są o podpisanie oświadczenia 
w sekretariacie Urzędu Gminy Chełm (Pokrówka, ul. Gmin-
na 18). Adresy email i numery telefonów komórkowych 
będą wykorzystywane tylko do celów wymienionym w po-
wyższym oświadczeniu.    BPG

Urząd Ostrzeże
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3 września nad Zalewem Żółtańce odbyły 
się Uroczystości Dożynkowe Gminy Chełm. 
Rozpoczęły się tradycyjnym korowodem 
wieńców dożynkowych, który poprowadzili Starostowie Do-
żynek Małgorzata Oleksiejuk oraz Wojciech Pajer, w asy-
ście kapeli oraz dzieci i młodzieży z Zespołu Pieśni Tańca 
„Uherzacy”. Starostowie przekazali wójtowi Wiesławowi 
Kociubie chleb dożynkowy, z prośbą o mądre i sprawie-
dliwie jego dzielenie.  Następnie odbyła się Msza Świę-
ta dziękczynna w intencji rolników i tegorocznych plonów, 
którą koncelebrowali ks. kan. Mirosław Bończoszek – pro-
boszcz Parafii p.w. Świętej Rodziny w Chełmie oraz ks. kan.  
Marek Żyszkiewicz -  proboszcz Parafii p.w. Chrystusa 
Pana Zbawiciela w Podgórzu.

W części oficjalnej wójt Wiesław Kociuba, przywi-
tał przybyłych gości, wszystkich mieszkańców, rolników, 
sołtysów, dyrektorów jednostek organizacyjnych, dyrek-
torów szkół, przedsiębiorców, właścicieli miejscowych 
firm oraz sponsorów, radnych powiatowych oraz radnych 
gminy Chełm, na czele z przewodniczącym rady Arturem 
Kubackim, przedstawicieli mediów, strażaków Ochotni-
czych Straży Pożarnych, kół gospodyń wiejskich i stowa-
rzyszeń, seniorów i kombatantów. Wśród gości obecnych 
na uroczystości byli m.in. Krzysztof Grabczuk - wicemar-
szałek Województwa Lubelskiego, Ewa Panasiuk – radna 
Sejmiku Województwa Lubelskiego, Roman Kandziora – 
Wójt Gminy Kamień, Marek Słupczyński – sekretarz Gminy 
Ruda- Huta,  bryg. Zbigniew Raźniewski - komendant Miej-

skiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, 
Mateusz Kliszcz – specjalista służby leśnej 
Nadleśnictwa Chełm oraz Agata Grula – dy-

rektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Lubelskim Urzę-
dzie Wojewódzkim. 

Po części oficjalnej na scenie zaprezentowały się ze-
społy i kapele z gminy i rejonu. Na scenie wystąpili: Zespół 
Pieśni i Tańca „Uherzacy”, Kabaret „Dunia” oraz zespół 
„I To i Owo” z Żółtaniec, Bimber Boys z Chełma i kapela 
Bokoryna z Żalina.  Główną częścią programu był bardzo 
udany koncert tegorocznej gwiazdy, Wojciecha Gąssow-
skiego, który zaśpiewał swoje największe hity: „Zielone 
wzgórza nad Soliną”, „Gdzie się podziały tamte prywatki” 
oraz „M jak Miłość”, nie zabrakło wspólnego śpiewu z pu-
blicznością i wyjątkowej lekcji tekstów piosenek.

Gospodarze tradycyjnie zaprosili do skosztowania 
pysznej grochówki dożynkowej oraz gulaszu z dzika, który 
został ufundowany przez myśliwych z Koła Łowieckiego nr 
23 „Szarak” w Chełmie. Na placu można było podziwiać 
stoiska: BISKO Dom i Ogród, FINO, KRUS, dzieci rozbawia-
ła Galeria Dziecięca POKUSA, która dla milusińskich przy-
gotowała atrakcyjne nagrody, gry i puzzle. Stoisko miała 
też Spółdzielnia Mleczarska „Bieluch” z przepysznym na-
białem. Nie zabrakło oczywiście Kół Gospodyń Wiejskich 
ze Strupina Dużego i Rożdżałowa, Stowarzyszenia „Trady-
cja” z Janowa oraz Justyny Dziekańskiej z Zagrody. Wysta-
wę rękodzieła miało Koło Gospodyń wiejskich z Białopola.

Gminne Święto Plonów

STAROSTOWIE DOŻYNEK 2017
Starościna Małgorzata Oleksiejuk zamieszkała Horodyszcze - Kolonia, pro-

wadzi z mężem Andrzejem od 12 lat gospodarstwo rolne o powierzchni około 
71 ha. Zajmują się produkcją roślinną, uprawiają rzepak, pszenicę, buraki cukro-
we, groch i jęczmień browarny. W swoim gospodarstwie uzyskują wysokie plony, 
posiadają bazę sprzętu rolniczego. Współpracują z Izbą Rolniczą, Krajową Spółką 
Cukrową S.A. Oddział „Cukrownia Krasnystaw” oraz Spółką Viking Malt Browar 
Sierpc.

Starosta Wojciech Pajer mieszka w miejscowości Strupin Duży, gdzie z żoną 
Anną od 15 lat prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni około 180 ha na te-
renie gminy Chełm, Leśniowice, Kamień i Uchanie. Specjalizują się w produkcji 
roślinnej, uprawiają pszenicę ozimą, rzepak i buraki cukrowe. W gospodarstwie 
stosują nowoczesne technologie produkcji, posiadają bazę sprzętu rolniczego. 
Ponadto prowadzą firmę AGRO POWER, która świadczy usługi na rzecz rolnictwa. 
Współpracują z Krajową Spółką Cukrową S.A. Oddział „Cukrownia Krasnystaw” 
i Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.
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W trakcie występów przeprowadzone zostały konkur-
sy na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz na tradycyjny 
chleb. 

Wyniki konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy:
I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Rożdżałów – 600 zł
II miejsce – Zagroda –  500 zł
III miejsce – Pokrówka – 400 zł

Wyróżnienia specjalne za formę artystyczną: Koło Go-
spodyń Wiejskich Strupin Duży – 300 zł oraz Stowarzysze-
nie „Tradycja” z Janowa – 300 zł.

Pozostałe wieńce zostały nagrodzone równorzędną 
kwotą po 200 zł tj.: Ochoża – Kolonia, Staw, Koło Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Uher – Stare 
Depułtycze. Nagrody ufundowała Gmina Chełm, a wręcza-

li wójt Wiesław Kociuba, przewodniczący RG Chełm Artur 
Kubacki. 

Wyniki konkursu na najsmaczniejszy chleb:
I miejsce – Stowarzyszenie „Tradycja” Janów 
II miejsce – Julia Marek z Janowa
III miejsce – Ewa Chomiarczuk ze Strupina Dużego

Wyróżnienia: Aneta Korszla (Weremowice), Jolanta 
Suchowierska (Okszów), Ewa Kucharuk (Rożdżałów), Boże-
na Klekotka (Rożdżałów), Danuta Malinowska (Uher), Marta 
Kalamon (Żółtańce) i Justyna Dziekańska (Zagroda). 

Nagrody w konkursie na najsmaczniejszy tradycyjny 
chleb ufundowało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samocho-
dowej w Chełmie. Wręczali prezes PKS Chełm Waldemar 
Szynal, w asyście wójta Wiesława Kociuby i  przewodniczą-
cego RG Chełm Artura Kubackiego. Imprezę zakończyła 
zabawa taneczna pod chmurką z zespołem Stratosfera.  
       BPG 
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29 lipca w Rożdżałowie odbył się jubile-
usz 30-lecia Klubu Sportowego Gminy Chełm 
KŁOS. Na uroczystości nie zabrakło obecnych 
i  byłych zawodników klubu, prezesów, działa-
czy, członków ChOZPN oraz władz samorządo-
wych. Głównym punktem obchodów był wielki 
mecz, w którym obecni zawodnicy IV ligowej 
drużyny Kłosa zmierzyli się z byłymi graczami 
(oldbojami). Spotkanie zakończyło się remisem 
6:6. Po czym odbył się konkurs rzutów karnych. 
Ostatecznie spotkanie po zaciętej rywaliza-
cji wygrali obecni zawodnicy Kłosa.Następnie 
w  części oficjalnej uhonorowano zasłużonych 
członków klubu i byłych zawodników. Władze 
klubu oraz gminy wręczyły wyróżnionym pa-
miątkowe statuetki i dyplomy. Specjalne po-
dziękowania za wkład pracy służący rozwojowi 
klubu i propagowanie sportowej postawy otrzy-
mali: Krzysztof Sulikowski, Krzysztof Wyrostek, 
Jacek Malinowski, Artur Chwedorczuk, Woj-
ciech Czapka, Janusz Zając, Ireneusz Koziej, 
Piotr Wilk, Adam Nafalski, Andrzej Kędzieraw-
ski, Grzegorz Emerla, Radosław Zarzycki, To-
masz Hawryluk, Grzegorz Korkosz, Sławomir 
Wyrostek, Tomasz Ciechoński, Lucjan Jarocki, 
Jarosław Bożek, Ryszard Kosiniec, Arkadiusz 
Wyrostek i Jarosław Lejman.

9 lipca przy świetlicy w Żółtańcach odbyły się uroczy-
ste obchody 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Żółtańcach. W uroczystościach wzięli udział m.in. 
z-ca wójta Lucjan Piotrowski, przewodniczący Rady Gmi-
ny Artur Kubacki, komendant miejski PSP bryg. Zbigniew 
Raźniewski, komendant gminny OSP Edward Pietraś, Adam 
Kotek radny i sołtys Żółtaniec oraz zaproszeni goście, stra-
żacy i mieszkańcy.

Druhom Strażakom serdeczne podziękowania i wyrazy 
uznania za zaangażowanie, bezinteresowność oraz pracę 
na rzecz lokalnej społeczności złożył Lucjan Piotrowski, 
który w swoim wystąpieniu przypomniał historię jednostki 
oraz strażackie hasło „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”, 
następnie Komendant Miejski PSP w Chełmie pogratulował 
okrągłego jubileuszu i przekazał pamiątkowy dyplom gra-
tulacyjny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żółtańcach na 
ręce Prezesa OSP – Ryszarda Mielniczuka.

Obchody jubileuszu były doskonałą okazją do wręcze-
nia medali, odznak i wyróżnień dla strażaków z jednostek 
w Żółtańcach i Strupinie Dużym.
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhna 
i druh: Anna Doroś i Ryszard Mielniczuk. Srebrny Medal 
za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie: Daniel Sa-
dowski, Seweryn Nowak, Marek Sawa i Szymon Sadowski-
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali dru-
howie i druhna: Adam Kotek, Sławomir Sas, Adrian Kotek, 
Tomasz Sas, Krystian Kupracz, Paweł Klasura, Przemysław 
Kupracz, Jacek Klasura i Aneta Kotek.
Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali druhowie: Grzegorz 
Klasura, Paweł Sulikowski, Mateusz Szczerbacz, Kamil 

Osuchowski, Emil Staniak, Damian Nowak, Konrad Kotek, 
Jakub Kowalczuk i Kamil Szczerbacz.
Odznakę za wysługę 45 lat otrzymał dh Roman Strzałko.
Odznakę za wysługę 40 lat otrzymali druhowie: Mieczy-
sław Czemerajda i Roman Szczerbacz.
Odznakę za wysługę 35 lat otrzymali druhowie: Mieczy-
sław Sadowski, Tadeusz Jakubiec, Czesław Popek i Robert 
Doroś.
Odznakę za wysługę 30 lat otrzymał dh Stanisław Sio-
dłowski.
Odznakę za wysługę 20 lat otrzymali druhowie: Henryk 
Jabłoński, Stanisław Sołowiej, Ryszard Mielniczuk, Anna 
Doroś, Seweryn Nowak, Szymon Sadowski, Marek Sawa, 
Grzegorz Siodłowski i Daniel Sadowski.
Odznakę za wysługę 15 lat otrzymali druhowie: Jacek 
Klasura, Krystian Kupracz, Adrian Kotek, Przemysław 
Kupracz, Hubert Kupracz, Paweł Klasura i Sławomir Sas.
Odznakę za wysługę 10 lat otrzymali druhowie: Tomasz 
Sas, Kamil Osuchowski i Paweł Sulikowski.
Odznakę za wysługę 5 lat otrzymali druhowie: Jakub 
Kowalczuk, Grzegorz Klasura, Konrad Kotek, Emil Staniak, 
Damian Nowak, Kamil Szczerbacz, Mateusz Szczerbacz 
i Karol Józak.
Następnie wręczono medale i odznaki dla ochotników ze 
Strupina Dużego:
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał 
dh Stanisław Poznański. 
Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali druhowie: Kamil 
Woszczyński i Kordian Woszczyński.
Odznakę za wysługę 40 lat otrzymał dh Eugeniusz Moroz.

90 Lat OSP w Żółtańcach

XXX lat Kłosa
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Odznakę za wysługę 30 lat otrzymali druhowie: Zenon 
Woszczyński i Waldemar Poznański.
Odznakę za wysługę 15 lat otrzymali druhowie: Kamil 
Tapałaj i Michał Moroz.
Odznakę za wysługę 10 lat otrzymali druhowie: Erwin 
Tapałaj, Adrian Tapałaj i Krzysztof Moroz.
Odznakę za wysługę 5 lat otrzymali druhowie: Mateusz 
Mścisz, Krystian Woszczyński, Klaudiusz Tapałaj, Ireneusz 
Tapałaj, Łukasz Kuchta, Łukasz Kowalczyk i Piotr Różycki. 
    Po wręczeniu medali i odznak uhonorowano również 
młodych strażaków z Żółtaniec. Specjalnie na tę okazję 
Prezes OSP w Żółtańcach i Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego przygotowali Dyplomy Uznania za poniesiony 
trud, podejmowaną odpowiedzialność oraz ochronę ludzkiego życia, zdrowia i dobytku.

W części artystycznej wystąpiły dzieci z grupy „Wesołe Promyczki”, solistki Weronika Doroś i Agnieszka Kotek oraz 
Kabaret „Dunia” i Zespół „I to i owo” oraz Duet „Aneta i Kasia”. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem, nie zabrakło 
strażackiego bigosu i żurku.         BPG

W tym roku od 18 do 31 lipca młodzież – 45 uczniów szkół Gminy Chełm – przebywała na kolonii w Chłapowie k/Wła-
dysławowa.  Pobyt nad polskim morzem uatrakcyjniły piesze i autokarowe wycieczki, m.in. do Gdyni, Gdańska i Sopotu, 
Wejherowa, na Hel i Rozewie. Uczestnicy podziwiali zabytki architektoniczne, historyczne i przyrodnicze a plażowanie, 
kąpiel w morzu oraz gry i zabawy sportowe dopełniły czas spędzony nad Bałtykiem. 

Organizatorem tego wyjazdu był Klub Sportowy Gminy Chełm „Kłos”. Opiekunami byli Aleksandra Prokopiuk, Katarzy-
na Paszkiewicz, Krzysztof Szyszkowski, kierownikiem Jolanta Paszkiewicz.   BPG

„Morze, Nasze Morze …”
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10 – 11 czerwca w Depułtyczach Królewskich na Lotnisku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie odbył 
się II Międzynarodowy Piknik LOTNICZE DEPUŁTYCZE. Producentem i głównym organizatorem było KAGERO PUBLI-
SHING, gospodarzem PWSZ w Chełmie, współorganizatorem Gmina Chełm, a partnerem Miasto Chełm.

 Piknik rozpoczął się od skokw spadochroniarzy SkyDive Chełm, którzy wraz z flagami państw uczestniczących wylą-
dowali na płycie lotniska, przekazując je m.in. Damianowi Majsakowi Kagero Publishing, prof. Arkadiuszowi Tofilowi rek-
torowi PWSZ, Agacie Fisz prezydent Miasta Chełm oraz Lucjanowi Piotrowskiemu z-cy wójta Gminy Chełm.  I się zaczęło. 
Przez dwa dni piloci z Polski, Czech, Szwajcarii, Francji i Wielkiej Brytanii dbali o niesamowite emocje na depułtyckim 
niebie. Można było podziwiać blisko 40 samolotów i helikopterów w niesamowitych pokazach akrobatycznych, a na płycie 
lotniska drugie tyle prezentowało swoje „wdzięki” przed bardzo licznie przybyłą publicznością. Niezapomniane wrażenia 
zostawili po sobie wszyscy uczestniczy, lecz w szczególny sposób można wyróżnić obecność Supermarine Spitfira XVI, 
0V-10 Bronco, Miga-29, Jaka -18, Pterodactyl flight – Show!, Follow Me Formation Team oraz wielu zabytkowych statków 
powietrznych. Klimatu dopełniały m.in. statyczne wystawy automobili, pojazdów wojskowych, grup rekonstrukcyjnych.
Można było również podziwiać pokaz Stowarzyszenia ASG Grim Reapers Chełm, koncert Zespołu Pieśni i Tańca Gmi-
ny Chełm „Uherzacy”, występy młodych wokalistów Amelii Mielniczuk, Anny Sułkowskiej, Poli Kunki, Agnieszki Kotek 
i Bartłomieja Stochmala, Marty Nafalskiej i Karoliny Semeniuk  oraz Kapeli i zespołu „I to i owo”. Oczywiście nie było to 
możliwe bez zaangażowania sponsorów, partnerów, partnerów medialnych opraz wielu ludzi z pasją.             BPG

Lotnicze Depułtycze 
– Drugi Samolotowy Sukces
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25 lipca odbyło się zebranie sprawozdawczo – wybor-
cze Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By-
łych Więźniów Politycznych Koła Gminy Chełm. W spotkaniu 
udział brali wójt Wiesław Kociuba, zastępca wójta Lucjan 
Piotrowski, prezes zarządu okręgu ZKRPiBWP Franciszek 
Golik, Dyrektor Biura Promocji Gminy Chełm Ryszard 
Mielniczuk i Dyrektor Zespołu Szkół w Strupinie Dużym 
Ewa Grusza. W czasie spotkania zostały wręczone odzna-
czenia i listy gratulacyjne, otrzymali je: Mirosław Mysiak, 
Jan Wolski, Helena Borkowska. 

Po podjęciu uchwał dotyczących zatwierdzenia spra-
wozdania i absolutorium za lata 2013-2017, które zostały 
przyjęte jednogłośnie, w drodze głosowania wyłoniono 
nowy zarząd i komisję.  W skład zarządu weszli: Jan Wolski 
– prezes, Helena Borkowska – Kozioł – zastępca prezesa, 
Mirosław Mysiak – sekretarz, Antonina Farima – skarbnik, 
Zygmunt Matczuk członek zarządu. W skład komisji rewi-
zyjnej weszli: Stefan Łękowski – przewodniczący, Barbara 
Kuśniewska, Leokadia Torbiczuk. Zebrami wyłonili również 
delegatów na zjazd okręgowy i są nimi: Antonina Farima 
i Jan Wolski.                             BPG

Wybory u Kombatantów
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Gala Stypendystów
w Żółtańcach

21 czerwca w Zespole Szkół w 
Żółtańcach odbyło się uroczyste 
zakończenie roku szkolnego 2016/2017 
w Gminie Chełm oraz wręczenie stypen-
diów dla najlepszych uczniów. Uroczy-
stość rozpoczęła część artystyczna w wy-
konaniu  uczniów z ZS w Żółtańcach  pod 
kierunkiem Ewy Krygowskiej i Agnieszki 
Rutkowskiej.

Wójt gminy Wiesław Kociuba złożył 
gratulacje uczniom i rodzicom, życzył 
wszystkim jak najlepszych i bezpiecznych 
wakacji. Następnie w obecności dyrekto-
rów szkół oraz wychowawców  wręczył  dyplomy dla uczniów, listy gratulacyjne dla rodziców oraz stypendia. W tym roku 
za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i osiągnięcia sportowe przyznano 295 stypendiów, w tym: 208 stypendiów na-
ukowych, 45 za osiągnięcia sportowe i 42 za działalność artystyczną. Warunkiem otrzymania stypendium było uzyskanie 
średniej ocen przynajmniej 5,01 lub też udział w przedsięwzięciach artystycznych i sportowych na skalę ogólnopolską 
lub międzynarodową. W szkołach gminy Chełm 50 uczniów mogło się pochwalić średnią ocen 5,5 i więcej (fot. poniżej).

Najlepsi z Najlepszych

Julia Włodarczyk kl.VI a
ZS w Okszowie 

śred. 5,50  

Magdalena Nowosad kl.V
ZS w Okszowie 

śred. 5,58  

Karol Gałan kl. V
ZS w Stawie 
śred. 5,50 

Karol Oleszczyński kl. VI
ZS w Stawie 
śred. 5,67

Marcin Tarnowski kl. VI
ZS w Stawie 
śred. 5,75

Łukasz Trawiński kl. VI
ZS w Stawie 
śred. 5,67

Anna Budzyńska kl. III ag
ZS w Stołpiu 

śred. 5,79

Patrycja Kubina kl. III ag
ZS w Stołpiu 

śred. 5,64

Natalia Traczuk kl. III bg
ZS w Stołpiu 

śred. 5,64

Zuzanna Ulrych kl. IV
ZS w Stołpiu 

śred. 5,64

Weronika Trawińskakl. III bg
ZS w Stołpiu 

śred. 5,50

Julia Piotrowska kl. V
ZS w Strupinie Dużym 

śred. 5,63

Mateusz Flis  kl. IV
ZS w Strupinie Dużym 

śred. 5,54

Daria Komorowska kl. V
ZS w Stołpiu 

śred. 5,82

Szymon Lutkowski kl. V
ZS w Stołpiu 

śred. 5,55

Kamil Wróbel kl. VI
ZS w Stołpiu 

śred. 5,55

Monika Radziszewska kl. VI
ZS w Stołpiu 

śred. 5,55

Magdalena Bielak kl. Ig
ZS w Stołpiu 

śred. 5,50
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Aleksandra Lewczak kl. III ag
ZS w Żółtańcach 

śred. 5,60

Aleksandra Nowak kl. V
ZS w Żółtańcach 

śred. 5,55

Julia Krygowska kl. V
ZS w Żółtańcach 

śred. 5,64

Pola Kunka kl. V
ZS w Żółtańcach 

śred. 5,82

Nikoletta Szulc kl. V
ZS w Żółtańcach 

śred. 5,82

Magdalena Wituch kl. VI
ZS w Żółtańcach 

śred. 5,82

Oliwia Ceglińska kl. VI
ZS w Żółtańcach 

śred. 5,55

Oliwia Kowalczyk kl. VI
ZS w Żółtańcach 

śred. 5,55

Nikola Słupska kl. VI
ZS w Żółtańcach 

śred. 5,55

Nikola Rymczuk kl. VI
ZS w Żółtańcach 

śred. 5,64

Julia Ostrowska kl. V
ZS w Żółtańcach 

śred. 5,91

Filip Polański kl. VI
ZS w Żółtańcach 

śred. 5,64

Filip Tomaszewski kl. VI
ZS w Żółtańcach 

śred. 5,55

Jakub Klasura kl. VI
ZS w Żółtańcach 

śred. 5,82

Jakub Krzywanowski  kl. IVa
ZS w Żółtańcach 

śred. 5,63

Maciej Ciechan  kl. IVa
ZS w Żółtańcach 

śred. 5,54

Zofia Daszuk kl. IVb
ZS w Żółtańcach 

śred. 5,63

Jaśmina Tomaszewska kl. IVb
ZS w Żółtańcach 

śred. 5,54

Natalia Zielińska kl. IVb
ZS w Żółtańcach 

śred. 5,54

Jagoda Dudzińska kl. IIIag
ZS w Żółtańcach 

śred. 5,67

Julia Bilska kl. IIIbg
ZS w Żółtańcach 

śred. 5,53

Kamila Swatowska  kl. IIIag
ZS w Żółtańcach 

śred. 5,53

Wiktoria Antoniuk  kl. IIIag
ZS w Żółtańcach 

śred. 5,80

Patrycja Pietrykowska kl. IIag
ZS w Żółtańcach 

śred. 5,53

Sebastian Pietrykowski kl. IIag
ZS w Żółtańcach 

śred. 5,67

Klaudia Suryś kl. IIIbg
ZS w Żółtańcach 

śred. 5,53

Julia Chudoba  kl. Ig
ZS w Żółtańcach 

śred. 5,50

Jakub Żółciński kl. IV
ZS w Uhrze
śred. 5,60

Julia Kimmel kl. V
ZS w Uhrze
śred. 5,80

Wojciech Olech kl. V
ZS w Uhrze
śred. 5,50

Aleksandra Szczygieł  kl. VI
ZS w Uhrze
śred. 5,82

Julia Hurko kl. VI
ZS w Strupinie Dużym 

śred. 5,64

Emilia Gajuk  kl. IIIg
ZS w Strupinie Dużym 

śred. 5,53
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18 czerwca w Janowie odbyła się V edycja Koncertu Fuzja Kultur. Zaproszone zespoły zaprezentowały różne rodzaje/
gatunki muzyki. Piosenki żeglarskie zaprezentował jeden z popularniejszych zespołów szantowych w Polsce „Shanty-
men” z Lublina. Folklor litewski odtworzyła Kapela Ludowa „Klumpe”, działająca przy Domu Kultury Litewskiej w Puń-
sku.  Pieśni i piosenki ludowe we własnych aranżacjach zaprezentowała Kapela „CudaWianki” z Dorohuska oraz zespół 
„Wesołe Sąsiadki z Kołacz” (gm. Stary Brus-Podlaskie). Na scenie wystąpił również zespół wokalno-instrumentalny 
działający przy Regionalnym Ośrodku Kultury i Sportu w Krzczonowie, w skład którego wchodzi młodzież gimnazjalna 
z Krzczonowa, która zaprezentowała covery piosenek znanych zespołów m.in. Łzy, Video, Bracia. Stoiska wystawowe, 
z potrawami regionalnymi, wypiekami przygotowały Panie ze Stowarzyszenia Tradycja w Janowie, Strupina Dużego, Ko-
łacz, Krzczonowa, twórcy ludowi z Sawina, Pokrówki i Chełma. Hurtownia POKUSA z Chełma zorganizowała dla dzieci 
zabawy i gry planszowe. Pokazy walk, broni, strojów z czasów średniowiecznych zaprezentowali woje z grupy rekonstruk-
cyjnej „Drużyna Grodów Czerwieńskich” z Lublina. Organizatorem imprezy było Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm.

Fuzja Kultur

Tegoroczne Krasnostawskie Chmielaki – podobnie jak 
poprzednie edycje z szeregiem wyróżnień dla lokalnego   
rodzinnego Browaru Jagiełło. Sędziowie bardzo wysoko 
ocenili piwa z Pokrówki, co jest potwierdzeniem szczegól-
nej i wieloletniej dbałości o bardzo wysoką jakość produk-
cji. Właściciel jest bardzo zadowolony z wysokiej pozycji 
w klasie piw jasnych – gdzie jest największa konkurencja 
i tam Jagiełło Lager zajął II miejsce. Nałęczowskie Jasne 
zdeklasowało pozostałe browary w kategorii European La-
ger. W kategorii piw smakowych Browar Jagiełło zdobył 
dwa pierwsze miejsca, najlepszy okazał się w tej katego-
rii Magnus Czekoladowy i zaraz za nim na drugim miejscu 
Magnus Toffi. W kategorii piw miodowych Browar Jagiełło 
zdobył trzecie miejsce.         BPG

Jagiełło nagrodzony 
po królewsku
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1 lipca w Rożdżałowie rozegrany został XVI Międzyna-
rodowy Turniej Oldbojów o Puchar Wójta Gminy Chełm. 
W rozgrywkach zmierzyło się osiem zespołów. Po zaciętej 
walce w grupach w meczu o 7 miejsce zmierzyły się TKKF 
Blachownia – Kędzierzyn Koźle i Włodzimierz z wynikiem 
0-2, mecz o 5 miejsce jedną bramką zwyciężyła Wisła 
Puławy nad Prywaciarzem Hrubieszów 0-1. W Półfinałach 
zmierzyły się zespoły Granica Dorohusk i Łuck i to właśnie 
goście z Łucka w karnych wygrali 0-2. W grupie B w półfina-
łach zmierzyły się zespoły Gminy Chełm i Białej Podlaskiej, 
z wynikiem 2-1 dla Gminy Chełm.  Mecz o 3 miejsce z wy-
nikiem 5-2 należał do Białej Podlaskiej która zmierzyła się 
z Granicą Dorohusk. W meczu finałowym stanęły naprze-
ciw siebie drużyny Gminy Chełm i Łucka, międzynarodową 
rywalizację wygrała drużyna Gminy Chełm z wynikiem 1-0.

 Najlepszym Bramkarzem turnieju został Valentin Da-
iczuk z Łucka, Najlepszym zawodnikiem był Sławomir Wy-
rostek z Gminy Chełm. Królem strzelców został Łukasz 
Giza z Białej Podlaskiej. Tytuł najstarszego zawodnika tur-
nieju powędrował do Mirosława .                   BPG

Oldboje w Rożdżałowie

29 lipca w Dorohusku roze-
grany został XXI Turniej Piłki 
Nożnej Oldbojów im. Edwar-
da Pusiaka. W rozgrywkach 
uczestniczył Klub Sportowy 
„Gmina” Chełm który zajął 
II  miejsce. W klubowych ko-
szulkach zagrali: Jan Szymań-
ski, Alfred Poznański, Robert 
Książek, Radosław Ciołek, Łu-
kasz Jaworski, Marcin Ciołek, 
Robert Kaczmarczyk, Rafał 
Goszczyński, Dariusz Soszek 
i Krzysztof Brożek. Oldboje 
z  Gminy Chełm w półfinale 
zmierzyli się z oldbojami Cheł-
mianki wygrywając 4:2, w Fi-
nale reprezentanci gminy ule-
gli zespołowi z Dorohuska 0:3. II miejsce w Dorohusku to 
potwierdzenie świetnej formy zawodników „Gminy” którzy 
wywalczyli kolejny już puchar.           BPG

Na Podium w Dorohusku

Podsumowaniem Ligi Powiatowej w Strupinie Dużym zakończyli starty w roku 
szkolnym 2016/2017 zapaśnicy Gminy Chełm Zespołu Szkół w Strupinie Dużym

Wyniki z turnieju :
Mariusz Ciećka I Miejsce
Gabriel Wawryniuk I Miejsce
Oliwier Stachniuk II Miejsce  
Miłosz Pietrzak III Miejsce 
Maciej Nafalski III Miejsce 
Jakub Kaczor III Miejsce 
Cała drużyna Zespołu Szkół w Strupinie Dużym i Gminy Chełm prowadzona 

przez nauczyciela w-f  Marcina Sadowskiego w turnieju zajęła miejsce I.
Uczeń III klasy Gimnazjum Zespołu Szkół w Strupinie Dużym Mateusz Szu-

miło kończąc edukację w naszej szkole w przerwie zawodów wraz z kolegami 
z Cementu Gryfa Chełm uczestniczył w pokazie zapaśniczym. W podziękowa-
niu za godne reprezentowanie gminy i szkoły na matach Polski w zawodach 
ogólnopolskich i międzynarodowych dyrektor Ewa Grusza wręczyła Mateuszowi 
pamiątkowy puchar.

Organizatorem Finału Ligi Powiatowej o Puchar Wójta Gminy Chełm było Biu-
ro Promocji Gminy Chełm, Zespół Szkół w Strupinie Dużym oraz Klub Sportowy 
Cement Gryf Chełm. Sędzią głównym zawodów był medalista Igrzysk Olimpij-
skich w Seulu Andrzej Głąb. Wszyscy zawodnicy po stoczonych walkach mieli 
możliwość odpoczynku i zjedzenia posiłku na „Ranczu Budrysa”.          BPG

Turniej Zapaśniczy
w Strupinie Dużym

Zwycięska drużyna Gminy Chełm 
zagrała w składzie: Jan Szymański, 
Jacek Malinowski, Alfred Poznański, 
Krzysztof Sulikowski, Sławomir Wy-
rostek, Tomasz Ciechoński, Jacek 
Dyszewski, Sławomir Sochacz, Rafał 
Goszczyński, Radosław Ciołek, Łu-
kasz Jaworski, Jarosław Bożek, Ire-
neusz Koziej, Robert Kaczmarek.

Już można rozgrywać mecze na nowym boisku trawia-
stym w Okszowie. Dzięki inicjatywie mieszkańców oraz soł-
tysa i radnego gminy Krzysztofa Dziechciaruka, przy wspar-
ciu Wójta Gminy Chełm zagospodarowano działkę gminną 
na tzw. osiedlu „Zarębówka”. Wczesną wiosną wyrównano 
plac i zasiano trawę. Zamontowano bramki do piłki nożnej  
i słupki do piłki 
siatkowej. Wyty-
czaniem „instala-
cji” sportowych 
zajęli się: Krzysz-
tof Dziechciaruk, 
Artur Baran i Pa-
weł Ciechan. Są 
również ciekawe 
pomysły dotyczą-
ce zagospodaro-
wania zagajnika 
ze starymi dębami 
przylegającego do 
boiska.           BPG

Nowe Boisko w Okszowie
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30 lipca w Janowie odbył się Maraton Kresowy „O 
Niedźwiedzi Pazur”. Akurat w gminie Chełm przypadł jubi-
leuszowy setny Maraton, który okazał się bardzo udanym, 
sportowych wydarzeniem. Wyścig w Janowie to jeden z 
najbardziej spektakularnych pod względem przewyższeń 
i trudności trasy etap w całym cyklu.

Twórcy trasy jak zwykle nie zawiedli. Wiesław Wójtowicz 
i Wiesław Kociuba, wójt gminy Chełm wykorzystali wszyst-
kie ciekawostki i atrakcje, jakie oferuje ten region. Impre-
za startowała podobnie jak w ubiegłym roku z wzniesienia 
przy świetlicy w Janowie, z którego widać panoramę Jano-
wa i okolic. Do mety prowadził kilkusetmetrowy, wymaga-
jący podjazd. Dla zawodników taki finisz był dodatkowym 
wyzwaniem, a dla zgromadzonej licznie publiczności stano-
wiło to dodatkową atrakcję.

Tego dnia do Janowa zawitali zawodnicy z Polski i zza 
granicy. Gościliśmy kolarzy z Białorusi, Litwy oraz Rosji. 
W rowerowym święcie wzięło udział ponad 300 kolarzy, 
największą popularnością cieszył się półmaraton w którym 
wystartowało 198 zawodników i zawodniczek, zaś do Ma-
ratonu przystąpiło 59 maratończyków, którzy zmierzyli się 
z 60 kilometrową trasą. W grupach Mikro i Mini dla dzieci 
i młodzieży w sumie rywalizowało 52 zawodników. Każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkową koszulkę z logiem Marato-
nów Kresowych i Gminy Chełm.

Najszybszy w Janowie na dystansie Maraton był Nava-
sad Yauheni. Obok zawodnika z Białorusi, na podium sta-
nęli Patryk Muśko z Grabówki i Jakub Michnowski z Białe-
gostoku.

Wśród pań najlepsza była Ksenia Chernykh (Giant - 
Russian Team) z Moskwy, która jako jedyna z kobiet startu-
jących w maratonie dojechała do mety. Jest to wielokrotna 

medalistka mistrzostw świata w MTBO,w dorobku ma dzie-
sięć medali, w tym cztery złote. W Półmaratonie zwyciężyli 
Klaudia Ostrowska (MTB Suwałki) oraz Piotr Krysiewicz 
(UKS Wygoda Białystok).

Dodatkowo wyróżniono najlepszych zawodników - 
Mieszkańców Ziemi Chełmskiej. W Maratonie region 
chełmski reprezentowali zawodnicy Azart Peleton Chełm: 
Wiesław Wójtowicz i Janusz Wolanin. W Półmaratonie 
wśród panów reprezentujących Ziemię Chełmską najlepsi 
byli: Wojciech Mróz, Sylwester Babiarz, Robert Strycharz, 
Zbigniew Kraska i Zbigniew Kaczorowski. Wśród kobiet re-
prezentujących nasz region najlepsze okazały się Katarzy-
na Ludynia, Katarzyna Błaszczak, Aleksandra Szymańska 
i Monika Wójtowicz. W Author Mini Maraton: Bartosz Ka-
czorowski, Dawid Palec, Górnicki Mateusz i Nikodem Pyra, 
a wśród dziewcząt Aleksandra Kaliszuk.

Dodatkowo odbyły się I Mistrzostwa MTB Policjantów 
Województwa Lubelskiego, policjanci i policjantki ścigali 
się na dystansie półmaratonu (ponad 30 km). Zwyciężył 
Radosław Wasilewski, drugi był Wojciech Mróz, a trzeci 
Zbigniew Kraska. Wśród kobiet najlepsza okazała się Anna 
Kędra.

Zwycięzcy tradycyjnie otrzymali wyjątkowe statuetki, 
przygotowano również specjalne statuetki „Przyjaciel Mara-
tonów Kresowych”, które otrzymali m. in.: Wiesław Kociuba 
wójt gminy Chełm, Mirosław Barej – fundacja Maratony Kre-
sowe, Wiesław Wójtowicz, Mateusz Kliszcz z Nadleśnictwa 
Chełm, Lucjan Piotrowski zastępca wójta, Artur Kubacki 
przewodniczący Rady Gminy Chełm, Ryszard Mielniczuk 
dyrektor Biura Promocji Gminy Chełm oraz fotografowie 
Maratonów Kresowych.    BPG

Setny Maraton Kresowy 
na Pagórach Janowskich
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29 lipca w Kumowej Dolinie odbyły się 
Mistrzostwa Amatorów Polski XCT. Samotna 
walka z czasem to zupełnie inne emocje niż 
wyścig ze startu wspólnego. Brak możliwości 
obserwacji rywala, podejrzenia techniki poko-
nywania zakrętów czy zjazdów, nie ma jazdy 
na kole, a o wyniku decyduje tylko moc, tech-
nika jazdy, opanowanie i samokontrola. To wła-
śnie na „czasówce” Wiesław Wójtowicz zdobył 
Koszulkę Mistrza Polski Amatorów XCT w kat. 
40 - 50 lat i był jedenasty w kat. Open. 

26 sierpnia w Międzyrzecu Podlaskim od-
były się III Otwarte Mistrzostwa MTB o Puchar 
Burmistrza. To już po raz trzeci kolarze ści-
gali się wokół Międzyrzeckich Jeziorek. Start 
i  metę ulokowano pod stokiem narciarskim. 
Młodsi zawodnicy mieli do pokonania 2 okrą-
żenia, a starsi 4 (każde po 6 km). Wiesław Wój-
towicz z Azart Peleton Chełm  wygrał w kat. 
Masters, w kat. Open był drugi. Wśród kobiet 
niepokonana była zawodniczka MTB Huragan 
Międzyrzec Podlaski Jolanta Myć. W kat. Elita 
oraz Open pierwszy na metę dojechał Michał 
Kamiński z  Białej Podlaskiej reprezentujący 
GO Sport AK-Speed Team. Trasa była dość szybka, ale i trudna technicznie, dająca czerdziestu  zawodnikom możliwość 
wykazania się siłą i umiejętnościami. 

Dobiega końca również cykl Maratonów Kresowych, przed zawodnikami jeszcze tylko  jeden start. Nasz reprezentant 
Wiesław Wójtowicz zapewnił sobie już drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej.      BPG

Trzynasty wyścig z cyklu Maratony Kresowe od-
był się w Narewce.  W tym roku Kraina Żubra „przy-
gotowała” specyficzne warunki do ścigania. Kręte 
ścieżki puszczy, porośnięte trawą, korzeniami oraz 
liczne błotne kałuże stały się wyjątkowo wymagają-
ce pod względem technicznym. Na starcie stanęło 
ponad trzystu zawodników. Zawodnicy z druży-
ny Azart-Peleton Chełm wystartowali na dystansie 
30 km i 58 km. Na dystansie Maratonu (58 km) Wie-
sław Wójtowicz zajął 11 miejsce (w swojej kategorii 
M5 - m. 2), Wiesław Pawluk na mecie był 22 (kat. 
M4 -  m. 7), Jakub Rutkowski ukończył maraton na 
36 miejscu (kat. M2 - m. 5), Janusz Wolanin ukończył 
maraton na 37 pozycji (kat. M5 - m. 6).

Na dystansie Półmaratonu (30 km) najwyższą pozycję wśród reprezentacji Azart Peleton Chełm 24. miejsce zajął Pa-
weł Semeniuk (kat. M2 - m. 7), Sylwester Babiarz był 38 (kat. M2 - m. 13), 83 miejsce wywalczył Zbigniew Kraska (kat. M5 
- m. 7), na pozycji 112 na metę dojechał Daniel Adamczuk (kat. Orlik - m. 5), 115 był Rafał Czapka (kat. M4 - m. 25), 116 
miejsce w kat. Open zajął Patryk Wolanin (kat. Junior Młodszy - m. 3). Wśród Pań z „Azartu” najlepsza była Aleksandra 
Szymańska, która była 19 na mecie w kat. Open Kobiety (kat. Kobiety Junior - m. 6).

W wyścigu wziął również udział Wiesław Kociuba, wójt gminy Chełm, który zakończył Półmaraton na wysokiej 55 po-
zycji, a w swojej kategorii znalazł się tuż za podium, bo na 4 miejscu (do „pudła” zabrakło zaledwie 33 sekundy). BPG

Mistrz  Wójtowicz 
z Okszowa

XIII Maraton 
w Narewce
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1 czerwca przez Gminę Chełm przejechał peleton 
61 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Przyjaźni Pol-
sko – Ukraińskiej im. Płk Skopenko. Jest to wieloetapowy 
wyścig szosowy dla zawodników kategorii wiekowej „Orlik” 
– do 23 lat. Do wyścigu zaproszono 10 ekip kolarskich 
z Polski – w tym Młodzieżową Reprezentację Polski, 8 ekip 
z Ukrainy, 2 z Białorusi, 2 z Rosji, 1 z Łotwy, 1 z Litwy i 4 ze 
Słowacji, łącznie 140 kolarzy.  

Przed budynkiem urzędu gminy w Pokrówce  odbyła się 
Lotna Premia. Ok. 12.30 linię Premii przekroczyło trzech za-
wodników którzy uciekli peletonowi o dobre 4 minuty. Trasa 

Zamość - Miączyn - Werbkowice - Hrubieszów - Białopole - 
Chełm - Pokrówka - Siennica Różana -Stara Wieś - Majdan 
Skierbieszowski - Skierbieszów - Zamość to IV etap wyści-
gu. Lotną Premię na terenie Gminy Chełm wygrali:
I miejsce – ZUBAR Vladyslav  (UKRAINA NATIONAL TEAM)
II miejsce – JĄKAŁA Jakub (TC CHROBRY SCOTT GŁO-
GÓW I)
III miejsce – HRYNIV Vitaliy (UKRAINA NATIONAL TRACK)

Zawodnicy na mecie IV etapu wyścigu odebrali nagrody 
za zwycięstwo w Lotnej Premii na terenie Gminy Chełm,  
ufundowane przez Gminę.   BPG

12 lipca nad Zalewem Żółtańce gościliśmy kolarzy uczestniczących w XIX Raciborskim Rajdzie Trzeźwościowym do-
okoła Polski. Rowerzystów przywitali miłośnicy dwóch kółek z Chełma i Gminy Chełm. Chełmska grupa kilkudziesięciu 
osób przywitała gości kilkanaście kilometrów przed miastem i razem wjechali do Chełma. Po krótkim odpoczynku w bur-
sie szkolnej uczestnicy rajdu przejechali ścieżką rowerową wiodącą m.in. przez Strupin nad Zalew Żółtańce. Tam czekał 
na nich posiłek w plenerze i chwila odpoczynku na plaży. Jak co roku rowerzyści jadą przez całą Polskę promując życie 
bez używek i sport. Wśród uczestników rajdy są również osoby z niepełnosprawnością, które udowadniają, że każdy bez 
względu na kondycję może uprawiać sport. W czwartek cała grupa w towarzystwie chełmskich kolarzy wyjechała w kie-
runku Woli Uhruskiej.           BPG

Rajd Raciborski

Lotna Premia przy Gminie

Uczestnicy Rowerowej Pielgrzymki do 
Watykanu pokonali 2000 km. W czasie 
wyprawy każdy dzień rozpoczynali od 
mszy świętej. Trasa pielgrzymki wiodła 
z Polski przez Słowację, Węgry, Słowe-
nię i Włochy. Przy tak długiej trasie nie 
udało się uniknąć awarii sprzętu czy 
drobnych wypadków. Na uczestników już 
w Watykanie czekała miła niespodzian-
ka, bo sam Papież Franciszek pozdrowił 
pielgrzymów wśród których był Wiesław 
Kociuba wójt Gminy Chełm.  BPG

Rowerowi 
Pielgrzymi
w Watykanie



19

Głos 

Turniej Dzikich Drużyn
20 sierpnia na boisku w Rożdżałowie rozegrany został 

XIX Turniej Dzikich Drużyn o Puchar Wójta Gminy Chełm. 
W zmaganiach na murawie uczestniczyło sześć drużyn 
z  terenu gminy: Obóz Narodowy Strupin, Niebo w Ziemi, 
Januszki Okszów, Alfa-Omega, Zryw Żółtańce, Grube 
Lolo Pokrówka. Mecze rozegrane zostały w dwóch gru-
pach. Rozgrywek grupowych nie opuścił zespół Januszki 
Okszów, który zakończył turniej na 6 pozycji. 5 miejsce 
wywalczyli z Okszowem zawodnicy drużyny z Pokrówki, 
ale dopiero w rzutach karnych, bowiem regulaminowy 
czas meczu zakończył się wynikiem 3:3 (w rzutach karnych 3:2). W meczu o 3 miejsce zagrały 
Alfa Omega i Niebo w Ziemi, i ten mecz przyniósł wielkie emocje – co potwierdza wynik 12:9 
dla Nieba w Ziemi, które zakończyło turniej na 3 pozycji. W meczu finałowym stanęli naprzeciw 
siebie zawodnicy ze Strupina Dużego i Żółtaniec. Ten mecz zakończył się wynikiem 1:0 dla 
Strupina, który wygrał turniej. Sędziowie wśród zawodników zwyczajowo wybrali: najlepszego 
zawodnika – Rafał Wrona (Niebo w Ziemi), najlepszego bramkarza – Mateusz Jamróz (Obóz 
Narodowy Strupin) i najstarszego zawodnika – Alfred Poznański (Obóz Narodowy Strupin). 
Wszyscy zawodnicy grający w turnieju otrzymali dyplomy i nagrody, które wręczyli z-ca wójta 
Gminy Chełm Lucjan Piotrowski i Przewodniczący Rady Gminy Chełm Artur Kubacki. Orga-
nizatorem turnieju było Biuro Promocji Gminy Chełm wspierane przez Klub Sportowy Gminy 
Chełm „Kłos”.         BPG

23 lipca mieszkańcy Okszowa, Stańkowa, Nowin, Wólki 
Czułczyckiej i Zarzecza brali udział w festynie rodzinnym 
z okazji 20 edycji Dni Okszowa. Obchody zapoczątko-
wał w 1997 r. sołtys Krzysztof Dziechciaruk, który swoją 
funkcję nieprzerwanie sprawuje do chwili obecnej. Przyby-
łych gości: Wiesława Kociubę wójta Gminy Chełm, Artura 
Kubackiego przewodniczącego Rady Gminy Chełm, Pawła 
Ciechana  sekretarza Gminy Chełm, przybyłych Radnych 
oraz wszystkich obecnych przywitał gospodarz Okszowa – 
sołtys Krzysztof Dziechciaruk.  Za swoją 20 letnią pracę na 
rzecz sołectwa, z rąk wójta, Jubilat otrzymał dyplom uzna-
nia z wyrazami podziękowania za dotychczasową pracę 
i życzenia wszelkiej pomyślności. Podkreśleniem doniosło-
ści wydarzenia był tort jubileuszowy (tort wykonała Lucyna 

Głąb z Okszowa). W bogatym programie festynu przygoto-
wano: konkursy, gry i zabawy rekreacyjno – sportowe pro-
wadzone przez firmę „Kompleksowa obsługa imprez RO-
UTE 66”, mecz piłki nożnej, stoiska gastronomiczne oraz 
zjeżdżalnia, malowanie twarzy, pokaz baniek mydlanych, 
zabawy manualne i inne dla dzieci przygotowane przez 
„Galerię Dziecięcą POKUSA”, na zakończenie wystąpił ze-
spół muzyczny „WademekkuM”. Dodatkową atrakcją festy-
nu było zrobienie wspólnego pamiątkowego zdjęcia z lotu 
ptaka.  Organizatorzy: Sołtys, Rada Sołecka, Centrum Bi-
bliotek i Kultury Gminy Chełm serdecznie dziękują wszyst-
kim sponsorom za wsparcie i wszelką pomoc w organizacji 
festynu. Dziękujemy mieszkańcom i uczestnikom pikniku 
za liczne przybycie i wspólną zabawę.                CBiK

XX jubileuszowy Dzień Okszowa
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Już od pierwszych dni wakacji w różnych rejonach na-
szej gminy rozbrzmiewały wesołe odgłosy uczestników 
zabaw organizowanych przez pracowników świetlic. W ra-
mach codziennych zajęć wakacyjnych przygotowano różne 
formy spędzania wolnego czasu, były konkursy, gry plan-
szowe i komputerowe, oglądanie bajek i filmów, zabawy, 

zajęcia sportowe, wycieczki plenerowe, zajęcia kulinarne, 
zajęcia i konkursy czytelnicze. Najbardziej oczekiwaną im-
prezą przez mieszkańców sołectw były festyny rodzinne, 
które są wspaniałą formą spędzania czasu wolnego z ro-
dziną, a także doskonałą okazją aby zaprosić do wspólnej 
zabawy nowych sąsiadów. 

1 lipca w Depułtyczach Królewskich - Koloniii główną 
atrakcją festynu było odegrane przez dzieci przedstawienie 
kukiełkowe „Brzydkie kaczątko”.  Dla dzieci zorganizowano 
loterię fantową, rozegrano mecz piłki siatkowej i rozstrzy-
gnięto konkurs na najsmaczniejszy wypiek, a zaproszeni 
strażacy i policjanci  przeprowadzili pogadankę o bezpie-
czeństwie i pierwszej pomocy. 

Podczas pikniku rodzinnego w Horodyszczu nie zabra-
kło różnych rozgrywek i konkursów sportowych. Uczestni-
cy mierzyli się w przeciąganiu liny, biegach w workach czy 
slalomie. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody, a pozo-
stali zawodnicy drobne upominki. Najmłodszym dzieciom 
wielką radość sprawiały zjazdy z dmuchanej zjeżdżalni. 

W Parypsach na wszystkich czekało mnóstwo atrakcji: 
przejażdżka bryczką i jazda konna, zabawy animacyjne 
z klaunem oraz rodzinne konkurencje sportowe.

Uczestnicy festynu w Srebrzyszczu wysłuchali wystę-
pów artystycznych  Kapeli  „I To i Owo”, wręczono na-
grody za konkurs „Ale Ciacho” mieszkańcy wzięli udział 
w meczu piłki nożnej zorganizowanym przez GKS „ORZEŁ” 
Srebrzyszcze, a niesamowitych atrakcji dzieciom dostar-

czyła Galeria Dziecięca POKUSA organizując stoisko gier 
planszowych i zabaw manualnych. Zabawa taneczna pod 
chmurką prowadzona  przez „Duet Aneta&Kasia” zakoń-
czyła wesołe biesiadowanie. 

8 lipca mieszkańcy Strupina Małego i Rożdżałowa 
bawili się na wspólnej imprezie plenerowej przy świetli-
cy w Rożdżałowie.  Wszystkie formy zabawy były bardzo 
atrakcyjne, nikt nie mógł narzekać na nudę. Odbywały się 
rozgrywki piłkarskie, konkursy zręcznościowe dla dzieci 
i dorosłych, a w ogłoszonym konkursie na najsmaczniejsze 
ciasto wygrała Monika Durko, 2. miejsce Maria Marcyniuk 
i 3. Monika Karauda - nagrodami były książki z przepisami 
na wypieki i desery. Inne atrakcje to jazda na kucyku, ma-
lowanie twarzy i zjeżdżalnia. 

15 lipca odbył się festyn w Nowosiółkach, który roz-
poczęły występy wokalne dzieci i młodzieży. W przerwach 
odbywających się konkursów sportowych czas odpoczyn-
ku umilała Kapela  „I To i Owo” oraz „Duet Aneta&Kasia”. 
Dużą atrakcją dla najmłodszych było artystyczne malowa-
nie twarzy i koloryzacja włosów, a także możliwość zabawy 
na dmuchanej zjeżdżalni. .

Wakacje, czas wypoczynku i zabawy



21

Głos 

16 lipca w Starych Depułtyczach festyn rodzinny uświetniły występy ar-
tystyczne dzieci ze świetlicy, zwłaszcza przedstawienie „Kaczka Dziwacz-
ka”. Dla uczestników zorganizowano ciekawe gry sportowe i wesołe zaba-
wy prowadzone przez animatora z „Fabryczki Marzeń” oraz udostępniono 
dmuchaną zjeżdżalnię. 

20 sierpnia wspaniałą zabawę integracyjną dla mieszkańców Zawadówki i Rudki zagwarantował Piotr Maksymiuk „Taki 
wodzirej”. Wśród wielu atrakcji dreszczyk emocji wzbudzała konkurencja „Moja-Twoja” czyli cięcie pnia piłą na czas, były 
zawody w przeciąganiu liny, bieg w workach, konkurs dziwnych przebierańców, strzelanie z gigant procy do celu. Niespo-
tykaną frajdę dla dzieci przygotował radny Marcin Grzywna, który udostępnił stare auto dla dzieci, które mogły pomalo-
wać farbami plakatowymi. Inne towarzyszące atrakcje to: jazda konna, zjeżdżalnie, basen z piłeczkami, wata cukrowa oraz 
poczęstunek przygotowany przez mieszkańców sołectw. 

Na placu przy świetlicy w Zagrodzie piknik odbywał się przy dźwiękach akordeonu, na którym grała Klaudia Zając. 
Wśród wielu konkursów sportowych najwięcej radości dostarczyły konkurencje w skakaniu w workach czy rzut wodnym 
balonem do celu. Wydarzenie uatrakcyjniła wizyta strażaków, którzy zademonstrowali sprzęt gaśniczy i udostępnili wóz, 
węże strażackie i działka wodne dla dzieci. Po zmaganiach siłowych dzieci uzupełniły  stracone kalorie zajadając się 
pysznymi ciastami, które upiekły: Honorata Kudan, Anna Grajner, Joanna Juszkiewicz, Magdalena Cichosz oraz sołtys 
Justyna Dziekańska.

26 sierpnia w Pokrówce piknik rodzinny odbył się pod hasłem „Pożegnanie lata”. Główną atrakcją dla dzieci był klaun 
i pokaz dużych baniek mydlanych. Podczas imprezy w nowej altanie można było skosztować gorącego bigosu, pajdy 
chleba z domowym smalcem i ogórkiem oraz słodkich wypieków. Uczestnicy pikniku mogli posłuchać pięknego koncertu 
i powspominać piosenki z lat 20-tych i 30-tych, a młodsi poszaleć z miejscowym zespołem Aries.

27 sierpnia w Stawie odbył się Festyn Rodzinny. Udział w nim wzięły dzieci z rodzicami, organizowane były gry i zaba-
wy, ognisko, słodki poczęstunek, przejażdżka konna. Każde dziecko otrzymało mały upominek na pamiątkę wydarzenia. 

2 września w Depułtyczach Królewskich zorganizowano już po raz drugi festyn rodzinny. Wydarzenie było bogate 
w sportowe konkurencje oraz atrakcje dla wszystkich bez różnicy na wiek. Najwięcej emocji dostarczyło starcie w prze-
ciąganiu liny mężczyźni kontra kobiety, a maluchom zjazdy na dmuchanej zjeżdżalni. 

Dziękujemy wszystkim współ-
organizatorom,sponsorom, miesz-
kańcom i gościom, rodzicom oraz 
wszystkim tym, którzy udzielili 
swojego wsparcia.

Radnym gminy, sołtysom oraz 
radom sołeckim dziękujemy za 
zaangażowanie i pomoc przy or-
ganizacji festynów i biesiad, tak 
potrzenych integracji lokalnego 
środowiska.
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Szkoła Podstawowa w Stawie znalazła  się w gronie 
16  nagrodzonych placówek edukacyjnych z Polski w  ra-
mach programu „Być jak Ignacy”. W programie, którego 
celem było zachęcenie dzieci do poznania nauk ścisłych 
poprzez zabawę i samodzielne eksperymentowanie, wzięło 
udział prawie 3000 uczniów ze 159 szkół. Tytuł trafił do 
placówek, których uczniowie przeprowadzili najciekawsze 
działania związane z promocją nauki i postacią Ignacego 
Łukasiewicza. W ramach projektu uczniowie wraz z nauczy-
cielami założyli koła naukowe, dzięki którym poszerzali wie-
dzę z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, korzystając 
z  nowoczesnych narzędzi edukacyjnych przygotowanych 
przez twórców programu. Do Koła Naukowego  ze Stawu 
należały 23 uczniów 
z klasy III, V i VI. Opie-
kunami są Agnieszka 
Oleszczuk-Stachel i Syl-
wia Kamińska. W pracę 
koła włączała się też 
Mariola Dudzic.

Oficjalna gala zwień-
czająca I edycję pro-
gramu edukacyjnego 
Fundacji PGNiG odbyła 
się 13 czerwca br. w Mu-
zeum Gazownictwa 
w  Warszawie, na którą 
pojechała delegacja ze 
Stawu. Wśród laureatów 
konkursu znalazło się 

16 szkół z całej Polski, po jednej szkole z każdego wo-
jewództwa. Tytuł Naukowej Szkoły województwa lubelskie-
go zdobył Zespół Szkół w Stawie - Szkoła Podstawowa. 
Ponadto 3 szkoły, za pomysłowość, duże zaangażowanie 
i działalność otrzymały Wyróżnienie Specjalne. Pierwszą 
z tych szkół jest właśnie szkoła ze Stawu.

Szkoła otrzymała statuetki, dyplomy oraz nagrody pie-
niężne, które zostaną przeznaczone na wybrany przez 
uczniów cel. Poza tym w Muzeum Gazownictwa Fundacja 
PGNiG po raz pierwszy zaprezentowała specjalne mobilne 
laboratorium. Od września będzie odwiedzało szkoły, które 
wygrały w konkursie. Na pokładzie specjalnie zaadoptowa-
nego autobusu będą odbywać się zajęcia dydaktyczne, po-
kazy, warsztaty, eksperymenty i projekcje filmów edukacyj-
nych. Program „Być jak Ignacy” został objęty Patronatem 
Honorowym Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego 
oraz Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.  SP

Szkoła w Stawie 
- Szkołą Ignacego

Obietnica zuchowa Gromady Zuchowej i Przyrzeczenie Harcerskie 
drużyny harcerskiej „Wieżyczki”:    

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść 
chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”

10 maja w Zespole Szkół w Stołpiu odbyła się obietnica zuchowa 
Gromady Zuchowej i przyrzeczenie harcerskie Drużyny Harcerskiej 
„Wieżyczki”. Do obietnicy przystąpiło 30 zuchów zaś do przyrzecze-
nia 17 harcerzy. Uczniowie złożyli uroczystą deklarację na ręce z-cy 
Komendanta Hufca Chełm oraz otrzymali otrzymali znaczki zuchowe 
i  krzyże harcerskie.  W uroczystości wzięli udział dyrektor szkoły 
Hanna Elak, z-ca dyrektora Teresa Michalska, z-ca Komendanta Huf-
ca Chełm hm. Ryszard Nagrodzki, Anna Gajewska i Sylwia Kamińska 
z ZS w Stawie wraz z pocztem sztandarowym, Elżbieta Łopocka i Zbi-
gniew Chodorowski z ZS w Wojsławicach wraz z pocztem sztandaro-
wym Hufca Chełm, a także rodzice i bliscy harcerzy. Opiekunami gro-
mady i drużyny są Monika Studzińska i Ewa Kozina. SP

Zuchowa Obietnica

W Zespole Szkół w Strupinie Dużym odbył się Me-
moriał im. Eugeniusza Chomiarczuka XIV Otwarty Tur-
nieju Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy Chełm w piłce siatkowej, którego organizatorami 
byli: Biuro Promocji Gminy Chełm oraz Zespół Szkół w 
Strupinie Dużym. Otwarcia Turnieju dokonał przewodni-
czący Rady Gminy Chełm Artur Kubacki, radny Andrzej 
Jagnicki oraz dyrektor szkoły Ewa Grusza. W Turnieju 
uczestniczyło 6 drużyn, celem zawodów była populary-
zacja piłki siatkowej w środowisku gminnym, integracja 
mieszkańców gminy Chełm, zaprezentowanie aktywnej 
formy spędzania wolnego czasu oraz sportowa rywali-
zacja mieszkańców gminy.

Trzecie miejsce w zawodach po emocjonującym meczu 
z zespołem „Nadleśnictwo” wywalczyła wyraźnie lepsza 
drużyna „Skry Chełm - Chatów”. Drugie miejsce po prze-
granej w finale zdobyli zawodnicy „Pieruna Zawiszy”, nato-
miast Puchar Przewodniczącego Rady Gminy wywalczyła 
drużyna o nazwie „Rutyna”. Drużyny „Paka Syna Kiwaka” i 
FC Żółtańce zajęły ex aequo piąte miejsce. Wyłoniono tak-

że najlepszego zawodnika turnieju z zespołu „Skry Chełm 
- Chatów”, którym okazał się Kamil Woszczyński, miesz-
kaniec Strupina Dużego otrzymując pamiątkową statuetkę. 
Podobną nagrodę otrzymał najstarszy zawodnik ze zwy-
cięskiej drużyny „Rutyna” Robert Charczuk i najmłodszy 
zawodnik Jakub Szczerbacz, mieszkaniec Żółtaniec gra-
jący w drużynie FC Żółtańce. Zawody sędziował Norbert 
Wysocki.

XIV Memoriał w Siatkówce
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4 września w Szkole Podst. im. W. Broniewskiego 
w Strupinie Dużym uroczyście rozpoczęto nowy rok 

szkolny 2017/2018. W uroczystości brał udział  wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba, prezes Zarządu Okręgu Związku Kom-
batantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Chełmie Franciszek Golik, skarbnik Zarządu Okręgu Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych w Chełmie Antonina Farima i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Strupinie 
Dużym Maria Jagnicka. Uroczystość „Był taki wrzesień 1939 r. - Jest taki wrzesień 2017 r.” była okazją do przedstawienia 
najważniejszych wydarzeń  II wojny światowej oraz i uczczenia pamięci ppor. Wiktora Karamacia, pod pomnikiem którego 
zostały złożone kwiaty. Uczniowie radośnie powitali również nowy rok szkolny, poznali swoich wychowawców i nową szkołę. 
Część artystyczną 
przedstawili ucznio-
wie klas: IVa, IVb, V 
i VII oraz III gim. pod 
kierunkiem Małgo-
rzaty Mielniczuk. W 
organizację przed-
stawienia włączyły 
się również Elżbie-
ta Mulak, Barbara 
Werner, Urszula 
Rudnik, Mariola 
Tryniecka, Marzena 
Wróbel i Marcin Sa-
dowski, Beata Bia-
łowąs.         SP

Nowy Rok Szkolny w Strupinie

Podczas 45 Ogólnopolskiego Turnie-
ju Turystyczno-Krajoznawczego – etap 
powiatowy, drużyna w składzie: Kinga 
Siennica, Paulina Hołowacz i Katarzyna 
Siennica zajęła I miejsce w kategorii gim-
nazjum, a drużyna ze szkoły podstawowej 
w składzie: Marceli Stasiuk, Daria Farian 
i Paulina Gargol zajęła III miejsce. W kon-
kursie indywidualnym - Kinga Siennica 
była najlepsza wśród gimnazjalistów i zaję-
ła I miejsce, a Paulina Hołowacz – III  miej-
sce. Marceli Stasiuk okazał się najlepszy 
wśród uczniów szkół podstawowych i zajął 
I miejsce. Szkolnym opiekunem koła tury-
stycznego jest Agnieszka Oleszczuk-Sta-
chel.

7 czerwca w Ośrodku Dydaktyczno - Administracyj-
nym w Urszulinie odbył się finał XVIII Ogólnopolskie-
go Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym. 
Konkurs objęty jest patronatem Lubelskiego Kurato-
ra Oświaty. Organizowany jest we współpracy z Po-
leskim Parkiem Narodowym oraz Gimnazjum nr 1 we 
Włodawie.  Tegoroczni uczestnicy musieli zmierzyć się 
z niełatwymi zadaniami testowymi, które miały spraw-
dzić ich wiedzę na temat Poleskiego Parku Narodowe-
go (flory, fauny, wód, historii i ścieżek przyrodniczych 
parku) oraz obszarów Natura 2000. Wśród finalistów 
konkursu znalazły się dwie uczennice kl. VI z Zespołu 
Szkół  im. Marii Skłodowskiej- Curie w Stołpiu: Monika 
Radziszewska i Jagoda Brodowicz. Uczennice przygo-
towywane były pod kierunkiem Anity Spyrki.  SP

SKKT „Traper” Najlepszy w Powiecie

O Parku Wiedzą Najwięcej
Zuzanna Stachel ze szkoły 

w Stawie została Laureatem i zaję-
ła II miejsce w „VIII Ogólnopolskim 
Konkursie Literacko – Plastycz-
nym Bazgroł 2017”. W tej edycji 
konkursu wzięło udział ponad 
1000 zespołów z Polski i szkół po-
lonijnych na całym świecie. Roz-
strzygnięcie konkursu i uroczyste 
wręczenie nagród odbyło na War-
szawskich Targach Książki na Sta-
dionie Narodowym. Zuzia napisała 
i zilustrowała książeczkę pt. „Filo-
nek Maogonek”.             SP

25 maja w ZSE i III LO w Cheł-
mie odbył się II Konkurs Piosen-
ki Obcojęzycznej dla gimnazja-
listów. Uczestnicy prezentowali 
utwory w językach: rosyjskim, nie-
mieckim, angielskim, francuskim. 
Jury oceniło 14 występów w ka-
tegoriach: solista i zespół. Utwo-
ry obcojęzyczne zaprezentowali 
uczniowie z gimnazjum w Stołpiu, 
Rudzie-Hucie, Strupinie Dużym, 
Dubience, Nr 1, Nr 6 oraz Nr 7 
w Chełmie. Trzecie miejsce zajęła 
Anna Budzyńska z ZS w Stołpiu 
z utworem „Sailing” Kamila Bed-
narka. Uczennicę do konkursu 
przygotowała Monika Studzińska.

„Wyśpiewała” Podiumlaureatka
Bazgroła
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Galeria Wieńców 
Dożynkowych
Biorących Udział 
w Konkursie

I miejsce KGW Rożdżałów II miejsce Sołectwo Zagroda III miejsce Pokrówka Wyróżnienie za formę art.  
Stowarzyszenie TRADYCJA

Wyróżnienie STAW  Wyróżnienie  Koło PZERiI Wyróżnienie Ochoża-Kol.  

Wyróżnienie za formę art.
KGW Strupin Duży

Chełmskie Stowarzyszenie Miłośników Koni 
i Kawalerii Polskiej. Edukacja. Historia. Kultura.

 Gmina Chełm

Zaproszenie

zapraszają na 

„HUBERTUSA”

Zaproszenie

GMINA CHEŁM

30  września  2017 r.   

Godz. 12.00 

JANÓW
Program imprezy:

Prezentacja jeźdźców i koni Pokaz musztry kawaleryjskiej

Pokaz kadryla Gonitwa za lisem

Przejażdżki konne dla publiczności

Poczęstunek 


