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21 grudnia Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził 
listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofi nansowania 
projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego Do wsparcia kwalifi kowały się 
inwestycje w jednostkach, których moc mieści się w zakre-
sie: energia słoneczna do 2 MWe/MWt, energia biomasy 
do 5 MWt/MWe. Gmina Chełm złożyła dwa wnioski zgodne 
z warunkami technicznymi i objęła nimi wszystkich miesz-
kańców, którzy zgłosili się do projektu.

Pierwszy projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego 
w Gminie Chełm”, o całkowitej wartości 9 003 118,28  zł, 
otrzymał dofi nansowanie w wysokości 6 835 441,60 zł. 
Obejmuje montaż 516 instalacji solarnych, 202 kotłów 
na biomasę. Drugi projekt „Wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska na-
turalnego w Gminie Chełm poprzez montaż kolektorów 
słonecznych i kotłów na biomasę”, o całkowitej wartości 
2  523  087,77 zł, otrzymał dofi nansowanie w wysokości 
1  895 061,40 zł. Projekt obejmuje montaż 193 instalacji 
solarnych i 17 kotłów na biomasę. 

Celem głównym projektów jest wzrost wykorzystania 
energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w ogólnym bi-
lansie energetycznym Gminy Chełm. Dzięki inwestycjom 
gminy w nowoczesne technologie – przyjazne środowisku 

źródła energii odnawialnej – przybędzie 709 szt. kolekto-
rów solarnych oraz 219 szt. kotłów na biomasę. Kwota do-
fi nansowania wyniesie łącznie 8 730 503 zł. 

28 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim, przy ul. Stef-
czyka w Lublinie, wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba oraz 
skarbnik gminy Zofi a Ostapiuk podpisali umowy o dofi nan-
sowania obu projektów.   BPG

Solary i Piece za 11,5 Miliona

18 grudnia w miejskiej hali sportowej w Chełmie odbył 
się Wielki Bożonarodzeniowy Jarmark, podczas którego 
Wiesław Kociuba, wójt gminy Chełm, odebrał statuetkę 
„Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego 
2016 roku” w  kategorii Atrakcja turystyczna, którym zo-
stał Zalew Żółtańce. Tym samym Zalew został najbardziej 
atrakcyjnym, nowatorskim i przyjaznym turystom miejscem 
powiatu chełmskiego.  Statuetkę i dyplom wręczali Mar-
cin Futyma,  redaktor naczelny Nowego Tygodnia i Beata 
Juśkiewicz, prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Gru-
pa Działania „Ziemi Chełmskiej”. 

Konkurs składał się z trzech etapów.  Pierwszy etap to 
zgłoszenie. Drugi etap stanowiła ocena kandydatur przez 
Kapitułę Konkursu. W wyniku oceny merytorycznej Kapi-
tuła postanowiła nominować Zalew Żółtańce do III etapu 

w  kategorii Atrakcja turystyczna przyznając 38 punktów. 
Ocenie podlegały kryteria: atrakcyjność produktu tury-
stycznego z  punktu widzenia turystów, oddziaływanie na 
zjawisko sezonowości, dostępność, różnorodność i spój-
ność oferty turystycznej produktu turystycznego na ryn-
ku turystycznym w powiecie i w regionie, źródła i sposo-
by fi nansowania oraz wielkość nakładów, perspektywy 
dalszego rozwoju, wpływ na rozwój gospodarczy obszaru 
produktu turystycznego. W głosowaniu czytelników Zalew 
otrzymał 454 głosy. Drugie miejsce ze 179 głosami zajął 
Zalew „Dębowy Las”, a trzecie Wojsławickie Świątynie (130 
gł.). Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” oraz tygodnik lokalny 
„Nowy Tydzień”. Patronat medialny nad konkursem objęło 
Radio Lublin.    BGP

Atrakcja Turystyczna 2016 - Zalew Żółtańce

Liczba ludności na koniec 2016 r. wynosiła 14 401, w tym 7 339 kobiet i 7 062 mężczyzn.
Stan cywilny zmieniło 149 osób. Urodziło się 140 dzieci, a zmarły 152 osoby.

Na pobyt stały zameldowało się 790 osób, na pobyt czasowy 90 osób, wymeldowało się 221 osób.

Gmina Chełm w Liczbach

SENIORZY:
Eugeniusz Szkodziński (Horodyszcze, 1918 r.)
Helena Leokadia Świrkowska (Nowiny, 1918 r.)
Franciszka Woszczyńska (Pokrówka, 1919 r.)
Aleksander Jeżyna (Depułtycze Królewskie-Kol., 1919 r.)
Helena Kuraszko (Nowiny, 1920 r.)
Marianna Sadowska (Depułtycze Król., 1920 r.)
Katarzyna Staniuk (Srebrzyszcze, 1920 r.)
Leokadia Gierczak (Strupin Duży, 1921 r.)
Wacław Klasura (Żółtańce-Kol., 1921 r.) 

Teodozja Mazur (Depułtycze Królewskie-Kol., 1921r.)
Regina Pietraś (Ludwinów, 1921 r.)
Sabina Wrońska (Pokrówka, 1921 r.)
Marianna Adamczuk (Wojniaki, 1922 r.)
Weronika Chmiel (Ochoża-Kol., 1922 r.)
Stefania Fijałko (Rudka, 1922 r.)
Karolina Gołowska (Nowosiółki, 1922 r.)
Genowefa Miszczak (Okszów-Kol., 1922 r.)
Stanisława Nowosad (Okszów, 1922 r.)
Helena Stopa (Strupin Mały, 1922 r.)
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Kryształowa Cegła Po Raz Drugi
9 grudnia w Filharmonii Lubelskiej odbyła się uroczysta Gala XVI 

edycji Konkursu „O Kryształową Cegłę” – na najlepszą inwestycję 
budowlaną  po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na 
Szlaku Słońca i Śniegu. Organizacją przedsięwzięcia zajmuje się  (od 
roku 2000) Polskie Towarzystwo  Mieszkaniowe Lublin. 

Podczas uroczystości wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba ode-
brał Nagrodę Specjalną Kryształową Cegłę w kategorii Partner-
stwo dla natury – Ekoinwestycje - ochrona ziemi, powietrza i wody  
za wykonanie 703 instalacji solarnych systemów grzewczych central-
nej wody użytkowej. Jest to już druga Kryształowa Cegła dla gminy 
– pierwsza została przyznana w 2003 r. za budynek Zespołu Szkół 
w Uhrze w kategorii Obiekty Użyteczności Publicznej.

 W tym roku Międzynarodowa Kapituła (składająca się z przed-
stawicieli Polski, Ukrainy i Białorusi) oceniała obiekty w dziesięciu 
kategoriach zgłoszone właśnie z Polski, Ukrainy i Białorusi: Obiekty 
Oświatowe; Obiekty Użyteczności Publicznej- Budynki Mieszkalne; 
Budynki Mieszkalno - Usługowe; Obiekty Sportowo - rekreacyjne; 
Przestrzenie Publiczne; Obiekty Zdrowia; Zespoły i Obiekty Miesz-
kaniowe na Terenach Rewitalizowanych; Rewaloryzacja Obiektów Za-
bytkowych; Partnerstwo dla natury - Ekoinwestycje – ochrona ziemi, 
powietrza i wody.  W tej ostatniej kategorii obok naszej inwestycji na-
grodzono jeszcze inwestycje - Elektrociepłownia Megatem -Lublin Sp. 
z o. o. oraz Kompleks farm fotowoltaicznych w Korolówka - Kolonia

Głównym celem Konkursu jest pobudzanie aktywności ekono-
micznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej 
poprzez  promowanie i dokumentowanie działań w zakresie rozwoju 
regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury. Przyczyni się 
to do poprawy jakości i estetyki budowli, a także do przywracania 
miastom ich dawnej świetności dla zachowania europejskiego dzie-
dzictwa kulturowego, poprzez m.in.:

W dotychczasowych 16 edycjach Konkursu rywalizowało ze sobą 
ponad 800 inwestycji budowlanych, zrealizowanych w przygranicz-
nych regionach Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Słowacji.  Przez lata 
Konkurs stał się największym przeglądem dokonań architektonicz-
nych, inżynierskich, konserwatorskich w Europie Wschodniej, a Sta-
tuetka Kryształowej Cegły postrzegana jest w środowisku inwesty-
cyjnym jako wyraz uznania i szczególna forma rekomendacji.   BPG

Laureaci kategorii  Partnerstwo dla natury 
Ekoinwestycje - ochrona ziemi, powietrza i wody

Delegacja gminy (od lewej): przewodniczący rady Artur Kubacki,
wójt Wiesław Kociuba oraz z-ca wójta Lucjan Piotrowski

18 lutego po raz trzeci w naszym 
regionie odbył się Bal Sołtysów, pod-
czas którego wyłoniono zdobywców 
tytułu „Super Sołtys” na szczeblu 
całego powiatu oraz poszczególnych 
gmin. Bal był podsumowaniem głoso-
wania w plebiscycie Super Tygodnia 
i   Starostwa Powiatowego. Najpopu-
larniejsi sołtysi z powiatu chełmskie-
go zebrali się w restauracji hotelu 
Regent w Pawłowie. W gminie Chełm, 
podobnie jak w zeszłym roku,  najwię-
cej głosów (386) zdobył Waldemar 
Kaczmarczyk – sołtys Nowosiółek.

Super Sołtys 2016

Na stronie www.gmina.chelm.pl do-
stępna jest anonimowa ankieta „Do-
stęp do darmowych Hot-Spot w gminie 
Chełm”. Celem jest usprawnienie dzia-
łania darmowych Hot-Spotów umożli-
wiających dostęp do Internetu miesz-
kańcom gminy Chełm. Zachęcamy do 
udziału i wyrażenia swojej opinii. 

Ankieta 
o Hot-Spotach

24 stycznia w budynku Zespołu Szkół w Stawie odby-
ło się wyborcze zebranie mieszkańców Ochoży-Kolonii. 
W związku z tym, że Tomasz Kalita zrezygnował z funkcji 
sołtysa dokonano wyboru na to stanowisko i uzupełnio-
no Radę Sołecką. Uprawnionych do głosowania było 174 
mieszkańców sołectwa, w zebraniu wiejskim udział wzięło 
21 osób, co stanowi ponad 12 %, a przewodniczył mu Lu-
cjan Piotrowski, zastępca wójta Gminy Chełm.

Stanowisko sołtysa w Sołectwie Ochoża-Kolonia w wy-
niku tajnego głosowania otrzymał Ryszard Floruk (fot. 
obok), zdobywając 16 głosów. Nowym członkiem Rady So-
łeckiej została Krystyna Gładysz, otrzymując 21 głosów, 
pozostali członkowie to Rafał Gładysz i Zbigniew Sza-
choń.

Zebranie było też okazją do dialogu między mieszkań-
cami, a władzami gminy. Podczas dyskusji poruszano róż-

ne potrzeby i problemy mieszkań-
ców Ochoży-Kolonii. 

Zastępca wójta zapoznał ze-
branych o nowych inwestycjach na 
terenie gminy, głównie w pobliżu 
ich miejsca zamieszkania. Pierw-
szą znaczącą inwestycją będzie 
montaż kolektorów słonecznych 
i kotłów na biomasę u wszystkich 
mieszkańców którzy złożyli wnio-
ski. Gmina otrzymała też dofi nan-
sowania na drogę wraz z ciągiem 
pieszo-rowerowym w Stawie do 
granicy z Krobonoszą. Poinformowano również o złożonym 
wniosku na termomodernizację budynku Zespołu Szkół 
w Stawie.      BPG

Wybory  w Ochoży-Kol.
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Sesje Rady Gminy
*22 grudnia 2016 r. odbyła się XXIV sesja Rady Gminy 
Chełm. Głównym punktem sesji było uchwalenie budżetu 
gminy Chełm na rok 2017 i wieloletniej prognozy fi nanso-
wej. Ponadto w trakcie obrad podjęto uchwały w sprawach:
- zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz wieloletniej 
prognozy fi nansowej;
- udzielenia pomocy fi nansowej Powiatowi Chełmskiemu 
na zadanie dotyczące budowy chodników w miejscowości 
Żółtańce – Kolonia, Pokrówka – Strupin Łanowy w ramach 
zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez 
budowę chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie 
powiatu chełmskiego”;
-  zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru po-
datku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fi zycz-
nych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso;
- nadania nazw ulicom w miejscowości Pokrówka; wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Żółtańce – Kolonia).
*10 lutego 2017 r. odbyła się XXV sesja Rady Gminy Chełm, na której radni uchwalili następujące uchwały:
-  w sprawie rocznego planu pracy Rady Gminy Chełm na rok 2017; poręczenia kredytu zaciąganego przez Polskie Towa-
rzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Krasnymstawie na zabezpieczenie wkładu własnego wymaganego na utworzenie 
Zakładu Aktywności Zawodowej w Srebrzyszczu; przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego w obrębie Depułtycze Królewskie gmina Chełm; przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Depułtycze Królewskie oraz zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm (dot. Linii 400 kV relacji Lublin – Chełm wraz 
z korytarzem);
- zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fi zycznych 
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso; szczegółowych warunków przyznawania  
i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków czę-
ściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania;
 - w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm w Okszowie;
- w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 
ustawą – Prawo oświatowe; zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Chełm zadania 
publicznego w zakresie oświaty; gminnego programu profi laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017; 
udzielenia pomocy fi nansowej Miastu Chełm na utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie w 2017 
roku; przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia (utrzymanie grobów 
i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Chełm w 2017 r.); wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Okszów 
– Kolonia);
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabu-
dowy zagrodowej w miejscowości Staw i Uher;
- w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Budżetowej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i Komisji Gospodar-
czej na rok 2017.

Ponadto Rada Gminy Chełm zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności komisji stałych Rady w roku 2016. 

Przetargi
Lp. Nazwa zadania Data Oferta Cena wyw. zł Przetarg wygrała Cena ofert zł

1. Poprawa bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego 
w Gminie Chełm po-
przez przebudowę dro-
gi gminnej Nr 105071L 
wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, znajdu-
jącą się w ciągu ko-
munikacyjnym z drogą 
powiatową Nr1840L w 
Rożdżałowie

21 lutego 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Sp. z o. o. z Chełma
2. STRABAG Sp. z o. o.  z Prusz-
kowa
3. Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych Sp.  z o. o. z  Zamościa
4. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mo-
stowe Sp. z. o. o. z Włodawy
5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
SADEX z Kolonii - Sitna

479 041,95 Miejskie Przed-
siębiorstwo Robót 
Drogowych Sp. z 
o. o. z Chełma

378 330,03

22 grudnia w Urzędzie Gminy Chełm odbyło się spotkanie 
w ramach realizacji programu profi laktyczno-edukacyjnego „Od-
blaskowa Gmina”. Było to pierwsze na terenie powiatu chełmskie-
go spotkanie policjantów z władzami urzędu oraz członkami rady 
gminy w ramach realizacji programu.

Głównym celem akcji jest przybliżenie mieszkańcom wiedzy 
na temat obowiązujących przepisów ruchu drogowego, w tym 
dotyczących pieszych, w celu zmniejszenia liczby zdarzeń dro-
gowych. Podczas tego spotkania policjanci zwrócili uwagę na 
konieczność noszenia elementów odblaskowych przez osoby 
piesze oraz konsekwencje prawne, jakie grożą za ich nie prze-
strzeganie. Poruszone zostały też inne kwestie dotyczące bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Chełm. BPG

Odblaskowa Gmina Chełm
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12 stycznia w Centrum Konferencyj-
no-Wystawienniczym „Etiuda” w Lublinie 
odbyła się XVII Gala Rankingu Gazele 
Biznesu 2016. Podczas uroczystości fi r-
ma BH Meble ze Srebrzyszcza otrzymała 
elitarny tytuł „Gazeli Biznesu”. Gazelami 
zostają fi rmy, które dzięki niezwykle dy-
namicznemu rozwojowi zapewniają sobie 
miejsce wśród liderów rynku. Uzyskany 
tytuł w tym prestiżowym rankingu stano-
wi podkreślenie osiągniętych standardów 
oraz niewątpliwie jest zobowiązaniem do 
szczególnej dbałości o zasady obowiązu-
jące w gronie Gazel.

25 lutego w Centrum Spotkań Kultur w 
Lublinie odbyła się uroczysta gala Ambasadora Wojewódz-
twa Lubelskiego. Tytuł „Marka Lubelskie” przyznano w 
tym roku 10 fi rmom, które swoją działalnością budują go-
spodarkę województwa lubelskiego, tworzą miejsca pracy 
i produkują najwyższej jakości towary. Aż dwie fi rmy z te-
renu gminy Chełm otrzymały ten zaszczytny tytuł: Browar 
Jagiełło z Pokrówki (w branży spożywczej) i BH Meble 
ze Srebrzyszcza (w branży meblowej, budowlanej oraz me-
chanicznej).

Browar Jagiełło to regionalny browar rodzinny w 
Pokrówce. Założycielami są Grażyna i Lucjan Jagiełłowie. 

Piwo jest warzone z chmielu goryczkowego i aromatyczne-
go – słynnych lubelskich upraw, słodów najwyższej jakości 
oraz krystalicznie czystej wody pod nadzorem doświad-
czonych piwowarów. Wszystkie piwa powstają w 100% ze 
słodu.

Firma BH Meble specjalizuje się w produkcji najwyższej 
jakości mebli. Właścicielem jest Janusz Bartoszuk. Firma 
w yposaża prestiżowe hotele w całej Europie reprezentu-
jąc Polskę i województwo lubelskie na arenie międzynaro-
dowej. Firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości 
mebli tapicerowanych.      BPG

„Gazela Biznesu” 
i „Marka Lubelskie” 

1 lutego w Okszowie odbyły się konsultacje społeczne z rodzicami dzieci oddziału przedszkolnego, członkami Rady 
Rodziców Zespołu Szkół w Okszowie w sprawie planowanej lokalizacji budynku oddziału przedszkolnego. W spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych: wójt Wiesław Kociuba, przewodniczący Rady Gminy Chełm Artur 
Kubacki, z-ca wójta Lucjan Piotrowski, radny powiatowy Paweł Ciechan, radni gminy Aleksander Kowalczyk, Andrzej Le-
wiński, Krzysztof Dziechciaruk oraz  dyrektorzy szkoły w Okszowie Krystyna Zera i Marek Wolszczak.

Obecny budynek oddziału przedszkolnego, w którym znajduje się również biblioteka gminna zostanie w całości prze-
znaczony na nowoutworzone, działające od stycznia bieżącego roku Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm z siedzibą 
w Okszowie. W związku z tym samorząd wniósł o przekazanie wydzielonej działki Skarbu Państwa o powierzchni 1157 m², 
którą trwale zarządza dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, z przeznaczeniem pod budowę oddziału 
przedszkolnego.Podczas spotkania poruszano kwestie bezpieczeństwa dzieci w obecnej i planowanej lokalizacji. Dialog 
pozwolił na wypracowanie wspólnego stanowiska. Wszyscy poparli plan dotyczący budowy oddziału przedszkolnego na 
wydzielonej działce w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu szkół.      BPG

Konsultacje Społeczne 
w Okszowie

źródło: Nowy Tydzień

17 lutego w świetlicy w Starych Depułtyczach odbyło się spotkanie 
z przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi posłem 
Jarosławem Sachajko (Kukiz’15). Poseł szeroko przedstawił sprawy zwią-
zane z rolnictwem i odpowiadał na pytania zadawane przez przybyłych 
rolników, pszczelarzy, myśliwych i przedsiębiorców związanych z branżą 
rolną z terenu Gminy Chełm. 

Głównymi poruszanymi tematami był import zboża z Ukrainy, działal-
ność Izb Rolniczych i związków zawodowych rolników, konieczność zróż-
nicowania przychodów rolników w oparciu o odnawialne źródła energii 
i uprawę konopi siewnych. Ważną poruszaną sprawą przez zebranych była chemizacja produkcji rolniczej, a powstałe 
w skutek złego stosowania środków ochrony roślin szkody w pasiekach pszczelarskich oraz szkody łowieckie. Poseł 
Jarosław Sachajko przedstawił jakie są działania podejmowane przez jego osobę i komisję w zakresie rozwiązania tych 
problemów na drodze legislacyjnej.        BPG

Spotkanie w St. Depułtyczach
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Budżet Gminy 2017
Budżet Gminy Chełm na 2017 rok uchwalony został na 

XXIV sesji, VII kadencji 22 grudnia 2016 roku. Za budże-
tem głosowało 13 radnych obecnych na sesji. Głosowanie 
poprzedziły opinie Komisji Budżetowej, Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu oraz Komisji Gospodarczej Rady Gminy. 
Zakłada on osiągnięcie dochodów na poziomie 55 163 700 
zł, a wydatki na 57 173 700 zł. Defi cyt dochodów w kwocie 
2 010 000 zł zostanie pokryty zaciągniętymi pożyczkami, 
kredytami i wolnymi środkami. 

DOCHODY BIEŻĄCE - 49 478 527,61 zł:
Dochody własne 17 362 179,49 zł.
Dotacje i środki na zadania własne 17 776 022 zł.
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne 
zlecone ustawami 14 340 326,12 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE 5 685 172 zł:
Dochody ze sprzedaży majątku 200 000 zł.
Dotacje i środki na zadania własne 225 000 zł.
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień 
i umów z innymi jednostkami 685 000 zł.
Dotacje na programy fi nasowane z udziałem środków UE 
4 575 172,39 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE - 43 368 882 ZŁ:
Wydatki na zadania własne 27 206 225 zł,
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne 
zlecone ustawami 14 340 326zł,
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień 
i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 
1 822 331 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE 13 804 817 zł:
Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środków EU 
5 865 117 zł.
Wydatki na zadania własne 5 978 700 zł.
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień 
i  umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 
1 961 000 zł.

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE:
Wydatki na zadania własne – 27 206 225 zł

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo – 85 000 zł
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 
wsi

Naprawa uszkodzonych hydrantów i remont ujęcia wody 
w Pokrówce – 30.000 zł.
Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Środki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu 
podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 35.000 zł.
Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 
– 20.000 zł.
DZIAŁ 600 Transport i łączność – 696 500 zł
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Utrzymanie przystanków komunikacyjnych – 500 zł.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Naprawa dróg gminnych, odśnieżanie, koszenie pobo-
czy, zakup tłucznia, naprawy przepustów i konserwacje ro-
wów przydrożnych oraz inne wydatki związane z bieżącym 
utrzymaniem dróg gminnych – 696 000 zł, w tym: „Moderni-
zacja drogi gminnej w Nowosiółkach-Kolonii – 200 000 zł.
DZIAŁ 630 Turystyka – 64 000 zł
Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wypoczynek letni nad kąpieliskami w Żółtańcach i Sta-
wie, zatrudnienie ratowników, ochrona, monitoring – 64 000 
zł.
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa – 310 000 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościa-
mi
- Odszkodowania z tytułu wykupu gruntów zajęte pod drogi 
publiczne 100 000 zł.
- Opłaty za energię 15 000 zł.
- Zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży, wykazy do sprzeda-
ży i dzierżawy, wycena nieruchomości, podziały nierucho-
mości, wnioski wieczysto -księgowe) 100 000 zł.
- Koszty postępowania sądowego – 3 000 zł.
- Różne opłaty i składki 3 000 zł.
- Zakup materiałów 1 000 zł.
DZIAŁ 710 Działalność usługowa – 205 000 zł
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
- Wynagrodzenia i składki 23 000 zł
- Opracowanie planów zagospodarowania przestrzenne-
go w miejscowościach: Staw, Pokrówka, Janów, Okszów, 

Srebrzyszcze, Żółtańce oraz opracowanie „Ekofi zjografi i i 
Prognozy” – 177 000 zł.
Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zadania związane z bieżącą dokumentacją geodezyjno 
– kartografi czną m.in. wydatki na mapy, wypisy z ewidencji 
gruntów – 5 000 zł.
DZIAŁ 750 Administracja publiczna – 5 097 225 zł
Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy – zakup 
materiałów, wyposażenia, wypłaty ryczałtów – 190 000 zł.
Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe 
i odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenie społecz-
ne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, bieżąca 
działalność Urzędu Gminy, szkolenia pracowników i krajo-
we podróże służbowe, ubezpieczenie budynków wraz z wy-
posażeniem, fundusz świadczeń socjalnych, wydatki oso-
bowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 600 000 zł.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu teryto-
rialnego

Promocja gminy; biuletyny, wydawnictwa, albumy, mapy, 
kalendarze, banery, gadżety promocyjne, jubileusze i uro-
czystości - 132 000 zł.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki pracowników obsługi, prowi-
zje i diety sołtysów, zakup artykułów chemicznych, środ-
ków czystości, zakup paliwa do samochodów służbowych, 
ubezpieczenie pojazdów służbowych, odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych, opłaty komornicze, mate-
riały biurowe i druki, podatek od towarów i usług – 1 175 
225 zł.
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpożarowa – 285 000 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 

Ryczałty strażaków za udział w akcjach gaśniczych, 
ćwiczeniach i szkoleniach, ryczałty kierowców i komendan-
ta gminnego, zakup paliwa, oleju, smarów, płynów gaśni-
czych, chłodniczych, części zamiennych do samochodów 
i motopomp, materiałów do napraw sprzętu bojowego, prze-
glądy techniczne samochodów i ubezpieczenie budynków, 
pojazdów i członków OSP, opłaty za energię elektryczną 
– 150 000 zł.
Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Opracowanie planów z zakresu OC Gminy Chełm – 
3  000 zł.
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakre-
su zarządzania kryzysowego –  132 000 zł.
Dział 757 Obsługa długu publicznego – 500 000 zł
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kre-
dytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 

Obsługa bankowa, odsetki od samorządowych papie-
rów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek 
– 500 000 zł.
Dział 758 Różne rozliczenia – 500 000 zł
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna obligatoryjna – 500 000 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie – 13 700 000 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 
- Wynagrodzenia i składki nauczycieli – 7 002 000 zł.
- Zakup oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, mate-
riałów do remontów, materiałów biurowych, środków czy-
stości, odzieży ochronnej, sprzętów i urządzeń, programów 
komputerowych i licencji, pomocy naukowych, mebli, opła-
ty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, usługi poczto-
we, kominiarskie, informatyczne, telefoniczne, internetowe, 
transportowe, naprawy i remonty – 1 266 300 zł.
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, stypendia dla najzdol-
niejszych uczniów, zakup usług zdrowotnych – 346 100 zł.
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach pod-
stawowych 

Wynagrodzenia i składki nauczycieli, zakładowy fun-
dusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkanio-
we – 681 400 zł.
Rozdział 80110 – Gimnazja

Wynagrodzenia i składki nauczycieli, zakładowy fun-
dusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkanio-
we – 2 684 400 zł.
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zakupy biletów autobusowych PKS, koszty dowożenia 
dzieci niepełnosprawnych, zakup paliwa, przeglądy gwa-
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rancyjne i ubezpieczenia autobusu, wynagrodzenia kierow-
cy – 598 600 zł.
Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – admini-
stracyjnej szkół

Wynagrodzenia pracowników, zakupy materiałów biu-
rowych, środków czystości, środków bhp, opłaty abona-
mentów i licencji, obsługa informatyczna, opłaty poczto-
we, internetowe i telefoniczne, prowizje bankowe, remonty 
sprzętu – 632 800 zł.
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli – 34 000 zł.
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stoso-
wania specjalnej organizacji nauki, metod pracy dla dzieci i 
młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 
ogólnokształcących, liceach profi lowanych i szkołach za-
wodowych oraz szkołach artystycznych

Wynagrodzenia w zakresie kształcenia specjalnego w 
szkołach podstawowych i gimnazjach – 331 400 zł.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność 

Wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych na-
uczycieli i obsługi, wypłata dofi nansowania pracodawcom 
kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 123.000 
zł
DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia – 105 000 zł
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Program przeciwdziałania narkomanii – 5 000 zł.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
- Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży– 20 000 zł.
- Dostęp do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych – 30 000 zł.
- Opieka nad osobami nietrzeźwymi doprowadzonymi do 
Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie – 
5  000 zł.
- Wynagrodzenia za opinię psychologa, dyżury i konsulta-
cje – 21 000 zł.
- Gminny program profi laktyki rozwiązywania problemów 
alkoholowych – 24 000 zł.
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna – 1 993 000 zł
Rozdział 85202 – Domy Pomocy społecznej

Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej miesz-
kańców gminy – 270 000 zł.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz 
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej

Opłata składek zdrowotnych za osoby pobierające za-
siłki stałe – 19 700 zł.
Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w na-
turze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- Wypłata zasiłków celowych rzeczowych przyznawanych 
dla osób i rodzin, których dochód nie zabezpiecza nie-
zbędnych potrzeb związanych z zakupem żywności opału, 
leków i remontem mieszkań – 68 000 zł.
- Wypłata zasiłków okresowych – 82 000 zł.
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dodatki dla rodzin i osób, które nie są w stanie uiszczać 
wydatków na mieszkanie – 55 000 zł.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wypłata zasiłków stałych – 166 000 zł.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej: wy-
nagrodzenia i składki pracowników, zakup wyposażenia, 
materiałów biurowych, środki czystości, paliwa, opłaty 
bankowe, pocztowe, informatyczne, telefoniczne, ubezpie-
czenia, akcesoria komputerowe, różne opłaty i składki – 
808 000 zł.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu-
gi opiekuńcze

Wynagrodzenia opiekunek świadczących usługi opie-
kuńcze nad chorym w domu – 387 300 zł.
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
w szkołach i świadczenia rzeczowe w postaci produktów 
żywnościowych – 112 000 zł.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dożywianie dzieci w szkołach, nieodpłatne posiłki dla 
dzieci niepełnosprawnych – 25 000 zł.
DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 90 000 zł
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypo-
czynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie mło-
dzieży

Organizacja wypoczynku zimowego i letniego 
2016/2017– 30 000 zł.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia socjalne dla uczniów o charakterze socjal-
nych – 60 000 zł.
DZIAŁ 855 – Rodzina – 165 000 zł
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wynagrodzenia i składki związane z zatrudnieniem asy-
stenta rodziny – 20 000 zł.
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 

Pobyt dziecka w placówce wychowawczej (Domy Dziec-
ka) oraz w Rodzinie zastępczej – 70 000 zł.
Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Obsługa realizacji świadczeń z Funduszu alimentacyj-
nego –  75 000 zł.
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowi-
ska – 2 347 000 zł
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń w zakre-
sie gospodarki ściekowej (przepompownie Srebrzyszcze 
i Staw) – 70 000 zł.
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki związane z odbiorem śmieci oraz nieruchomo-
ści niezamieszkałych na terenie gminy – 1 400 000 zł.
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Prace związane z utrzymaniem czystości, oczyszczanie 
rowów, tablic ogłoszeniowych i przystanków – 20 000 zł.
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

Wydatki związane z koszeniem, utrzymaniem placów 
gminnych i placów zabaw, zakup sadzonek i krzewów, na-
sion trawy, nawozów, narzędzi i sprzętu oraz paliwa do ko-
szenia oraz wycinki pielęgnacyjnej – 20 000 zł.
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego 
i klimatu

Wynagrodzenia i składki, ubezpieczenie odnawialnych 
źródeł energii – 65 000 zł.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
- Zakup energii elektrycznej – 220.000 zł
- Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego –180.000 zł  
- Remont (wymiana) lamp oświetleniowych w Pokrówce, 
Żółtańcach, Żółtańcach-Kolonii, Zagrodzie – 80.000 zł
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadze-
niem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Melioracje i konserwacje, utrzymanie zbiorników 
Żółtańce i Staw, ekspertyzy, badania, utrzymanie i ochro-
na pomników przyrody, zakup sadzonek i pojemników na 
– 195 000 zł.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest – 97 000 zł.
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
– 788 000 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wynagrodzenia osób dodatkowo zatrudnionych w świe-
tlicach wiejskich – 13 500 zł.
Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury 

Dotacja podmiotowa na zadania statutowe dla Centrum 
Bibliotek i Kultury Gminy Chełm  - 700 000 zł.  
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabyt-
kami
- Renowacja zabytków wpisanych do rejestru zabytków 
Gminy Chełm – 25.000 zł
- Remont kapliczki w Uhrze – 50.000 zł
DZIAŁ 926 Kultura fi zyczna – 275 000 zł
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fi zycznej 
i sportu.
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fi zycznej i sportu 
w piłce nożnej i tenisie stołowym – 225 000 zł
- Organizacja turniejów piłki nożnej, siatkówki, tenisa., 
biegów atletycznych, wyścigów kolarskich, motorowych, 
usługi transportowe, zakup sprzętu sportowego, wynagro-
dzenia i ryczałty sędziowskie, ubezpieczenie zawodników 
i inne 50 000 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 
i inne zlecone ustawami – 14 340 326 zł
DZIAŁ 750 Administracja publiczna – 88 446 zł
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i na Fundusz 
Pracy – 88 446 zł.
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna – 17 000 zł
Rozdział 85213 – Składki zdrowotne

Składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe 
i świadczenia pielęgnacyjne – 17 000 zł.
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DZIAŁ 855 Rodzina – 14 232 000 zł
Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wynagrodzenia i składki pracowników, przesyłki listo-
we, prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych, odpisy 
ma zakładowy fundusz socjalny, szkolenia, wypłata świad-
czeń – 9 323 000 zł.
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego

Wynagrodzenia i składki pracowników, przesyłki listo-
we, prowizje bankowe, zakup materiałów i wyposażenia, 
wypłata zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków i świad-
czeń pielęgnacyjnych – 4 909 000 zł.

Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozu-
mień i  umów z innymi jednostkami samorządu teryto-
rialnego – 1 822 331 zł.
DZIAŁ 750 Administracja publiczna – 7 331 zł
Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe

Dotacja na zadanie: „E-powiat chełmski – rozwój elek-
tronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim” – 7 
331 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie – 1 800 000 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacja za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach 
publicznych i niepublicznych – 1 800 000 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
– 15 000 zł
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych 
zwierząt, badanie gleb, wynagrodzenia pracowników go-
spodarczych – 15 000 zł.

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE:
Wydatki na programy fi nansowane z udziałem środ-

ków UE – 5 865 117 zł.
DZIAŁ 600 Transport i łączność – 5 025 117 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Przebudowa drogi powiatowej w Stawie wraz z budową 
ciągu pieszo-rowerowego – 3 022 653 zł.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
- Przebudowa drogi gminnej Depułtycze Królewskie - 
Rożdżałów – 789 672 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Depułtycze Królewskie-Kolo-
nia – Stare Depułtycze – Nowe Depułtycze – 842 791 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w Strupinie Małym wraz z bu-
dową chodnika – 370 000 zł.
DZIAŁ 720 Informatyka – 8 000 zł
Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych 
samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia 
jakości usług publicznych – 8 000 zł.
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie – 20 000 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Termomodernizacja budynku Zespołu szkół w Stawie – 
20 000 zł.
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowi-
ska – 40 000 zł
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego 
i klimatu

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na 
poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Chełm 
poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów na 
biomasę – 40 000 zł. 
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Promocja niskoemisyjności – Modernizacja instalacji 
oświetlenia ulicznego w gminie Chełm – 722 000 zł. 
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
50 000 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury 
w gminie Chełm poprzez modernizację budynku w Zagro-
dzie – 30 000 zł. 
Rozdział 90020 – Ochrona zabytków i opieka nad zabyt-
kami

Rekonstrukcja średniowiecznej wieży obronnej 
w Stołpiu – 20 000 zł.

 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE – 5 978 700 zł
DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo – 405 000 zł
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 
wsi
- Budowa sieci wodociągowej w Pokrówce, Rudce, 
Srebrzyszczu – 225 000 zł.  
- Budowa pompowni wody na sieci wodociągowej w Jano-
wie, Podgórzu – 80 000 zł.
- Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Okszowie – 
20 000 zł.
- Projekt przebudowy pompowni ścieków w Okszowie – 
80 000 zł.
DZIAŁ 600 Transport i łączność – 3 640 000 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
- Przebudowa dróg asfaltem w miejscowościach: Pokrówka, 
Janów, Żółtańce-Kolonia, Okszów, Okszów-Kolonia, Rudka, 
Weremowice, Stanków – 1 300 000 zł.

- Przebudowa dróg kruszywem w miejscowościach: Stołpie, 
Henrysin, Podgórze, Horodyszcze, Srebrzyszcze, Krzywi-
ce, Nowosiółki, Zawadówka, Janów, Uher, Pokrówka, Tytu-
sin – 650 000 zł.
- Przebudowa dróg gminnych w Krzywicach, Zagrodzie, 
Parypsach – 570 000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą w Rożdżałowie – 450 000 zł.
- Budowa chodników w Jan wie, Nowosiółkach i Stołpiu – 
600 000 zł.
- Zakup oprogramowania do ewidencji dróg – 70 000 zł.
DZIAŁ 630 Turystyka – 12 000 zł
Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Budowa monitoringu przy Zbiorniku Żółtańce – 
12 000 zł.
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa – 100 000 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościa-
mi

Wykup gruntów pod drogi gminne – 100 000 zł.
DZIAŁ 750 Administracja publiczna – 48 000 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce 
– 10.000 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zakup samochodu osobowego – 38.000 zł
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpożarowa – 5 000 zł
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji  

Zakup samochodu – 5.000 zł
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie – 700 000 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 

Budowa budynku Szkoły Podstawowej (oddział przed-
szkolny) w Okszowie-Kolonii – 700 000 zł.
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowi-
ska 551 700 zł
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego 
i klimatu

Projekt budowy sieci gazowych na działkach budowla-
nych w Żółtańcach – 10 000 zł.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
- Budowa oświetlenia ulicznego w Janowie, Uhrze 
i Zawadówce – 30 000 zł.
- Projekty budowy oświetlenia ulicznego w Horodyszczu-
-Kolonii Srebrzyszczu, Okszowie – 40 000 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Janowie, Stańkowie 
i Parypsach – 314 700 zł.
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadze-
niem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zakup ciągnika rolniczego z kosiarką bijakową – 
130 000 zł.
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
– 500 000 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- Przebudowa świetlico-remizy w Weremowicach – 
150  000 zł.
- Przebudowa świetlico-remizy w Zarzeczu – 40 000 zł.
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Janowie – 
150 000 zł.
- Projekt budowy świetlicy w Depułtyczach Królewskich – 
50 000 zł.
- Budowa siłowni plenerowych w Zawadówce, Strupinie 
Małym i Janowie – 60 000 zł.
- Budowa ogrodzenia placów sportowo-rekreacyjnych 
w Zawadówce i Nowosiółkach-Kolonii – 30 000 zł.
- Budowa placów zabaw w Stańkowie, Pakrówce (Bazylany) 
– 20 000 zł.
DZIAŁ 926 Kultura fi zyczna – 17 000 zł
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fi zycznej

Zakup urządzenia do pomiaru czasu – 17 000 zł.
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozu-

mień i  umów z innymi jednostkami samorządu teryto-
rialnego – 1 961 000 zł
DZIAŁ 600 Transport i łączność – 1 961 000 zł
Rozdział 602013 – Drogi publiczne wojewódzkie
- Projekt ścieżki rowerowej Staw - Horodyszcze – 25 000  zł.
- Projekt ścieżki rowerowej Depułtycze Królewskie – 
20 000 zł.
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
- Rozbudowa drogi powiatowej Rożdżałów - Mołodutyn - 
Kamień na terenie gminy Kamień i Chełm – 381 000 zł.
- Poprawa bezpieczeństwa poprzez odcinkową przebudo-
wę nawierzchni na drogach powiatowych na terenie Powia-
tu Chełmskiego – 135 000 zł.
- Budowa chodników w m. Żółtańce Kolonia, Pokrówka - 
Strupin Łanowy w ciągu dróg powiatowych - 350 000 zł.
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach 
powiatu 

Pomoc fi nansowa dla Miasta Chełm na zadanie „Przebu-
dowa ulicy Wojsławickiej do granicy Miasta z Gminą Chełm 
wraz z przebudową skrzyżowania ulic Wojsławickiej – 3-go 
Maja – Ignacego Mościckiego w Chełmie” – 1 050 000 zł.
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13 stycznia w świetlicy Żółtańcach odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP Gminy Chełm. Zebraniu przewodniczył Mirosław Mysiak, prezes Zarządu Oddziału Gminnego. Na począt-
ku spotkania przywitano zaproszonych gości: Zbigniewa Raźniewskiego komendanta Miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Chełmie, z-cę wójta Lucjana Piotrowskiego, przewodniczącego Rady Artura Kubackiego oraz wszystkich 
uczestników.

Następnie przedstawiono informacje o działalności OSP z terenu gminy Chełm w 2016 r. Miniony rok oprócz realiza-
cji działań ratowniczo - gaśniczych, był bogaty w różne wydarzenia angażujące strażaków z gminy Chełm m.in. 25 maja 
Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gminie Chełm, 8 maja Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Staży 
Pożarnych z terenu Gminy Chełm. W zawodach wzięły udział 3 młodzieżowe drużyny oraz 6 dorosłych. Drużyny starto-
wały w konkurencjach -  szt afeta pożarnicza, ćwiczenie bojowe oraz prezentacja musztry. 17 września na terenie Zespołu 
Szkół w Rudzie Hucie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych. W zawodach wystartowało 10 zespołów (2 drużyny dziewcząt i 8 drużyn chłopców). Omówiono także kwestie 
związane z odbytymi zebraniami sprawozdawczo - wyborczymi Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Zjazdem Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP.           BPG

Posiedzenie Zarządu OSP

2 grudnia w Chełm-
skim Domu Kultury odby-
ła się uroczysta Gala z 
okazji Jubileuszu 40-lecia 
Chełmskiego Okręgowe-
go Związku Piłki Nożnej. 
Z okazji jubileuszu wyda-
no okolicznościową publikację „40 lat ChOZPN”, w któ-
rej zawarto tabele od sezonu 1975/1976 i historię klubów 
zrzeszonych w ChOZPN. Galę uświetniły występy Pawła 
Wierzchowskiego, mistrza Freestyle Futbol i artystów MDK 
w Chełmie. Podczas uroczystości nagrodzono ponad 200 
osób od lat wspierających piłkę nożną w regionie, a wśród 
wyróżnionych znaleźli się sportowcy, trenerzy, działacze 
związani z drużynami Gminy Chełm: Klubem Sportowym 
Gminy Chełm „Kłos” i Gminnym Klubem Sportowym „Orzeł” 
Srebrzyszcze. 

Złotymi honorowymi odznakami LZPN uhonorowani zo-
stali: wójt gminy Chełm Wiesław Kociuba, Marek Tarnow-
ski, Robert Tarnowski, Tomasz Ciechoński, Ryszard Kosi-
niec i Mirosław Basiński. Srebrne odznaki honorowe LZPN 
otrzymali Sławomir Wyrostek, Artur Chwedorczuk i Adam 
Sikorski.  Brązową honorową odznakę PZPN i Medal 
40-lecia ChOZPN otrzymał Lucjan Jarocki. Medale 40-le-
cia ChOZPN przyznano również Sławomirowi Tatysiakowi 
i Adamowi Sikorskiemu.    BPG 

40 – Lecie
Chełmskiej 
Piłki Nożnej

9 grudnia w Krasnostawskim Domu Kultury odbyła się 
VI Gala Piłkarska, organizowana przez Chełmski Okręgowy 
Związek Piłki Nożnej. Podczas uroczystości zostały rozda-
ne nagrody dla najlepszych zawodników, trenerów, działa-
czy, sponsorów i samorządowców. W kategorii „Działacz 
klubowy 2016 roku” statuetki otrzymali Dominik Drewiecki 
(Orzeł) i Ryszard Kosiniec (Kłos Gmina Chełm). W kat. „Na-
dzieja seniorska klasy „A” 2016 roku”, statuetkę otrzymał 
Krystian Gierczak (Kłos II), a w jego imieniu odebrał ją Lu-
cjan Jarocki. Drugie miejsce zajął Daniel Trusiuk (Orzeł). 
Wśród „Najlepszych trenerów klasy „A” 2016 roku” trze-
cim laureatem został Mirosław Basiński (Orzeł). Na trzecim 
miejscu w kategorii „Najlepszy bramkarz klasy „A” 2016 
roku” uplasował się Mariusz Brożek (Kłos II), nominowa-
ny był również Gracjan Suchocki (Orzeł). Paweł Binkiewicz 
i Jacek Bazela (obaj Orzeł) oraz Mateusz Korkosz (Kłos II) 
nominowali byli w kat. „Najlepszy obrońca klasy „A” 2016 
roku”. Paweł Binkiewicz zajął trzecie miejsce. Drugie miej-
sce w kat. „Najlepszy pomocnik klasy „A” 2016 roku” nale-
żało do Mariusza Olendra z Orła Srebrzyszcze. „Najlepszym 

napastnikiem 
klasy  „A” 
2016 roku” 
został Sławo-
mir Tatysiak 
(Orzeł). Kac-
per Kowalski 
z  Kłosa był 
n o m i n o w a -
ny w katego-
riach „Nadzie-
ja seniorska 
IV  Ligi 2016 
roku” oraz „Naj-
lepszy obrońca IV Ligi 2016 roku”, a Robert Tarnowski 
w kategorii „Najlepszy trener IV Ligi 2016 roku”. Najlepszym 
bramkarzem IV Ligi został Bartłomiej Porzyc (Kłos Gmina 
Chełm). Trzecie miejsce w kat. „Najlepszy pomocnik” zajął 
Damian Flis (Kłos Gmina Chełm). Drugi w kat. „Najlepszy 
napastnik IV Ligi 2016 roku” był Łukasz Drzewicki. Wyjąt-
kową statuetkę „Samorządowiec 2016 roku” otrzymał Wie-
sław Kociuba, wójt gminy Chełm.  BPG

VI  Gala  Piłkarska

źródło: Nowy Tydzień  źródło: BonTon

źródło: Super Tydzień
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21 grudnia w Domu Przyjęć „Diana 2” w Pokrówce odby-
ło się Spotkanie Świąteczno-Noworoczne, na które liczne 
przybyli samorządowcy, radni, sołtysi, urzędnicy, księża, 
przedstawiciele służb mundurowych, fi rm, instytucji i orga-
nizacji społecznych, dyrektorzy szkół i gminnych jednostek 
samorządowych.

Na wstępie głos zabrał Wójt Gminy Chełm Wiesław 
Kociuba, jako gospodarz spotkania, przywitał przybyłych 
gości, dziękując im za przyjęcie zaproszenia oraz złożył 
serdeczne życzenia świąteczno – noworoczne. Następnie 
życzenia świąteczne złożyli Artur Kubacki przewodniczący 
Rady Gminy Chełm i Zygmunt Gardziński przewodniczący 
Rady Miasta Chełm.

Spotkanie uświetniły „Jasełka na wesoło” przygotowa-
ne przez dzieci z Ośrodka Kultury Gminy Chełm pod opieką 
Anety Kotek i Katarzyny Baniewicz. Następnie ks. Mirosław 
Bończoszek, proboszcz parafi i Świętej Rodziny w Chełmie 
odczytał fragment Ewangelii św. Łukasza oraz poprowa-
dził wspólną modlitwę, po której zaintonował polską ko-
lędę „Przybieżeli do Betlejem”, którą wspólnie odśpiewa-
no. Ks. Andrzej Majchrzak proboszcz parafi i Miłosierdzia 
Bożego w Chełmie przekazał kilka słów o Dobrej Nowinie, 
życząc błogosławionych Świąt i bardzo dobrego Nowego 
Roku 2017. W uroczystości uczestniczył specjalny gość 

o. Tadeusz Fostakowski, proboszcz Parafi i p. w. Świętej 
Anny w Kowlu na Wołyniu. O. Tadeusz przekazał życzenia 
świąteczne od swoich parafi an z Kowla oraz podziękował 
wszystkim mieszkańcom powiatu chełmskiego, którzy kolej-
ny raz, przekazali żywność dla rodaków na Wołyniu. Zbiór-
kę zorganizowało Stowarzyszenie Rozwój Gmin i Powiatów 
przy wsparciu organizacyjnym wójta Gminy Chełm i prze-
wodniczącego s towarzyszenia Pawła Ciechana. Wszyscy 
przełamali się opłatkiem, życząc sobie wielu sukcesów i 
radości w nadchodzącym roku. 

Podczas spotkania odbył się jarmark świąteczny, 
przygotowany przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół 
w Żółtańcach, pieniądze ze sprzedaży zostaną przekazane 
na leczenie Pani Magdy Nadolskiej.  BPG

Spotkanie 
Świąteczno – Noworoczne 

Dzięki życzliwości i poświęceniu wielu ludzi o OGROMNYCH SERCACH, kolejny raz z inicjatywy Stowarzyszenia Roz-
wój Gmin i Powiatów zebrano na terenie powiatu chełmskiego ponad 1500 kg żywności. Żywność dotarła przed Świętami 
Bożego Narodzenia do naszych rodaków na Wołyniu. 

Ojciec Tadeusz Fostakowski - gwardian i proboszcz Parafi i Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Anny w Kowlu był specjal-
nym gościem na spotkaniu Świąteczno – Noworocznym w Gminie Chełm (fot. powyżej). Opowiadał o pracy duszpaster-
skiej na Ukrainie, o tych którzy czekają na naszą pomoc i przekazał podziękowania od swoich parafi an za kolejną zbiórkę 
żywności.

W imieniu O. Tadeusza i Stowarzyszenia Rozwój Gmin i Powiatów serd ecznie dziękuję WSZYSTKIM, którzy przyczynili 
się do tego, aby choć przez chwilę nasi najubożsi rodacy na Wołyniu czuli, że nie są osamotnieni, a my PAMIĘTAMY – 
mówi Paweł Ciechan – Prezes Stowarzyszenia Rozwój Gmin i Powiatów.     BPG

Pomoc dla Rodaków na Wołyniu
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6 stycznia, już po raz dzie-
wiąty, w Dworku „Pan Tade-
usz” w Żółtańcach odbył się 
Święty Wieczór, który był oka-
zją do spotkania i wspólnego 
kolędowania.

 Gości spotkania przywitali 
Stanisław Kuć, przedstawiciel 
SKOK Chmielewskiego oraz 
Ryszard Mielniczuk, dyrektor 
Biura Promocji Gminy Chełm, 
a wśród nich wójta gminy Chełm Wiesława Kociubę, Ar-
tura Kubackiego przewodniczącego Rady Gminy Chełm 
Ewę Panasiuk radną sejmiku województwa, Zbigniewa 
Raźniewskiego Komendanta Miejskiego Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Chełmie, Andrzeja Derlaka radnego powia-
towego, oraz radnych obecnych na spotkaniu. Przywitali 
też wszystkich mieszkańców regionu chełmskiego, którzy 
znów chcieli posłuchać i obejrzeć kolędników. Następnie 
głos zabrał i życzenia noworoczne złożył Wiesław Kociuba, 
wójt Gminy Chełm.

W ten wyjątkowy wieczór wystąpili artyści z terenu gmi-
ny oraz powiatów chełmskiego, włodawskiego i krasno-
stawskiego. Koncert rozpoczął występ uczniów Zespołu 
Szkół w Żółtańcach, którzy zaprezentowali widowisko „Ja-
sełka”, następnie uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 7 
przy akompaniamencie Sylweriusza Sotla zaprezentowały 
układ taneczny do kolędy „Cicha noc”, wystąpił również 
duet z rockandrollową pastorałką „Kolędnicy, wędrownicy”. 
Potem kolejno uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 zapre-
zentowali krótki montaż słowno-muzyczny, kolędy i pasto-
rałki zaśpiewali - uczennice Zespołu Szkół w Strachosła-
wiu oraz Zespół „CUDA WIANKI” z Dorohuska. Z herodami 
wystąpił zespół „KORAL” z Kamienia, a koncert dały „KU-

MOWIANKI” z Kumowa i Chór Ziemi Włodawskiej „VLO-
DAVIENSIS”. Historię Króla Heroda przedstawił również 
Zespół Kolędniczy działający przy Krasnostawskim Domu 
Kultury w Krasnymstawie.

Zaprezentowane kolędy i pastorałki stworzyły wspania-
ły klimat i kontynuowały magiczną atmosferę świąt. Zgro-
madzona publiczność owacjami nagrodziła występujących 
artystów, w wydarzeniu wzięło udział ponad 300 osób.

Jak co roku nie zabrakło również konkursów bożona-
rodzeniowych, prowadzonych przez Ryszarda Mielniczuka 
i przy akompaniamencie Radosława Sroczyńskiego, spraw-
dzających znajomość kolęd i pastorałek oraz wspólne śpie-
wanie. Dla dzieci i uczestników Święty Mikołaj przygotował 
prezenty. Święty Wieczór zakończył się wspólnym kolędo-
waniem przez zespoły i licznie zgromadzoną publiczność. 
Dziękując przybyłym kolędnikom i publiczności organiza-
torzy zaprosili wszystkich na wspólną, symboliczną kolację 
– staropolski bigos oraz na jubileuszowy już 10-ty Święty 
Wieczór w 2018 roku.

 Spotkanie prowadziła Elżbieta Steciuk-Spiczyńska. Or-
ganizatorami oraz sponsorami koncertu byli: Biuro Promo-
cji Gminy Chełm, SKOK im. Z. Chmielewskiego, Dworek 
„Pan Tadeusz” i Zakład Foto-Video PIXEL.     BPG

Święty Wieczór - Spotkanie 
Pokoleń

28 stycznia w świetlicy w Pokrówce odbył się koncert 
„Roztańczyły się Anioły z wysokiego nieba”. Na scenie 
zaprezentowała się młodzież ze szkoły muzycznej w Cheł-
mie. Podczas koncertu prowadzono również konkursy dla 
dzieci i wspólne muzykowanie.  Organizatorem była Edyta 
Polak, koncert odbył się przy współpracy z Januszem Su-
chockim, nauczycielem w Zespole Szkół Technicznych.

11 lutego w świetlicy w Pokrówce odbył się Koncert 
Walentynkowy przeplatany konkursami dla najmłodszych. 
Artyści  poprzez przygotowane utwory wprowadzili wszyst-
kich w dobry nastrój. Uśmiechom i gestom sympatii nie było 
końca. Wspólnie spędzony czas dzieci i rodziców był do-
pełnieniem dobrej zabawy. Czerwone serduszka, amorki 
w oknach ,światełko z lampionów i przepyszny słodki po-
częstunek przygotowany przez panie z Rady Sołeckiej były 
dopełnieniem tego miłego wieczoru.   EP

Świąteczna Pokrówka
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15 stycznia w Zespole Szkół  w Strupinie 
Dużym po raz osiemnasty zorganizowano zaba-
wę choinkową dla 50 dzieci z rodzin objętych 
pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej,  pocho-
dzących z terenu gminy Chełm. Organizatorem 
zabawy był Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy 
Chełm przy fi nansowym udziale Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
działającej przy Urzędzie Gminy Chełm i pra-
cowników Centrum Bibliotek i Kultury Gminy 
Chełm oraz Zespołu Szkół w Strupinie Dużym. 
Tradycyjnie celem spotkania była wspólna za-
bawa i integracja dzieci z różnych miejscowości 
gminy Chełm.

W spotkaniu udział wzięli Wiesław Kociuba 
wójt Gminy Chełm, Artur Kubacki przewod-
niczący Rady Gminy Chełm, Lucjan Piotrow-
ski zastępca wójta, Dorota Mazurek dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm, 
Ewa Grusza dyrektor Zespołu Szkół w Strupinie 
Dużym i Jolanta Paszkiewicz prezes Związku 
Nauczycielstwa Polskiego i nauczyciel w Ze-
spole Szkół w Strupinie Dużym. 

Wzorem lat ubiegłych pracownicy OPS Gmi-
ny  Chełm: Beata Tokarska, Beata Kępińska, 
Katarzyna Dziura, Monika Szulińska-Kołodziej, 
Urszula Sołoducha i Ewa Uchańska-Jajus, 
przygotowały szereg gier, zabaw i konkursów 
oraz słodki poczęstunek dla wszystkich za-
proszonych dzieci i ich rodziców. Wspólną za-
bawę prowadził Ryszard Mielniczuk,  dyrektor 
Biura Promocji Gminy Chełm. Wszyscy bawili się przy muzyce zespołu, działającego przy świetlicy w Żółtańcach.  Na 
zakończenie zabawy dzieci otrzymały paczki ze słodkościami od Św. Mikołaja. Zabawa choinkowa sprawiła wiele radości 
dzieciom, o czym świadczyły ich uśmiechnięte twarze. Pięknie udekorowana sala, przystrojone choinki, muzyka i świetna 
atmosfera były na pewno dobrym początkiem rozpoczynających się ferii zimowych.    OPS 

Radosna Choinka

19 lutego w Kościele Chrześcijan Baptystów w Chełmie odbył się trze-
ci Walentynkowy Koncert Charytatywny, z którego dochód przeznaczono 
na wsparcie rodziny Miazio z Horodyszcza -Kolonii. Pastor Zboru Henryk 
Skrzypkowski oraz wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba uroczyście przywitali 
przedstawicieli rodziny i wszystkich przybyłych gości. 

W pierwszej części koncertu, prowadzonej przez Małgorzatę Poterewicz 
wystąpili młodzi artyści Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Cheł-
mie: Agata Bejda z klasy fortepianu Lidii Stachniuk, trio perkusyjne z klasy 
Piotra Wróblewskiego w składzie: Sylwia Skibińska, Sebastian Piędzia i Da-
niel Załoga oraz wokaliści z klasy Agnieszki Piekaroś – Padzińskiej Weronika 
Chomiarczuk i Dominik Bitner. W drugiej części koncertu wystąpiła solistka 
Katarzyna Guran – sopran oraz Przemyski Kwartet Smyczkowy, w składzie:, 
Magdalena Betleja – skrzypce I, Małgorzata Kopańska – skrzypce II, Renata 
Witkowska – altówka i Magdalena Jarosz – wiolonczela. Na fortepianie akom-
paniował Andrzej Bednarski. Kolejne utwory zapowiadała i przedstawiała ich krótką historię Jolanta Nodżak – Furgała. 
Na zakończenie pastor, wójt i starosta wręczyli artystom i sponsorom podziękowania oraz róże za zaangażowanie, udział 
oraz wsparcie koncertu. Sponsorami byli: Fonbud, Biuro Rachunkowe MC – TAX, Igloo, Świat imprez, Dworek „Pan Tade-
usz”, Gmina Chełm  i Hotel Edels. Po koncercie każdy mógł poczęstować się smacznym ciastem i napić się gorącej kawy 
lub herbaty w Caff eterii. Wszystkim, którzy w wymierny sposób pomogli składamy gorące i serdeczne podziękowania. 

Organizatorami byli Kościół Chrześcijan Baptystów w Chełmie, Gmina Chełm oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II 
Stopnia im. I. J. Paderewskiego w Chełmie.

Walentynkowy Koncert
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12 lutego odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej dla 
Chłopców rocznik 2002 o Puchar Wójta Gminy Chełm. 
W turnieju udział wzięło 8 drużyn. Klasyfi kacja końcowa 
turnieju: 1. Ludwiniak Ludwin, 2. Niedźwiadek Chełm, 3. 
Niedźwiadek II Chełm, 4. Unia Rejowiec, 5. PKS Jadwiga 
Janów Lubelski, 6. Klub Sportowy Gminy Chełm KŁOS, 7. 
Jedynka Krasnystaw, 8. Victoria Żmudź.

19 lutego odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej dla 
Chłopców rocznik 2004 o Puchar Wójta Gminy Chełm. W 

turnieju udział wzięło 8 drużyn. Klasyfi kacja końcowa tur-
nieju: 1. Unia Białopole, 2. Niedźwiadek Chełm, 3. Gaudium 
Zamość, 4. Unia Rejowiec, 5. Klub Sportowy Gminy Chełm 
KŁOS, 6. Astra Leśniowice, 7. Spółdzielca Siedliszcze, 
8. Klub Sportowy Gminy Chełm KŁOS II.

25 lutego odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej dla 
Chłopców rocznik 2007 o Puchar Wójta Gminy Chełm. 
W  urnieju udział wzięło 8 drużyn w tym dwie drużyny go-
spodarzy. Klasyfi kacja końcowa turnieju: 1. Klub Sportowy 
Gminy Chełm KŁOS, 2. Niedźwiadek II Chełm, 3. Jedyn-
ka Krasnystaw, 4. Klub Sportowy Gminy Chełm KŁOS II, 
5. Ogniwo Wierzbica, 6. Niedźwiadek III Chełm, 7. Astra 
Leśniowice, 8. Niedźwiadek Chełm.  Kłos

Trzy  Turnieje  Piłki 
Halowej „Kłosa”

21 stycznia w Zespole Szkół w Uhrze odbył się XIV 
Turniej Mieszkańców Gminy Chełm w Halowej Piłce Noż-
nej o Puchar Wójta, organizowany od 2004 roku. W sobotę 
od rana o wygraną rywalizowało 7 drużyn podzielonych na 
dwie grupy. W grupie A wystąpiły: Zryw Żółtańce, Okszów 
Ekipa, Weremowice i Januszki Okszów. Z kolei w grupie B 
rywalizowały: Strupin Duży, Niebo w Ziemi oraz Parypse.

Po rywalizacji grupowej do półfi nałów awansowały cztery 
drużyny: Niebo w Ziemi, Żółtańce, Weremowice i Parypse. 
Pozostałe drużyny toczyły walkę o poszczególne miejsca. 
W emocjonującym starciu o 5. miejsce Strupin Duży poko-
nał Januszki Okszów (12:5). W półfi nałach wyłonieni zostali 
fi naliści. W meczu Depułtycze „Niebo w Ziemi” kontra Zryw 
Żółtańce, zawodnicy z Żółtaniec przechyliły szalę zwycię-
stwa na swoją korzyść, wygrywając 11:5. W drugim półfi -
nale zacięty pojedynek stoczyły Weremowice z Parypsami, 
ale to Weremowice dostały się do fi nału (wynik meczu 7:4). 
Trzecie miejsce zajęła drużyna z Paryps, która w wyrów-
nanym  meczu okazała się lepsza i wygrała 11:8 z drużyną 
„Niebo w Ziemi”. W fi nale spotkały się drużyny z Żółtaniec 
i Weremowic. Skład z Żółtaniec okazał się zdecydowanie 
lepszy, wygrywając w fi nale 11:4 i tryumfując w całym tur-
nieju!

Klasyfi kacja końcowa:
1. Zryw Żółtańce 
2. Weremowice 
3. Parypse 
4. Niebo w Ziemi
5. Strupin Duży 
6. Januszki Okszów
7. Okszów Ekipa
Podczas turnieju wyłoniono również najlepszego zawod-

nika i bramkarza, a także najstarszego zawodnika. „Królem 
Strzelców” został Zbigniew Leśnicki ze Zrywu Żółtańce, 
najlepszym bramkarzem Adrian Lipert z Paryps, a najstar-
szym zawodnikiem Alfred Poznański ze Strupina Dużego. 

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, sportowe gadże-
ty oraz piłki do dalszych treningów. Trzy najlepsze drużyny 
otrzymały okazałe puchary, dyplomy, piłki oraz nagrody in-
dywidualne dla wszystkich zawodników. Nagrody wręczali 
Wiesław Kociuba, wójt gminy Chełm oraz Zbigniew Smolira, 
radny. Głównymi organizatorami byli Biuro Promocji Gminy 
Chełm oraz Zbigniew Pułajdowicz, nauczyciel wychowa-
nia fi zycznego w Zespole Szkół w Uhrze. Sędzią głównym 
turnieju był Marek Skubisz. Wsparcie organizacyjno-tech-
niczne zapewniła Beata Kiełbasa. Dziękujemy wszystkim 
zawodnikom za udział w XIV Turnieju i zapraszamy za rok 
na jubileuszowy XV Turniej.   BPG

XIV Turniej Piłki Halowej

18 lutego w Potoczku (Janów Lubelski) rozegrane zostały Mistrzostwa Woje-
wództwa Lubelskiego w zapasach. Uczniowie Zespołu Szkół w Strupinie Dużym 
zaprezentowali się bardzo dobrze  zajmując następujące miejsca: w kategorii 
30 kg III miejsce zajął Gabriel Wawryniuk, w kategorii 32 kg II miejsce - Kacper 
Seredowski, III miejsce - Maciej Nafalski. Po raz pierwszy w kat.  „Młodzik” wy-
startował Miłosz Pietrzak zajmując III miejsce i Kuba Kaczor w kategorii 73 kg. 
Najstarszy i najbardziej doświadczony zawodnik naszej szkoły Mateusz Szumiło 
w kat. 58 kg zajął III miejsce.  Trenerem młodych zawodników jest Marcin Sadow-
ski.        ZSSD

Sukcesy Strupina w Zapasach
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Podopieczni Zbigniewa Rymczuka w sezonie 2016/2017 w rozgrywkach III 
Ligi Tenisa Stołowego spisują się bardzo dobrze, po 10 kolejkach zdobyli 11 
punktów, tracąc do lidera 8 punktów.

Zawodnicy Kłosa Gminy Chełm bardzo dobrze spisują się na Wojewódz-
kich Turniejach Kwalifi kacyjnych. Na I WTK 6 miejsce w kat. Żaczki zajęła 
Wiktoria Muzyka. W kat. Młodzicy 17 miejsce wywalczył Robert Roczon. W kat. 
Młodziczki reprezentantka Gminy Nikola Rymczuk zajęła 16 miejsce, 18 była 
Adriana Gorczycka, a 19 Martyna Fornal. W kat. Juniorek występuje Patrycja 
Judczyc, która na II WTK wywalczyła 12 miejsce, a na trzecim turnieju uplaso-
wała się na 20 pozycji. Na I WTK w kat. Seniorów 13 miejsce zajął Zbigniew 
Rymczuk, 45 m. Piotr Linde i 52 m. Marcin Chrzanowski. Podczas II WTK Woj-
ciech Łatyński zajął 8 miejsce, 37 Piotr Podkoń, 46 Zbigniew Rymczuk i 47 
Konrad Witnicki.              Kłos

17-18 grudnia w Kraśniku odbył się I Ogólnopolski Świą-
teczny Turniej Tenisa Stołowego (Kraśnik 2016) w kategoriach 
żaków, młodzików i kadetów. Turniej cieszył się olbrzymim za-
interesowaniem. Wzięło w nim udział aż 7 województw mało-
polskie, podkarpackie, świętokrzyskie, śląskie, mazowieckie, 
podlaskie i lubelskie. Wystartowało aż 220 zawodników i za-
wodniczek. Klub Sportowy „Kłos” Gminy Chełm również uczest-
niczył w turnieju na którym liczyła się super zabawa, zawieranie 
nowych znajomości, jak również miło spędzony czas. Aż dzie-
więcioro podopiecznych Zbigniewa Rymczuka rywalizowało 
przy stołach, po turnieju wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplo-
my. 

PODSUMOWANIE: ŻACY - kl. IV Michał Fornal 17-24 miej-
sce; Jakub Krzywanowski 25-32 miejsce; Bartłomiej Judczyc 
25-32 miejsce. ŻACZKI - kl. IV Wiktoria Muzyka 9-16 miejsce. 
MŁODZICY - kl. V-VI Norbert Roczon 17-20 miejsce. MŁODZICZ-
KI - kl. V-VI Martyna Fornal 9-16 miejsce; Nikola Rymczuk 17-24 
miejsce; Adrianna Gorczycka 25-31 miejsce.  Kłos

Tenisiści  Stołowi  w  Czołówce

7 stycznia odbyła się IX edycja Zimowego Ogólnopol-
skiego Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Prezydenta 
Puław. Na sztucznej murawie stadionu MOSiR do rywali-
zacji przystąpiło sześć drużyn: Miasto Puławy, Radomiak 
Radom, Stacja Narciarska Kazimierz, a także Lotnik Wawer 
Warszawa, zespół z Hrubieszowa i reprezentacja Gminy 
Chełm. Ostatecznie zdecydowanie najlepsza okazała się 
ekipa Radomia, pokonując w fi nale Warszawę 3 : 0. Na 
najniższym stopniu podium stanęli gospodarze z Puław po 
zwycięstwie 7 : 2 z Hrubieszowem. Z kolei w meczu o V 
miejsce Gmina  Chełm w stosunku  5 : 1 okazała się lepsza 
od Kazimierza Dolnego.

4 lutego odbył się III Halowy Turniej Oldboyów w Piłce 
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Dorohusk. W turnieju udział 
wzięło 7 drużyn: Granica Dorohusk, Chełmianka Chełm, 
Gmina Chełm, KS Piaseczno, Motor Lublin, Wisła Puławy 
i Polonia Warszawa, które rywalizowały w Hali Sportowej 
przy ZSO w Dorohusku. Zwycięzcą rywalizacji podobnie 

jak przed rokiem została drużyna 
Motoru Lublin. Na II miejscu uplaso-
wali się oldboye Granicy Dorohusk. 
Brąz przypadł Chełmiance. Nasza 
reprezentacja ukończyła turniej na 
IV miejscu. Kolejni byli KS Piasecz-
no, Polonia Warszawa i Wisła Puła-
wy.

Reprezentację Gminy Chełm 
podczas turniejów tworzyli: Zbi-
gniew Kaluźniak, Alfred Poznań-
ski, Krzysztof Sulikowski, Sławomir 
Wyrostek, Tomasz Hawryluk, Rafał 
Goszczyński, Piotr Stadnicki, Sła-
womir Sochacz, Jan Szymański, 
Jacek Malinowski, Marek Wałecki, 
Robert Kaczmarczyk, Ireneusz Ko-
ziej i Jarosław Bożek.               BPG

Oldboye Gminy Chełm

Drużyny ze szkół podstawowych w Żółtańcach, Stawie i Okszowie reprezentowały powiat chełmski na zawodach rejo-
nowych 17 lutego w Hali MOSiR w Chełmie. Pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt przypadło podopiecznym Zbigniewa 

Rymczuka z Żółtaniec. Dziewczęta, Nikola Rymczuk, Adrianna Gorczycka i Marty-
na Fornal, wygrały wszystkie pojedynki. Drugie miejsce wywalczyły zawodniczki ze 
Stawu, Wiktoria Muzyka, Patrycja Dzieńkowska, Gabriela Szarpak I Julia Mokrzycka 
(op. Anna Gajewska), które uległy tylko koleżankom z Żółtaniec. W kategorii chłop-

ców zaś zwycięstwo oddaliśmy SP 
w Ludwinie. Chłopcy z Okszowa, 
Piotr Kostkowski, Michał Grusza i 
Jakub Iwaniszczuk (op. Krzysztof 
Szyszkowski) zajęli II  miejsce, a z 
Żółtaniec, Norbert Roczon, Bartosz 
Judczyc, Jakub Krzywanowski, 
Bartek i Michał Fornal, miejsce III. 
Dwie pierwsze drużyny 22 lutego 
2017 będą reprezentować nasz re-
jon na zawodach wojewódzkich.            
   BPG
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18 lutego w Zespole Szkół w Stawie 
odbył się Gminny Turniej Koszykówki-
dziewcząt kat. Gimnazjda. Sześć szkól 
wzięło udział w turnieju. W grupie A zna-
lazły się Zółtańce, Okszów i Stołpie, a 
grupie B – Staw, Strupin Duży i Uher.
Wyniki spotkań: Staw – Strupin Duży 
13:2; Żółtańce – Okszów 21:4; Uher 
– Strupin Duży 12:7; Staw – Uher 7:4; 
Żółtańce – Stołpie 10:9.
Mecz o III miejsce: Stołpie – Uher 5:3. 
Mecz o I miejsce: Żółtańce – Staw 8:0.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA SZKÓŁ:
1 m. Gim. w Żółtańcach (op. Agnieszka 
Szczerbakow)
2 m. Gim. w Stawie (op. Anna Gajewska)
3 m. Gim.w Stołpiu (op. Andrzej Hadam)
4 m. Gim. w Uhrze (op. Beata Kiełbasa)
5 m. Gim. w Strupinie Dużym (op. Marcin Sadowski)
6 m. Gim. w Okszowie (op. Agnieszka Madeja – Dyńska).

Zawody zorganizowali nauczyciele wychowania fi zycz-
nego Zespołu Szkół w Stawie: Anna Gajewska i Marcin 
Siermiński. Sędzią głównym zawodów był Norbert Wysocki.
Trzy najlepsze drużyny uhonorowano medala-
mi. Wszystkie drużyny dostały pamiątkowe dyplomy.
Zwycięzca będzie reprezentował naszą gminę na zawo-
dach powiatowych w Strachosławiu.  ZSSw

Mistrzostwa  W  Koszykówce
4 lutego w Zespole Szkół w Stawie odbył się Gminny 

Turniej Koszykówki dziewcząt ,,Igrzyska’’. Wszystkie szkoły 
gminy Chełm wzięły w nim udział. Rozegrano mecze w gru-
pach oraz o I i III miejsce.

Klasyfi kacja końcowa szkół:
1 miejsce – SP Żółtańce (Anna Śnieg, Agnieszka Szczer-
bakow)
2 miejsce – SP Uher (Beata Kiełbasa)
3 miejsce – SP Stołpie (Andrzej Hadam, Marzena Mazurek)
4 miesjce – SP Staw (Anna Gajewska)
5 miejsce (równorzędnie) - SP Okszów (Agnieszka Madeja 
– Dyńska); SP Strupin Duży (Marcin Sadowski)

Tego samego dnia równocześnie w Zespo-
le Szkół w Stołpiu rozegrano Turniej Koszykówki 
chłopców ,,Igrzyska”. 5 szkół wzięło udział w turnie-
ju i również rozegrano mecze w grupach i o miejsca.
Klasyfi kacja końcowa szkół:
1 miejsce – SP Żółtańce (Zbigniew Rymczuk, Anna Śnieg)
2 miejsce – Sp Stołpie (Andrzej Hadam)
3 miejsce – Sp Uher ( Zbigniew Pułajdowicz)
4 miejsce – Sp Staw ( Marcin Siermiński) 
5 miejsce –  Sp Strupin Duży (Marcin Sadowski)
     BPG

3 grudnia w Zespole Szkół w Strupinie Dużym odbyły 
się Mistrzostwa Gminy Chełm w Piłce Siatkowej Chłopców 
w kategorii Gimnazjada. Sędzią głównym zawodów był 
Grzegorz Usydus, a organizatorem Marcin Sadowski.

Zawody wygrała drużyna z Okszowa pod opieką Krzysz-
tofa Szyszkowskiego, srebro wywalczyła drużyna z Uhra, 
op. Zbigniew Pułajdowicz, na trzecim miejscu uplasowali 
się uczniowie z Stołpia, przygotowani przez Andrzeja Ha-
dama. Dalsze miejsca zajęli ZS w Żółtańcach (op. Anna 
Śnieg), Strupin Duży (op. Marcin Sadowski) i Staw (op. 
Anna Gajewska).    ZSO

Siatkówka w Okszowie

Pięć drużyn z terenu gminy wzięło 
udział w Mistrzostwach Piłki Ręcznej 
dziewcząt szkół gimnazjalnych, rozegra-
nych 14 stycznia w Okszowie. Rozegra-
no mecze w dwóch grupach. Grupę A 
wygrał Okszów, pokonując Stołpie 10:3. 
W grupie B najlepsza była drużyna ze 
szkoły w Uhrze, która nie uległa przeciw-
niczkom ze Strupina Dużego i Żółtaniec. 
W meczu o I miejsce walczyły uczennice z Okszowa i Uhra. 
Do przerwy gra była bardzo wyrównana i pierwsza połowa 
zakończyła się remisem 2:2. Po zmianie stron przewagę 
uzyskały gospodynie turnieju i ostatecznie pokonały Uher 
7:4.  Trzecie miejsce wywalczyła drużyna z Żółtaniec, która 
ograła reprezentację szkoły w Stołpiu 8:1.

Klasyfi kacja końcowa przedstawia się następująco:
I miejsce Gimnazjum w Okszowie

II miejsce Gimnazjum w Uhrze
III miejsce Gimnazjum w Żółtańcach
IV miejsce Gimnazjum w Stołpiu
V miejsce Gimnazjum w Strupinie Dużym

Zwycięski zespół zagrał w składzie: Karolina Szymczuk 
(bramkarz), Martyna Rostecka, Oliwia Stanicka, Aleksan-
dra Mękal, Katarzyna Kalinowska, Aleksandra Rojek, Kata-
rzyna Kozłowska.          AMD 

Szczypiornistki 
Z Okszowa 
Najlepsze

Uczniowie naszej szkoły: Emilia Gajuk, Adrian Nafalski 
i Bartłomiej Porzycki w VI Konkursie Historycznym „Gene-
rał Gustaw Orlicz-Dreszer - życie i działalność na tle historii 
Polski w latach 1863-1918” zajęli drużynowo I miejsce. In-
dywidualnie drugą lokatę otrzymała Emilia Gajuk, a trzecią 
- Bartłomiej Porzycki. Uczniów do konkursu przygotowała 
dyrektor szkoły Ewa Grusza.  ZSSD

Pierwsze Miejsce 
dla Strupina!
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13 stycznia odbyła się w Zespole Szkół w Strupinie 
Dużym Zabawa Choinkowa.  W tym roku motywem prze-
wodnim imprezy  integracyjnej była tematyka fi lmowa. W 
wyjątkowej scenerii, której  centralnym punktem był napis 
„STRUPINWOOD” bawili się najpierw uczniowie klas O – III 
szkoły podstawowej. Na balu dla najmłodszych pojawili się 
bohaterowie z  fi lmu „Kraina Lodu”. 

Specjalnie dla przybyłych rodziców i opiekunów zapre-
zentowany został pokaz najmłodszych uczniów w układach 
tanecznych. Wszystkie występy, jak na wieczór fi lmowy 
przystało, pani dyrektor nagrodziła  Oscarami. Wybrani 

zostali również król i królowa balu spośród najpiękniej ba-
wiących się rodziców. Oczekiwanym przez wszystkich fi na-
łem zabawy była wizyta Mikołaja, który obdarował dzieci 
prezentami.

Równie uroczyście rozpoczęła się druga część Choinki, 
czyli zabawa dla uczniów starszych. Młodzież gimnazjalna 
rozpoczęła zabawę walcem, w którym w pierwszej parze 
zatańczyła pani dyrektor. Starsi artyści zaprezentowali się 
wokalnie w utworach o tematyce świątecznej w językach 
niemieckim i angielskim. Niezwykle ekscytującym momen-
tem było pojawienie się na sali kultowej postaci z „Gwiezd-
nych Wojen” – Lorda Vadera, który porwał do zabawy dzie-
ci i młodzież.     ZSSD

Strupinwood 2017

14 stycznia „Bajdusie” z 
Zespołu Szkół w Stawie  wzię-
ły udział w VII Ogólnopolskim 
Przeglądzie Zespołów i Grup 
Kolędniczych w Lublinie. 
Uczestniczyły w nim 32 ze-
społy (zarówno grupy młodzie-
żowe, jak i dorośli),  często 
działające przy domach kultu-
ry pod kierunkiem profesjonal-
nych instruktorów.Młodzi artyści ze Stawu zaprezentowali widowisko pt. ”Jeden-zero dla nieba” i zdobyli III miejsce. Do 
tego sukcesu przyczynili się następujący uczniowie: Wiktoria Lipert, Weronika Wrębiak, Zuzanna Stachel, Emilia Gołę-
biowska, Nikola Pudełko, Julia Pietraszko, Natalia Borys, Martyna Blicharz, Julia Mokrzycka, Wiktoria Muzyka, Patrycja 
Dzieńkowska, Sylwia Pińkowska, Daria Farian, Katarzyna Mazur, Paulina Tołyż, Natalia Pińkowska, Dorota Babiej, Mariola 
Oleszczuk, Kinga Popek, Sebastian Farian, Kacper Sagan, Weronika Oleszczyńska, Paulina Pasieczna, Mateusz Suprun. 
Pracowali oni pod kierunkiem Marioli Dudzic, Anity Pękała i Agnieszki Oleszczuk-Stachel.  ZSSw

Ogólnopolski
Przegląd

10 grudnia w Zespole Szkół w Żółtańcach odbył się 
turniej drużynowego tenisa stołowego szkół gminy Chełm. 
Awans na zawody powiatowe dostały 2 drużyny w każdej 
kategorii wiekowej.
Kat dziewcząt kl. 4 i młodsze: I miejsce - SP Staw (Wiktoria 
Muzyka, Gabriela Szarpak, Julia Mokrzycka).
Kat dziewcząt  kl. 5-6 : I miejsce - SP Żółtańce (Martyna 
Fornal, Nikola Rymczuk, Adrianna Gorczycka); II miejsce – 
SP Okszów (Julia Włodarczyk, Natasza Maziarz, Julia Laik) 
Kat chłopcy kl. IV:  I miejsce - SP Żółtańce (Bartłomiej 
Judczyc, Jakub Krzywanowski, Michał Fornal); II miejsce 
Stołpie  (Maciej Stangryciuk, Klaudiusz Gałan, Bartek Se-
meniuk).
Kat. chłopcy kl. V -VI: I miejsce SP Okszów  (Piotr Kost-
kowski, Jakub Iwaniszczuk , Michał Grusza): II miejsce SP 
Stołpie (Paweł Mendel, Kamil Wróbel, Filip Stangryciuk)

10 lutego w Zespole Szkół w Żółtańcach odbyły się 
eliminacje powiatowe drużynowego tenisa stołowego kat. 
Igrzyska.

Klasyfi kacja końcowa szkół w kat. dziewcząt:
I miejsce SP Żółtańce (Nikola Rymczuk, Martyna Fornal, 
Adrianna Gorczycka); II miejsce SP Staw (Patrycja Dzień-

kowska, Wiktoria Muzyka, Gabriela Szarpak, Julia Mo-
krzycka); III miejsce SP Okszów (Natasza Maziarz, Julia 
Włodarczyk, Wiktoria Włodarczyk).

Klasyfi kacja końcowa szkół w kat. chłopców:
I miejsce SP Okszów (Piotr Kostkowski, Jakub Iwaniszczuk, 
Michał Grusza); II miejsce SP Żółtańce (Norbert Roczon, 
Jakub Krzywanowski, Bartłomiej Judczyc); III  miejsce SP 
Stołpie (Kamil Wróbel, Paweł Mendel, Maciek Stangryciuk) 

Opiekunami zawodników z Żółtaniec jest Zbigniew 
Rymczuk, z Okszowa Agnieszka Madeja-Dyńska i Krzysz-
tof Szyszkowski, ze Stołpia Andrzej Hadam, Stawu Anna 
Gajewska.  Dwie pierwsze drużyny wywalczyły awans na 
zawody rejonowe.           ZSŻ

Drużynowy Tenis Stołowy 
,,Igrzyska”
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22 stycznia w świetlicy w Żółtańcach, wzorem lat po-
przednich, odbył się Koncert Zimowy. W programie udział 
wzięły: grupa taneczna „Iskierki” prowadzona przez 
Agnieszkę Kotek, grupa dziecięca „Wesołe Promyki” z 
widowiskiem „Jasełka”, duet Agnieszka Kotek i Bartek 
Stochmal oraz Zespół Śpiewaczy „I to i owo” działające 
przy Świetlicy w Żółtańcach. Gościliśmy również solistkę 
- Weronikę Doroś z Chełma. Publiczność bardzo chętnie 
dołączała się do śpiewania wykonywanych przez artystów 
kolęd, pastorałek i piosenek o tematyce świąteczno-nowo-
rocznej. Program przygotowała Aneta Kotek, a poprowadził  
Ryszard Mielniczuk dyrektor Biura Promocji Gminy Chełm. 
Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim wykonawcom, 
bo to właśnie dzięki Wam , mogliśmy spędzić miło i przy-
jemnie zimowy wieczór.    ŚŻ

Koncert Zimowy

Sztab w Stawie został utworzony już po raz dwu-
nasty, a od 16 lat bierze udział w WOŚP. W tym roku 
kwestowało 100 wolontariuszy ze Stawu i okolicz-
nych miejscowości ale dołączyli do sztabu również 
wolontariusze z Okszowa, pod opieką Anny Lepion-
ka, którzy zebrali 5036,54 zł. W sztabie kwestowali 
również wolontariusze z  Chełma i Sawina. Najwięk-
sza kwotę zebrała Emilia Mazurek ze szkoły w Sta-
wie (700,40 zł). 

W świetlicy w Stawie odbyła się impreza, której 
towarzyszyły liczne atrakcje m.in.: zabawa taneczna 
dla dzieci,  loteria fantowa, kiermasz pysznych ciast, 
licytacje, pokaz akcji ratunkowej w wykonaniu OSP 
Staw, nauka udzielania pierwszej pomocy i inne,  
a zakończył ją pokaz fajerwerków. W tym roku na 
antenie radia Bon-Ton licytowano złote serduszko, 
osiągnięto kwotę 1050zł. W kolejnych dniach została 
zorganizowana aukcja internetowa na szkolnej stronie face-
booka, z której dochód również zasilił WOŚP. 

Od początku koordynatorem działań jest Agnieszka 
Oleszczuk- Stachel (szef sztabu). W akcję bardzo aktywnie 
włączyli się też: Krystyna Nafalska, Paweł Borys, Sylwia 
Kamińska, Anna Siermińska, Honorata Trawińska-Sobczuk, 
Katarzyna Głaz, Magdalena Gałan, Katarzyna Bisko-Ma-
zurek, Agnieszka Tołyż, Iwona Wychadańczuk, Agnieszka 
Mazurek, Iwona Pawłowska, Halina Boczkowska,  Mariusz 
Kuchta.

25 Finał wsparło wielu sponsorów, również lokalnych, 
bez których nie udałoby się zorganizować imprezy: Barba-
ra i Piotr Żelisko-Jaskinia Solna, Emporio Studio – Alek-

sandra Żelisko, Inter Pizza, Centrum Stomatologii Elżbie-
ty Słowik, FHPU Slawex, Ambrozja, Bisko Dom i Ogród, 
Pizzeria Miś, Cebrity Salon Kosmetyczny E. Karpiuk, Fan 
Kultury, Kwiaciarnia Małgorzaty Palkowskiej, Joy Fitness, 
Sklep Jubilerski Marex, Księgarnia Tawa, Telepizza, Ewa 
Krupa – Matrix, Pizzeria Kozak, Cukiernia Michała Greli, 
Jubiler – Niewęgłowski, Fikoland, „Majka”- Iwona Kruszew-
ska, Zakład Cukierniczy Kijewskich, Gabinet Kosmetycz-
ny i Solarium Estetica,  Halo Pizza, Pizzeria Da Grasso, 
Tam Agfa Star Print, Moto-Car Filipczuk, Automyjnia Spe-
ed - W.Czwórnóg,  Kamil Matysek,  Komp- El,  P.H.U Robi, 
Składnica Sportowa, Trial, Direct Computers, Przedsiębior-
stwo Handlowo-Usługowe Iskra, Nowy Tydzień Chełmski, 
Radio Bon Ton, Sklep Rowerowy- Bike  W.Poturaj, Dariusz 
Czarnota, Pracownia Złotnicza Błażej, SKOK Wisła, Apteka 
na Gwarku, Strzecha u Wojciecha, Super Tydzień Chełm-
ski, Centrum Dekoracji Ślubnych-Adriana, Telektrim S.A., 
Kwiaciarnia ul. Zachodnia, Olimp-Robert Nycz, Elektronix, 
Huta Szkła „Marta”, „Tik-Tak” Jerzy Bańka, Chłodnia Igloo, 
Personel sklepu w  Stawie, Studio Fryzjerskie- Kinga Po-
morska, Magia Fryzur, Hang Le Sp. z o.o., TXM  S.A., Mi-
chał Rózga-Ubezpieczenia, Sklep Tajga.

Kwota zebrana przez sztab w Stawie, z roku na rok jest 
coraz wyższa. W tym roku łącznie zebrano 27.017,96zł, co 
procentowo na tak niewielką miejscowość jest rekordem w 
skali kraju.

Wszystkim mieszkańcom, wolontariuszom i sponsorom 
bez których sukces sztabu w Stawie byłby niemożliwy do 
osiągnięcia, orkiestranci serdecznie dziękują i zapraszają 
za rok.      ZSSw

Nowy Rekord w Stawie



18

Głos 

W Białe Wakacje 
- Same Atrakcje 

Ferie zimowe odbyły się we wszystkich świetlicach dzia-
łających na terenie Gminy Chełm, które od 1 stycznia 2017 
r. zaczęły pracę pod nowym szyldem – Centrum Bibliotek i 
Kultury Gminy Chełm. 

Nowa jednostka powstała w wyniku połączenia Bibliote-
ki Publicznej Gminy Chełm w Okszowie i Ośrodka Kultury 
Gminy Chełm w Żółtańcach. Siedziba nowopowstałej insty-
tucji znajduje się w obiekcie dawnej biblioteki w Okszowie, 
ul. Chełmska 35. Obecnie, w skład CBiK wchodzi budynek 
po bibliotece, 12 świetlic w Strupinie Małym, Nowosiółkach, 
Stawie, Parypsach, Janowie, Srebrzyszczu, Rożdżałowie, 
Pokrówce, Starych Depułtyczach, Zawadówce, Żółtańcach, 
Horodyszczu oraz fi lie biblioteczne przy szkołach w 
Strupinie Dużym, Stawie. Przy świetlicach powstały mobil-
ne punkty biblioteczne. Na czas ferii uruchomiono również 
świetlice w Zagrodzie, Depułtyczach Królewskich-Kolonii 
oraz Weremowicach. We wszystkich obiektach pracują ani-
matorzy, którzy sprawują opiekę nad obiektem, a także or-
ganizują czas w świetlicy.

CBiK kontynuowało Akcję „Białe Wakacje”. To już 30 lat 
Gmina Chełm dba o najmłodszych mieszkańców podczas 
ich dwutygodniowej przerwy w nauce. Nie zabrakło zajęć 
świetlicowych oraz rozgrywek sportowych Każdy znalazł 
coś dla siebie. Oczywiście wszyscy mogli i wciąż mogą 
korzystać z wyposażenia obiektów, sprzętu sportowo-re-
kreacyjnego, stołów do ping-ponga, bilarda, „piłkarzyków”, 
sprzętu RTV, gier edukacyjnych i multimedialnych, a także 
z komputerów i Internetu.   BPG
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Konkurs Plastyczny

W świetlicy w Zawadówce się działo. 21 stycznia święto-
wano Dzień Babci i Dziadka. 28 stycznia dzieci z Zawadówki 
i Rudka bawiły się na Zabawie Choinkowej, a następnie 
zorganizowano zabawę taneczną „Wspaniałe lata 80 - te”.                                 

Udział w akcjach dla potrzebujących jest już rzeczą tak na-
turalną, że nie trzeba się o tym  „rozwodzić”. Zebrane w naszej 
bibliotece nakrętki i butelki ze sztucznego tworzywa przeka-
zujemy tradycyjnie na rzecz Stowarzyszenia Osób Potrzebu-
jących „Przytulisko” w Chełmie. Podziękowania w imieniu Sto-
warzyszenia przekazujemy: Krystynie Nowosad, Aleksandrze 
Szozdzie, Iwonie Budzyńskiej, Zofi i Szpakowskiej, Ewie Mar-
cinek, Jakubowi Gałkowskiemu, Annie Nycz, Urszuli Białek, 
Helenie Sidorczak, Marii Zawiślak, Alicji Stasiak, Dominikowi 
Becz, Alicji Gościak, Justynce Traczuk i Alicji Bolikowskiej.                      
      CBiK – I.W.  

Bezinteresowna Pomoc

Podczas ferii Biuro Promocji Gminy Chełm ogłosiło kon-
kurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży biorących 
udział w Akcji „Białe Wakacje”, organizowanej przez Cen-
trum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm w świetlicach. To już 
II Edycja Zimowego Gminnego Konkursu Plastycznego „Ra-
dosne i zdrowe Ferie Zimowe”.

Dzieci chętnie włączyły się w akcję i do konkursu zgło-
szono wiele prac. Młodzi artyści tworzyli swoje dzieła na 
zajęciach w świetlicy, stosowali różne techniki oraz poka-
zali swoją kreatywność i talent. O wyłonieniu zwycięzców 
i wyróżnień zdecydowała Komisja Konkursowa, przed któ-
rą stanęło duże wyzwanie wyboru najlepszych spośród 54 
zgłoszonych prac. Były one oceniane w dwóch kategoriach 
do lat 10 i powyżej 10 lat. Najlepsi otrzymali wyróżnienia.

W kategorii do lat 10 wyróżnienia otrzymali:
* Joanna Hołysz (świetlica w Pokrówce)
* Luiza Baniewicz (świetlica w Nowosiółkach)
* Nikola Pudełko (Świetlica w Stawie)
* Julia Kuźnar (świetlica w Żółtańcach)
* Julian Polak (świetlica w Pokrówce)
* Maja Gruszka (Świetlica w Starych Depułtyczach)
* Gabriela Szarpak (świetlica w Parypsach)
* Nikola Piotrowska (świetlica w Srebrzyszczu)
* Lena Romanowska (świetlica w Horodyszczu)
* Jakub Adamczyk (świetlica w Pokrówce)
* Karolina Krzeszczyk (świetlica w Pokrówce)
* Karol Pawłowski (świetlica w Depułtyczach Królew-

skich-Kolonii)
W kategorii powyżej 10 lat wyróżnienia przyznano:
* Zuzia Mazurek (świetlica w Pokrówce)
* Kaja Jamroz (świetlica w Horodyszczu)
* Mateusz Pawłowski (świetlica w Depułtyczach Królew-

skich - Kolonii)
Nagrodzono również najmłodszą uczestniczkę 3-letnią 

Martynkę Cichosz oraz najstarsze 13-letnie uczestniczki 
Klaudię Łochnicką i Katarzynę Szumską.

 Dla zwycięzców Biuro Promocji Gminy przygotowało dy-
plomy i nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników 
upominki. Honorowy patronat nad konkursem objął Wie-
sław Kociuba wójt Gminy Chełm.  BPG
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26 stycznia w czasie ferii zimo-
wych odbył się w Dubience VIII Po-
wiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek. 
Wśród gimnazjalistów I miejsce zajął 
Zespół Wokalny z Zespołu Szkół w 
Okszowie reprezentowany przez: M. 
Nowosad,     M. Rostecką, K. Mocio-
ra, A. Bąbol, W. Nowacką. II miejsce 
wyśpiewały dzieci z klas IV-VI w skła-
dzie: K. Radzichowska, K. Sachadel, 
J. Włodarczyk,  W. Podgórska, K. 
Grzywaczewska. Oba zespoły przy-
gotowała Ewa Skiba.    ZSO

Nasi najmłodsi czytelnicy wiedzą, że opłaca się dbać o 
środowisko, a zużyte baterie w ich domach mogą przynieść 
do biblioteki i korzystnie wymienić na słodki lizaczek, prze-
licznik jest prosty: 10 baterii = 1 lizak. W 
tym roku  oddaliśmy 1580 sztuk baterii. 
Zbiórkę zorganizowało Stowarzyszenie 
Inicjatywa Obywatelska „Nasz Chełm” 
w ramach akcji „Eko - Walentynki”. 
Zużyte baterie są odpadami niebez-
piecznymi, dlatego nie powinny trafi ać 
na składowiska. Niekontrolowane po-
zbywanie się zużytych baterii i akumu-
latorów prowadzi do zanieczyszczenia 

gleb i wód gruntowych tymi pierwiastkami. Zawartość kad-
mu (Cd), rtęci (Hg) i ołowiu (Pb) jak i ich związków w ba-
teriach opiera się na restrykcyjnych normach w znacznym 
stopniu ograniczających ich stosowanie. Ponad 80% baterii 
używanych w Polsce, to baterie jednorazowe. CBiK

Czym Skorupka za Młodu ...?

Okszów Najlepszy w Dubience

Święta Bożego Narodze-
nia to moment magiczny, 
pełen spokoju i ciepła ro-
dzinnego domu. W ten ma-
giczny czas przenieśli się  
22 grudnia  uczniowie klasy 
trzeciej szkoły podstawowej 
w Żółtńcach przedstawiając 
Jasełka. Występ rozpoczął 
się od wspólnego śpiewania 
kolęd. Dzieci w przepięknych 
strojach wystąpiły przed 
swoimi  kolegami, rodzicami,  
Gronem Pedagogicznym, Dy-
rekcją, a także proboszczem 

parafi i p.w. Świętej Rodziny ks. Mirosławem Bończoszkiem. 
Publiczność po raz kolejny 
mogła przeżyć historię Marii 
i  Józefa. Scenki z życia no-
wonarodzonego dzieciątka, 
pasterzy, mędrców, dzieci 
oraz aniołów przeplatane 
były kolędami i pastorałkami. 
Po występach głos zabrała 
pani dyrektor, a także ks. pro-
boszcz i złożyli wszystkim ze-
branym serdeczne życzenia, 

aby okres świąt był czasem spokoju i odpoczynku.
Młodzi aktorzy zostali zaproszeni 6 stycznia na „Święty 

Wieczór” do Dworku „Pan Tadeusz” w Żółtańcach, gdzie 
podczas wieczoru kolęd i pastorałek odegrali  swoje przed-
stawienie o narodzinach Jezusa.  

Uczniowie skorzystali również z zaproszenia probosz-
cza parafi i p.w. Świętej Rodziny w Chełmie na zaprezen-
towanie Jasełek podczas mszy świętej w dniu 8 stycznia. 
Piękno tradycji świętowania i kolędowania poruszyło przy-
byłych  na mszę świętą. Dzieciom za ich występ podzię-
kowano gromkimi brawami. Uczniowie przygotowywali się 
do występów pod kierunkiem Marty Biernackiej-Kozieł i ks. 
Karola Mazura.

Najmłodsze dzieci i naj-
starsza młodzież z Zespołu 
Szkół w Żółtańcach przygo-
towały występ recytatorsko -
-wokalny dotyczący tradycji 
chrześcijańskich i narodzin 
Jezusa. Problematyka odwo-
ływała się do Pisma Świętego 
i fragmentów Ewangelii św. 
Łukasza, ale także skłaniała 
do refl eksji na temat posza-
nowania zwyczajów bożo-
narodzeniowych, gdyż  „to 
właśnie tego wieczoru zło ze 
wstydu umiera, widząc jak sil-
na i piękna jest miłość, gdy 
pięści rozwiera”. Młodzi akto-
rzy wcielili się w postaci: Ma-
ryję, Józefa, aniołów, Trzech 
Króli, pastuszków, a  także 
dzieci rozmawiających z do-
rosłym Jezusem. Całość 
uświetniła recytacja wierszy, 
śpiew kolęd i pastorałek.

Jasełka połączyły trzy po-
kolenia, ponieważ uczniowie 
swoje umiejętności zaprezen-
towali podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Nowi-
nach. To jednak nie był jedyny występ. W Święto Objawie-
nia Pańskiego w czasie Mszy Św. w Parafi i p.w. Świętej 
Rodziny w Chełmie oddział przedszkolny i młodzież z kl. 
3 gim działająca w grupie wolontariatu wystawiła Jasełka 
o Bożym Narodzeniu. W ZS w Żółtańcach odbyła się trze-
cia inscenizacja, tym razem dla Babć i Dziadków z okazji 
ich święta. Tutaj dodatkowo najmłodsi wyśpiewali życzenia 
na melodię znanego przeboju z czasów młodości swoich 
dziadków, a oni w rewanżu odśpiewali im oryginał. Nad ca-
łością czuwali opiekunowie: Ewa Derkacz-Kowalczuk wych.
kl. „0”, Maria Klasura nauczyciel katecheta i Marcin Mu-
szyński muzyk.

Świąteczny Czas w Żółtańcach
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19 grudnia w Urzędzie Gminy Chełm w Pokrówce odbyło się uroczyste 
przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju wójtowi gminy Chełm Wiesławowi 
Kociubie. Tradycyjnie już światełko zapłonęło w gabinecie wójta. Światełko do 
Urzędu Gminy przyniosły harcerki z Drużyny Harcerskiej „Wieżyczki” z Zespo-
łu Szkół w Stołpiu Kamila Mazurek i Justyna Dębińska pod opieką Ewy Koziny. 
Lampion ze Światłem został przekazany również do Parafi i Chrystusa Pana 
Zbawiciela w Podgórzu. Przedświąteczna wizyta była okazją do złożenia ży-
czeń i podzielenia się radosną Nowiną. Betlejemskie Światło Pokoju, to corocz-
na akcja, podczas której przed Świętami Bożego Narodzenia przekazywany 
jest symboliczny ogień, zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. 
Hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju to 
„Odważnie twórzmy pokój”.    ZSSp

Światło Pokoju

15 i 16 grudnia w ZS w Okszowie odbyły się Warsztaty 
Świąteczne. Uczniowie, jak również rodzice i dziadkowie, 
wraz z opiekunami  oraz Agnieszką Okoniewską - Instrukto-
rem Terapii Zajęciowej Domu Dziennego Pobytu w Chełmie 

z wielkim zapałem wykonywały stroiki, ozdoby i pocztów-
ki bożonarodzeniowe. Dzieci wykorzystywały różnorod-
ne materiały tj. kolorowe kartony, cekiny, koraliki, drobne 
aplikacje, brokaty, wstążeczki, łańcuchy, bibułę. Warsztaty 
zaowocowały powstaniem kartek o niepowtarzalnych wzo-
rach. Prawdziwe  dzieła sztuki wzięły udział w szkolnym 
konkursie świątecznym.                ZSO                                                                   

Świąteczne Warsztaty 
w Okszowie

 Tydzień ferii w Zespole Szkół w Stołpiu obfi tował w wie-
le atrakcji, od 16 do 20 stycznia odbywały się zajęcia dla 
dzieci i młodzieży. Były one nietypowe m.in. angielski na 
wesoło, matematyka z uśmiechem, zajęcia z zakresu dzien-
nikarstwa, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 
turniej tenisa stołowego, mecz piłki ręcznej, siatkowej 
i  nożnej. Dobrą okazją do integracji wszystkich uczestni-
ków zimowiska było ognisko, wspólne pieczenie kiełbasek, 
a zabawy na śniegu wywołały wiele radości. Dzieci wybrały 
się także do Biblioteki Pedagogicznej z Ewą Bakun i Mag-
daleną Laskowską, brały udział w zajęciach czytelniczo – 
medialnych. Dla starszych uczniów zorganizowano wyjazd 
na lodowisko do Zamościa, każdy mógł wypożyczyć łyżwy 
i „szaleć” na lodzie. Opiekunami wycieczki byli nauczycie-
le: Marzena Mazurek – Dymczyk i Andrzej Hadam.  Wielka 
atrakcja czekała na dzieci w ostatnim dniu szkolnego zimo-
wiska. Uczniowie wraz z opiekunami wyruszyli autokarem 
do stajni w Horodyszczu, skąd udali się na długi kulig do 
lasu. Później zorganizowano ognisko i  bitwę na śnieżki. Ko-
ordynatorem ferii w Zespole Szkół w Stołpiu była Marzena 
Mazurek – Dymczyk.     ZSSp

W pierwszym tygodniu ferii uczniowie Zespołu Szkół 
w Stawie mogli skorzystać z ciekawych propozycji zajęć 
sportowych organizowanych w szkole i poza nią. Nauczy-
ciele wychowania fi zycznego prowadzili zajęcia z koszy-
kówki, piłki nożnej i tenisa stołowego. Jeden dzień ferii 
spędziliśmy na pływalni. 30-sto osobowa grupa uczniów 
mogła oddać się 200 minutowemu szaleństwu w strefi e re-
kreacji Chełmskiego Parku Wodnego. Wykorzystaliśmy je 
na naukę pływania, zjeżdżanie ze zjeżdżalni, hydromasaż 
w jacuzzi, rowerki wodne i małą saunę. 

Niewątpliwą atrakcją był integracyjny wyjazd 
do  Zamościa na lodowisko wraz ze szkolą w Stołpiu 
i Strupinie Dużym, którego głównym celem było do-
skonalenie jazdy na łyżwach, propagowanie sportów
zimowych i aktywnego stylu życia a także zwiedzanie za-
bytków Starego Miasta. Na zakończenie sportowego tygo-
dnia zorganizowaliśmy wspólny kulig z ogniskiem w lesie 
w Horodyszczu. Opiekunami byli nauczyciele wychowania 
fi zycznego: Anna Gajewska, Marcin  Sadowski, Andrzej Ha-
dam i Marzena Mazurek.   ZSSw

Integracyjnie w Stołpiu Sportowo w Stawie
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Zespół Szkół w Stawie wziął udział w ekologicznej ak-
cji edukacyjnej oraz zorganizował zbiórkę elektrośmieci. 
Elektrośmieci zawierają liczne substancje szkodliwe wręcz 
trujące, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, 
pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elek-
tronicznego łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych 
i powietrza. Powoduje to zanieczyszczenie środowiska na-
turalnego oraz stanowi tym samym zagrożenie dla zdrowia 
ludzi i zwierząt. W sumie zebrano: 2 744 kg zużytego sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego oraz  250 kg zużytych 
tonerów. Uczniowie, którzy włączyli się w akcje i wraz z 
rodzicami przywieźli elektrośmieci dostali eko-upominki. 
Szkoła uzyskała kupon o wartości 540 zł na zakup sprzę-
tu elektronicznego i sportowego. Koordynatorem akcji była 
Sylwia Kamińska.    ZSSt

Szkole Pomagamy i Świat Oczyszczamy

Zespół Szkół w Strupinie Dużym otrzymał tytuł „Bezpieczna Szkoła+”. Od 
1.04.2016 r. do 15.12.2016 r. nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Strupinie 
Dużym aktywnie uczestniczyli w realizacji dziesięciu zadań w ramach pro-
jektu „Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń+”, którego organizatorem było 
Studium Prawa Europejskiego. Organizator konkursu ppostawił szereg zadań. 
których efektem realizacji jest społeczność szkolna, która dba o bezpieczeń-
stwo uczniów w szerokim spektrum: od bezpieczeństwa na zajęciach, w czasie 
przerw, dowozu do i ze szkoły, a także w czasie wyjazdów szkolnych, promowa-
nia prawidłowych zachowań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
profi laktyce uzależnień fi zycznych i wirtualnych, a także promocji zachowań do-
towanych społecznie – wolontariatu, rozwiązywania konfl iktów czy właściwego 
zachowania.Koordynatorem projektu była  Jowita Mróz.  ZSSD

Zespół Szkół w Stawie otrzymał z rąk Lu-
belskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk 
CERTYFIKAT   „Lubelskiej Szkoły z Życiem” 
za organizację na rzecz Fundacji DKMS ak-
cji #KOMÓRKOMANIA, mającej na celu ak-
tywne budowanie świadomości młodzieży 
w zakresie walki z nowotworami krwi oraz 
powiększenie bazy potencjalnych Dawców 
krwiotwórczych komórek macierzystych. 
Wolontariusze z klasy III gimnazjum: Paulina 
Pasieczna, Weronika Oleszczyńska, Kinga 
Siennica, Angelika Sobczuk, Mateusz Don-
dalski i Mateusz Suprun pod opieką szkol-
nego koordynatora Katarzyny Śniatkowskiej 
oprócz zajęć z zakresu edukacji przeprowa-
dzili lokalną akcje rejestracyjną. Udało się 
zarejestrować 16 chętnych do bazy dawców 
szpiku kostnego, którym należą się wyrazy 
uznania.   ZSSt

8 listopada w Chełmskim Domu Kultury 
po raz kolejny odbył się konkurs adreso-
wany do miłośników poezji współczesnej. 
Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: 
recytacja oraz poezja śpiewana. Po wy-
słuchaniu 4 prezentacji  w kategorii Po-
ezji Śpiewanej Jury w składzie: Elżbieta 
Dopieralska, Barbara Szarwiło i Sławomir 
Czarnota przyznało wyróżnienie dla Anny 
Budzyńskiej, uczennicy Zespołu Szkół w 
Stołpiu. Gimnazjalistkę do konkursu przy-
gotowała nauczycielka języka polskiego 
Marzena Mazurek – Dymczyk.

Bezpieczna Szkoła

Szkoła z Życiem

Stołpie w Czołówce 

8 grudnia do uczniów z klas 0-3 naszej szkoły przyjechali górnicy z kopalni kredy w Chełmie. Górnicy przybyli w 
pełnym galowym umundurowaniu oraz przynieśli próbki kredy, klinkieru i cementu. Dzieci miały okazję przyjrzeć się z 
bliska czapce górniczej i odznaczeniom, które górnicy otrzymują za długoletnią, ciężką pracę w kopalni. Goście wytłu-
maczyli dzieciom, jakie znaczenie mają kolory pióropusza na czapce i kto je nosi. Dzieci dowiedziały się, na czym polega 

praca górnika w kopalni odkrywkowej. Uczniowie 
chętnie oglądali górniczy mundur zadawali rów-
nież ciekawe pytania. Oczywiście nasi goście 
pozwolili dzieciom przymierzyć górnicze czako i 
przeliczyć guziki na mundurze. Po ciekawej lekcji 
wszyscy uczniowie zostali obdarowani cukierka-
mi, dzieci natomiast wręczyły gościom bombki, 
które przywiozły z wycieczki do Nowej Dęby.  
                                            J.T , W.W

Barbórka – Święto Górników
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2 lutego i 9 lutego odbyły się wojewódzkie konkursy 
przedmiotowe z matematyki i fi zyki organizowane przez 
Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie. Gimnazjum w 
Żółtańcach  reprezentowało dwóch uczniów. Bartłomiej 
Brudnowski został laureatem Wojewódzkiego Konkur-
su z Fizyki. Radość jest tym większa, że wśród laureatów 
uplasował się na I miejscu. Na 40 punktów możliwych do 
uzyskania zdobył 40 i okazał się ,,Najlepszym Fizykiem” 
w województwie lubelskim. To nie jedyny sukces Bartka, 
gdyż w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym uzyskał 
tytuł fi nalisty, uzyskując wynik 73%. Drugim uczniem, który 
zdobył tytuł fi nalisty w wojewódzkim konkursie z fi zyki jest 
uczeń klasy trzeciej gimnazjum Patryk Popek. Uzyskał on 
wynik 68%.

Do konkur-
su z matematyki 
przygotowywała 
Bartka Agnieszka 
Smętkowska, a do 
konkursu z fi zyki 
uczniów przygo-
towywała Elżbieta 
Brudnowska.                  
          ZSŻ

1 grudnia w Zespole Szkół w Stawie odbył się I Gminny 
Konkurs Matematyczny dla uczniów klas IV, V i VI z czte-
rech szkół podstawowych Gminy Chełm. Dla każdej grupy 
wiekowej przygotowany był osobny zestaw zadań  i łami-
główek matematycznych opracowany przez organizatorów 
Sylwię Kamińską, Agnieszkę Oleszczuk - Stachel i Halinę 
Dołgoruki (uczniowie SP w Stawie w konkursie nie brali 
udziału). 

Dzieci mogły wykazać się wiadomościami i umiejętno-
ściami z zakresu: sprawnego liczenia, rozwiązywania za-
dań tekstowych prostych i złożonych, logicznego myślenia 
i rozumienia pojęć matematycznych. Wszyscy uczniowie re-
prezentowali bardzo wyrównany poziom wiedzy, jednakże 
nie wszystkim udało się pokonać trudności podczas roz-
wiązywania zadań. 

Po zmaganiach indywidualnych komisja przystąpiła do 
oceniania prac i wyłoniła najlepsze drużyny. Ostateczne 
wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce - SP w Żółtańcach (Jakub Dmuch, Martyna 
Kononiuk i Błażej Brudnowski);

II miejsce - SP w Strupinie Dużym (Michał Kruk, Natalia 
Kłysz i Kacper Poznański);

III miejsce - SP w Stołpiu (Hubert Mataczyński, Daria 
Konorowska i Kamil Wróbel);

IV miejsce - SP w Okszowie (Julia Żuk, Kuba Zagożdżan 
i Paweł Kosiniec).

Dodatkowo wyłoniono laureatów w każdej grupie wie-
kowej: w kategorii klas IV dyplom uznania zdobył Hubert 
Mataczyński, w kategorii klas V – Natalia Kłysz, w kategorii 
klas VI - Błażej Brudnowski. 

Nagrody dla zwycięzców jak również pamiątkowe dyplo-
my i podziękowania wręczali: Wójt Gminy Chełm Wiesław 
Kociuba, dyrektor Biura Promocji Gminy Chełm Ryszard 
Mielniczuk i dyrektor ZS w Stawie Katarzyna Śniatkowska.

      ZSSt

Już po raz kolejny w Zespole Szkół w Okszowie odbył 
się Szkolny Konkurs na Pocztówkę Bożonarodzeniową. 
Na konkurs wpłynęło prawie 80 prac od uczniów z klas 
0-IV. Kartki pocztowe wykonywane były różnymi technika-
mi i okazały się tak ciekawe, że trudno było wybrać naj-
piękniejsze. Ostatecznie jury nagrodziło wszystkich ma-
łych artystów. Konkurs zorganizowały nauczycielki: Anna 
Jaroszek, Barbara Małys, Marta Pamulska i Dorota Włochal 
przy wsparciu dyrektor szkoły  Krystyny Zery.   ZSO

Sukcesy Uczniów 
ZS w Żółtańcach

Pocztówkowy
Konkurs

Matematyczne Potyczki
w Stawie

Uczniowie  klasy pierwszej z  Okszowa zostali laureatami konkursów  pozaszkolnych. 
W konkursie plastycznym zorganizowanym przez powiat chełmski w ramach realizacji 
zadania pod hasłem „Edukacja ekologiczna – „Natura w trzech odsłonach” I miejsce 
zajęła Wiktoria Bartoszuk, natomiast na II miejscu uplasowała się Wiktoria Gierun. 
Zuzanna Nowosad została laureatką  powiatowo - diecezjalnego konkursu  literac-
ko-plastyczno-fotografi cznego o św. Janie Pawle II „Życie chrześcijańskie przebiega 
przez parafi ę” w kategorii prace plastyczne – szkoła podstawowa, klasy 0-III organizo-
wanego przez Starostwo powiatowe w Chełmie, Kurię Metropolitarną w Lublinie, Parafi ę 
Rzymsko- Katolicką w Siedliszczu oraz Zespół Szkoł im. Henryka Sienkiewicza w Sie-
dliszczu.                               ZSO

Sukcesy Pierwszaków  z Okszowa
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Życzymy Wszystkiego co Najlepsze na Święta Wielkanocy 
- Zdrowia, Pogody, Rodzinnego, Wiosennego Nastroju, 

Spotkań w Gronie Rodziny i Przyjaciół. 
Świąt Pełnych Wiary, Nadziei I Miłości.

9.04.

22.04.

29.04.

3.05.

14.05.

20.05.

28.05.

28.05.

Uroczystość Odsłonięcia Tablicy 
Upamiętniającej Ppor. Wiktora Karamacia

Memoriał im. E. Chomiarczuka XIII Otwarty 
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy Chełm

Strupin
Duży 

Żółtańce 

Zalew
Żółtańce

Zalew
Żółtańce

Strupin
Duży 

Staw 

Teren 
Gminy

Teren 
Gminy

Cykl Kolarski 
– Jazda Indywidualna na Czas

IX Koncert Patriotyczny „Biało – Czerwonej”

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP
90 - lecie Powstania OSP w Stawie

Cykl Kolarski – Wyścig ze Startu Wspólnego

XI Festyn Dzieci Dzieciom

Finał VIII Festiwalu Polskiej Piosenki 
o Miłości o Różę Małego Księcia

Zapraszamy


