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13 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Chełmie odbyło się uroczyste wręczenie umów na dofi -
nansowanie ze środków Unii Europejskiej zadań z zakresu 
budowy i przebudowy dróg dla gmin z powiatów chełmskie-
go, krasnostawskiego i włodawskiego oraz dla powiatów. 
Umowę dla Gminy Chełm na ręce wójta Wiesława Kociuby 
wręczył wicemarszałek województwa lubelskiego Krzysz-
tof Grabczuk. Gratulacje złożył również Edmund Bożeński, 
dyrektor Departamentu Koordynacji Projektów Europej-
skich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. 

W Gminie Chełm w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich będą realizowane trzy zadania:

- Przebudowa drogi gminnej Depułtycze Królewskie – 
Rożdżałów o długości 3,877 km; 

- Przebudowa drogi gminnej Depułtycze Królewskie Ko-
lonia - Stare Depułtycze o długości 4,235 km;

- Przebudowa drogi powiatowej w Stawie wraz z budową 
ciągu pieszo – rowerowego o długości 3,426 km.

Łączna długość przebudowanych dróg to 11,538 km.  
Całkowity koszt inwestycji wynosi 4 685 117,37 zł, w tym 
dofi nansowanie ze środków UE 2 981 139,00 zł. Zadanie 
będzie realizowane w 2017 r.                         BPG

„Setka” Najlepszych w Polsce
Rzeczpospolita z 19 lipca opublikowała listy 100 

najlepszych samorządów. Kapituła Rankingu Europej-
ski Samorząd oceniła samorządy pod kątem pozyskiwa-
nia dotacji z Unii Europejskiej. W kategorii gmin wiejskich 
(w Polsce jest ich  1576) Gmina Chełm znalazła się na 
czołowym 23. miejscu w Polsce (247,6 pkt.). 

Kapituła wykorzystała dane z Ministerstwa Finansów 
oraz Ministerstwa Rozwoju. Zestawienie powstało na pod-
stawie danych o przychodach z funduszy UE oraz na pod-
stawie wielkości przyznanego samorządom wsparcia unij-
nego z krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

W Gminie Chełm zrealizowano w 2015 roku inwestycje 
za rekordową kwotę 18 milionów 284 tysięcy zł.  Za te pie-
niądze wykonano m.in. wodociągi i kanalizacje (1 mln. 368 
tys. zł), drogi gminne i powiatowe (7 mln 785 tys. zł), obiekty 
użyteczności publicznej (669 tys. zł), boiska sportowe (200 
tys. zł), oświetlenie uliczne (228 tys. zł), kolektory słonecz-
ne (7 mln 504 tys. zł), świetlice, place zabaw, zabytki (198 
tys. zł),   zakup samochodu przeciwpożarowego i dostaw-
czego (215 tys. zł). Priorytetem, jak co roku, budżetu roku 

2015 była budowa dróg, wykonano 13,5 km dróg asfalto-
wych i 4,5 km dróg z kruszywa oraz współfi nansowaliśmy 
budowę 8,5 km drogi powiatowej Pokrówka – Krzywice - 
Rożdżałów w kwocie 1 mln 200 tys. zł. Niewątpliwym suk-
cesem było pozyskanie środków zewnętrznych i realizacja 
702 szt. kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy. 
Dzięki nowym inwestycjom wykonaliśmy 1 660 mb wodo-
ciągów i 1 480 mb kanalizacji, co sprawia, że teren gminy 
jest zwodociągowany w 94,28 %. Wszystkie powyższe in-
westycje mogły być zrealizowane dzięki pozyskaniu środ-
ków z  funduszy zewnętrznych w wysokości 9 020 802 zł. 
Należy również podkreślić profesjonalizm kadry urzędni-
czej w przygotowania i prowadzenia wniosków o dofi nan-
sowanie unijne.

Na sto gmin w rankingu, opublikowanym przez Rzeczpo-
spolitą, Gmina Chełm jest jedyną z powiatu chełmskiego, 
a z województwa lubelskiego wyżej są tylko Obsza (miej-
sce 1), Przytoczna (m. 4), Goraj (m.7), Sułów (m.9), Urzę-
dów (m. 10), Godziszów (m. 11), Hańsk (m.13) oraz Milanów 
(m.16).       BPG

Kolejne Umowy

13 czerwca podczas XIX sesji Rady Gminy Chełm VII kadencji podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.  Budżet po stronie dochodów to 48 336 904,51 zł, a wydatków  
51 374 708,13 zł. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem fi nansowym, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, infor-
macją o stanie mienia i stanowiskami z posiedzeń Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczej oraz 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy,  radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi Wiesławowi Kociubie. 
W sesji uczestniczyło 14 radnych, wójtowie, sekretarz, skarbnik, kierownicy i dyrektorzy w Urzędzie Gminy Chełm oraz 
zaproszeni goście.               BPG

Absolutorium dla Wójta

Dziennik Gazeta Prawna z 4 lipca opublikowała Ranking Najlepszych Szkół Podstawowych w Polsce. Szkoła 
w Żółtańcach uplasowała się na 10 miejscu w województwie lubelskim. Zestawienie powstało na podstawie danych 
Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych i uwzględniało wyniki sprawdzianu szóstoklasistów z części 1, składającej się 
z języka polskiego i matematyki.  W szkole podstawowej w Żółtańcach  test pisało 26 uczniów, a średni wynik wyniósł 
76 pkt.             BPG

Podstawówka w Żółtańcach wśród najlepszych 
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Trwają roboty budowlane na ul. Zielonej w Pokrówce, przy budowie dwukilometrowego chodnika. Realizowany od-
cinek rozpoczyna się od ul. Gminnej, a kończy przy skrzyżowaniu z drogą gminną w Strupinie Łanowym. Jest to efekt 
wspólnego działania samorządu gminy z samorządem powiatowym. Projekt ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
ruchu pieszych. Wykonawcą tej inwestycji jest fi rma BEDNAREX z Chełma. 

W ramach realizacji zadania „Przebudowa dróg kruszywem na terenie Gminy Chełm” powstały nowe odcinki dróg 
w  Okszowie, Okszowie-Kolonii, Janowie, Parypsach, Nowosiółkach, Żółtańcach, Stawie, Rudce, Weremowicach 
i Pokrówce. W tych miejscowościa ch zakończyły się prace, w wyniku których łącznie powstało 6,7 km dróg. Wykonawcą 
tej inwestycji było Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe z Wólki Tarnowskiej.     BPG

Kolejne Chodniki i Drogi 

Niebawem Okszów, Nowiny i Koza - Gotówka wzbogacą 
się o nowe asfaltowe nawierzchnie na drogach powiato-
wych. Realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chełmie 
zadanie „Poprawa bezpieczeństwa poprzez odcinkową 
przebudowę nawierzchni na drogach powiatowych na te-
renie powiatu chełmskiego” objęło swoim zakresem drogi 
powiatowe na odcinku Nowiny - Leśniczówka - Poczekaj-
ka (gm. Chełm i Ruda - Huta), Okszów w kierunku Wólki 
Czułczyckiej „do lasu” oraz odcinek drogi „od torów” Koza 
Gotówka do skrzyżowania w Srebrzyszczu.

Realizacja remontów tych dróg jest wynikiem  ustaleń 
Gminy Chełm, radnych powiatowych Andrzeja Derlaka 
i Pawła Ciechana ze starostą powiatu chełmskiego. Wspól-
ne starania radnych powiatowych i radnego gminnego 
Aleksandra Kowalczyka doprowadziły do porozumienia, 
w dniu 17 czerwca br., w których gmina Chełm wzbogaci się jeszcze w tym roku o blisko 4 km nowych nawierzchni as-
faltowych. Rada Gminy Chełm w dniu 12 lipca 2016 r. podjęła uchwałę o wsparciu tych inwestycji powiatowych kwotą 
50 tys. zł.             BPG

Dach na Szkole w Okszowie
jak Nowy

W okresie wakacji przeprowadzono kompleksowy re-

mont dachu na budynku Zespołu Szkół w Okszowie. Prace 

obejmowały m.in. odtłuszczanie, czyszczenie mechanicz-

ne, gruntowanie, dwukrotne malowanie farbą aluminiową.

Odremontowano również kominy (tynki) poprzez zmy-

wanie, odgrzybianie, uzupełnienie ubytków, gruntowanie 

oraz dwukrotne malowanie farbami silikonowymi.

Koszt prac na sumę 43 800 zł pokryto ze środków wła-

snych gminy. Wykonawcą była fi rma Markmal  z Lublina.  

      BPG
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Przetargi

Sesje RAdy Gminy
*13 czerwca odbyła się XIX sesja Rady Gminy Chełm. Głównym punktem sesji było głosowanie nad przyjęciem sprawoz-

dania z wykonania budżetu gminy za rok 2015 i podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

fi nansowego wraz ze sprawozdaniem wójta gminy Chełm z wykonania budżetu za 2015 rok oraz udzielenia absolutorium 

wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Radni jednogłośnie 14 głosami za, przy takiej samej frekwencji, udzielili 

absolutorium. Ponadto w trakcie obrad podjęto uchwały w sprawach:

- zmian w budżecie gminy na rok 2016;

- zmian wieloletniej prognozy fi nansowej

-  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chełm;

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właści-

cieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

- określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

- wyboru metod ustalenia opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości (obręb Staw) oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy (obręb Stare Depułtycze).

*12 lipca odbyła się XX sesja Rady Gminy Chełm,  na której radni podjęli uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie gminy na rok 2016; 

- zmian wieloletniej prognozy fi nansowej;

- udzielenia pomocy fi nansowej Powiatowi Chełmskiemu (zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa poprzez odcinkową 

przebudowę nawierzchni na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmskiego);

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Żółtańce) oraz na zawarcie kolejnych umów dzierżawy; 

- zmieniająca uchwałę w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Chełm”.

Lp. Nazwa zadania Data Oferta Forma 
przetargu

Wygrywający 
przetarg Cena oferty

1.

Budowa oświetlenia 
ulicznego
w miejscowościach
Uher i Żółtańce-
Kolonia ul. Ks. J. 
Dąbrowskiego

20 czerwca 
2016

- licytacja

Zakład „AZART” 
ul. Kolejowa 1C
22-100 Chełm licytacja

Zakład „AZART” 
z Chełma

209 000,00 zł

2.

Odbieranie i  
zagospodarowanie 
odpadów 
komunalnych z terenu 
gminy Chełm 

22 sierpnia 
2016

- otwarcie ofert 

1. Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. w Chełmie 
2. Zakład AZART w Chełmie 

przetarg 
papierowy

Zakład „AZART” 
z Chełma 

1 411 603,20 zł

W Rożdżałowie przeprowadzono modernizację boiska.  Wykonano wszystkie niezbędne prace związane ze spełnie-
niem wymogów licencyjnych, związanych z awansem drużyny „Kłosa” do IV ligi.  Wybudowano ogrodzenie całego obiektu 
oraz  trybuny na 300 miejsc. Wyremontowano zadaszenia i ławki dla zawodników rezerwowych. Obiekt po modernizacji 
spełnia wymogi licencyjne, a piłkarze mogą trenować i grać w rozgrywkach mistrzowskich IV Ligi na własnym boisku . Jak 
oceniła komisja kwalifi kacyjna jest to jeden z lepszych obiektów piłkarskich czwartej ligii.   BPG

Modernizacja Boiska
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27 lipca w Domu Przyjęć „Diana” w Pokrówce odbyła 
się uroczystość honorująca pary, które przeżyły w związku 
małżeńskim 50 lat i więcej.  W imieniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, medale „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie” wręczył wójt Wiesław Kociuba. Pod-
czas uroczystości swoje gratulacje, życzenia pomyślności 
i zdrowia na dalsze lata wspólnego życia szanownym jubi-
latom złożyli przedstawiciele władz samorządowych gminy 
Chełm: przewodniczący Rady Gminy Chełm Artur Kubacki, 
zastępca wójta Lucjan Piotrowski, skarbnik Zofi a Ostapiuk 
i dyrektor Biura Promocji Ryszard Mielniczuk oraz pro-
boszcz parafi i w Depułtyczach ks.  Marian Pasieka. 

Medale otrzymały dwadzieścia dwie pary: Urszula 
i  Jan Borysiukowie (Rudka), Maria i Ryszard Czepielowie 
(Pokrówka), Jadwiga i Zbigniew Czerniakiewiczowie (Wól-
ka Czułczycka), Jadwiga i Józef Gajewscy (Nowosiółki-

-Kolonia), Bogumiła i Piotr Haftaniukowie (Nowiny), Wanda 
i Ryszard Hulowie (Weremowice), Stanisława i Jan Iwań-
czukowie (Weremowice), Alina i Antoni Kozłowscy (Henry-
sin), Teresa i Ryszard Krukowie (Stańków), Łucja i Edmund 
Matysiakowie (Żółtańce-Kolonia), Genowefa i Marian Mi-
chalczukowie (Okszów-Kolonia), Maria i Sławomir Misie-
wiczowie (Nowosiółki-Kolonia), Eleonora i Marian Petryko-
wie (Nowosiółki), Grażyna i Andrzej Prostowie (Pokrówka), 
Stanisława i Zdzisław Rogulscy (Zagroda), Danuta i Henryk 
Saganowie (Horodyszcze), Barbara i Ryszard Stepaniuko-
wie (Strupin Duży), Maria i Marian Tokarscy (Srebrzyszcze), 
Kazimiera i Julian Turkowie (Parypse), Henryka i Dariusz 
Wasilewowie (Zawadówka), Helena i Bolesław Wróblewscy 
(Pokrówka) oraz Lucyna i Zenon Zęborzyccy (Horodysz-
cze-Kolonia). 

Podczas „Złotego Wesela” nie zabrakło toastów, gło-
śnego „Sto Lat!”, smacznego tortu i zespołu muzycznego 
CUDAWIANKI.    BPG

Medale dla Jubilatów

Jubileusz 100 - lecia urodzin 1 sierpnia obchodziła Pani Józefa Gąsiorowska, mieszkanka Henrysina w gminie 
Chełm. Swoje jubileuszowe urodziny obchodziła w gronie najbliższych – ma czworo dzieci, córkę i trzech synów, sze-
ścioro wnuków i pięcioro prawnuków – jak również gościła delegacje z Urzędu Gminy Chełm oraz Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. Najlepsze życzenia zdrowia i wielu następnych lat szczęśliwego życia złożyli: wójt Wiesław 
Kociuba, przewodniczący Rady Gminy Artur Kubacki, zastępca wójta Lucjan Piotrowski, dyrektor Biura Promocji Ryszard 
Mielniczuk oraz Józefa Grzesiak z Wydziału Ewidencji Ludności. Od samorządu Pani Józefa otrzymała również kwiaty, 
list gratulacyjny oraz prezent. Życzenia złożył również proboszcz parafi i w Podgórzu ks. Marek Żyszkiewicz. Od KRUS 
Jubilatka otrzymała podwyższoną  emeryturę.          BPG

200 lat dla Pani Józefy

Kolejny powód do dumy mają Państwo 
Grażyna i Lucjan Jagiełłowie – właściciele 
Browaru „Jagiełło” w Pokrówce. Piwo Chmie-
lak otrzymało złoty medal w Konsumenckim 
Konkursie Piw podczas 46. Ogólnopolskiego 
Święta Chmielarzy i Piwowarów „Chmiela-
ki Krasnostawskie 2016”. Trunek obronił ze-
szłoroczny mistrzowski tytuł w kat. Leichtbier 
o ekstrakcie do 11⁰ Plato. Chmielak to sztan-
darowy trunek browaru, który został wybra-
ny Produktem Lubelszczyzny i wyróżniony 
statuetką Niedźwiedź Chełmskiego Biznesu.
Złoty i srebrny medal w kategorii IX Piwa sma-
kowe i aromatyzowane zajęły Magnus Czeko-
ladowy i Magnus Toff ee. Do konkursu zgło-
szono 296 piw z 42 browarów z Polski i zza 
granicy.    BPG

„Złoty” 
Browar Jagiełło
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Międzynarodowy Piknik „Lotnicze Depułtycze”

11 - 12 czerwca na lotnisku 
w Depułtyczach Królewskich od-
był się Międzynarodowy Piknik 
Lotniczy „Lotnicze Depułtycze”. 
Pierwszy Air Show w naszym re-
gionie przyciągnął kilkutysięcz-
ną widownię. Ofi cjalne otwarcie 
rozpoczęły przemówienia orga-
nizatorów i zrzut skoczków z fl a-
gami polską oraz czeską, które 
zostały przekazane na ręce ko-
mitetu organizacyjnego. Podczas 
pokazów zaprezentowali się pi-
loci z całej Polski i zza granicy. 
Na niebie w zapierających dech 
w piersiach akrobacjach zaprezentowały się: Aerospatiale 
Socata TB-9 Tampico z OKL Rzeszów, Mi-2 z PZL-Świd-
nik, Robinson R-44 z PWSZ Chełm, Pipistrel Virus, Morane, 
EXTRA 330 SC za sterami Marek Choim, RWD 5R, Tiger 
Moth Auster Chipmunk należący do Jacka Mainki, Piper 
CUB, Boeing Stearman, EXTRA 330 z grupy akrobacyjnej 
Fire Birds. Niezwykle widowiskowa była inscenizacja bitwy 
powietrznej z czasów I Wojny Światowej w wykonaniu cze-
skiej formacji PTERODACTYL FLIGHT. Pilot Marek Choim 
zaprezentował w niezwykle widowiskowy sposób kunszt 
swojego pilotażu, jak i możliwości manewrowe swojej ma-
szyny. W sobotę na niebie można było podziwiać Biało – 
Czerwone Iskry z Dęblina. Zachwycały akrobacje, pętle, 
beczki i ósemki. W niedzielę swoje umiejętności zademon-
strowali w pokazie dynamicznym funkcjonariusze Nadbu-
żańskiego Oddziału Straży Granicznej. 

Na lotnisku na wszyst-
kich czekało mnóstwo 
atrakcji: wystawy samolo-
tów, modeli, czołgów, no-
woczesnych i  zabytkowych 
samochodów, sprzętu woj-
skowego i broni. Uczest-
nicy pikniku mieli też oka-
zję wzbić się w powietrze, 
korzystając z lotów wido-
kowych.Całość dopełniły 
atrakcyjne wydarzenia ar-
tystyczne na scenie gminy 
Chełm, gdzie zaprezen-
towały się młode talenty 

z gminy i regionu. W sobotę dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca 
Gminy Chełm „Uherzacy”, Klub Akrobatyczny z IV Liceum 
Ogólnokształcącego w  Chełmie oraz solistki Agnieszka 
Kotek i  Bartłomiej Stochmal z Żółtaniec oraz Milena Se-
redowska z Wojsławic. Drugiego dnia zespół „Mada – Bis” 
z  Wojsławic, Monika Pyclik i „Ever Band” z Rejowca Fa-
brycznego. 

Obserwatorzy i piloci bardzo wysoko ocenili piknik 
lotniczy pod względem organizacyjnym, technicznym i lo-
gistycznym, a poziom pokazów lotniczych był na europej-
skim poziomie. Organizatorami wydarzenia byli KAGERO 
Publishing, NAVCOM SYSTEM, Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Chełmie i Gmina Chełm, którzy już zapowie-
dzieli, że w przyszłym roku odbędzie się druga edycja im-
prezy.      BPG
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1 lipca na cmentarzu wojennym w Pokrówce odbyła 
się ceremonia pochówku szczątków trzech żołnierzy ro-
syjskich poległych podczas I  Wojny Światowej. Pogrzeb 
w obrządku prawosławnym i rzymskokatolickim sprawowa-
li celebrans ks. mitrat Jan Łukaszuk – proboszcz parafi i 
prawosławnej św. Jana Teologa w Chełmie, protodiakon 
Wadim Sztemburskij oraz ks. Piotr Wnuczek z Parafi i Roze-
słania św. Apostołów w Chełmie. W pogrzebie uczestniczyli 
przedstawiciele władz gminnych i powiatowych oraz Wo-
jewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Hołd żołnierzom 
oddali członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Pod 
obcymi sztandarami” z Lublina. Wieńce złożyły delegacje 
Urzędu Gminy Chełm i Starostwa Powiatowego w Chełmie.

Na początku września ubiegłego roku podczas prac 
ziemnych w Wólce Czułczyckiej pod warstwą humusu od-
słonięto fragmenty buta ze skóry, kości stóp oraz jeden 
nabój do karabinu rosyjskiego typu Mosin. Podczas prac 
archeologicznych prowadzonych pod kierownictwem Sta-
nisława Gołuba znaleziono około 80 cennych, zabytkowych 
przedmiotów stanowiących wyposażenie osobiste i opo-
rządzenie rosyjskich żołnierzy m.in. ikonka, dwa krzyżyki, 
„świąteczne” jajko z blachy, sygnet, cały zestaw do gole-
nia, dwie całe manierki ze szkła i szklankę. Wszystkie za-
bezpieczone zabytki zostały przekazane do Muzeum Ziemi 
Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie.

      BPG

Francuska Kadra Samolotowa w Depułtyczach Król.
Sześciu pilotów z francuskiej kadry samolotowej trenowało od 29 lipca do 3 sierpnia na Lotnisku w Depułtyczach Kró-

lewskich. Mistrzowie Świata w kat. Advanced latali samolotami Extra 330 i Cap 332 oraz 432 ćwicząc przed Mistrzostwa-
mi Świata w Radomiu.  Przez cztery dni można było podziwiać podniebne, imponujące akrobacje: beczki, śruby i pętle, 
przeloty odwróconym samolotem  i zawieszenia w powietrzu z wyłączonym silnikiem.

Wizyta francuzów to „pokłosie” również bardzo pozytywnych ocen organizacji „Lotniczych Depułtycz”, ktore zostały 
zauważone w europejskich kręgach lotniczych.         BPG

Znaleźli Godne Miejsce
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28 sierpnia nad Zalewem Żółtańce odbyły się uroczy-
stości dożynkowe Gminy Chełm, w których licznie udział 
wzięli mieszkańcy gminy oraz Chełma, rolnicy, przedsta-
wiciele władz państwowych, samorządowych, służb mun-
durowych.  Święto Dziękczynienia za Plony otworzył tra-
dycyjny Korowód Wieńców Dożynkowych, który ubarwili 
- najmłodsza grupa Zespołu Pieśni i Tańca „Uherzacy” 
oraz Kapela Kataryna. Zaszczytną rolę Starostów Doży-
nek pełnili: Anna Kaczor ze Strupina Dużego oraz Piotr 
Dudzic z Nowosiółek – Kolonii, którzy przekazali chleb 
dożynkowy na ręce gospodarzy wójta Wiesława Kociuby, 
przewodniczącego rady gminy Artura Kubackiego, za-
stępcy wójta Lucjana Piotrowskiego w asyście ks. Mar-
ka Żyszkiewicza oraz ks. Mirosława Bończoszka, któ-
rzy  następnie odprawili uroczystą mszę,  podczas której 
dziękowano za ukończenie żniw i prac polowych. Opra-
wę muzyczną i liturgiczną służbę ołtarza pełniły dzieci 
ze  scholi i ministranci z Parafi i Św. Rodziny w Chełmie.
Wójt gminy Wiesław Kociuba, podczas swojego wystąpie-
nia przywitał gości m.in: Józefa Zająca senatora RP, Ewę 
Panasiuk radną województwa lubelskiego, Piotra Denisz-
czuka starostę Powiatu Chełmskiego, Stanisława Bodysa 
burmistrza Rejowca Fabrycznego, Stanisława Mościckiego 
zastępcę prezydenta miasta Chełm, Arkadiusza Tofi la rek-
tora PWSZ, Zdzisława Szweda dyrektora Lubelskiego Za-

rządu Obsługi Przejść Granicznych, przedstawicieli służb 
mundurowych, radnych i sołtysów gminy Chełm. Głos za-
brali również Piotr Deniszczuk, Arkadiusz Mąka zastępca 
kierownika Biura Powiatowego ARiMR oraz Małgorzata 
Gregorczuk w imieniu poseł Beaty Mazurek.

W części artystycznej na scenie zaprezentowały się Ka-
pela KATARYNA z Pokrówki, Zespoły Estrady Dziecięcej 
z Chełma, zespół ALE BABKI z Dorohuska, Kabaret DUNIA 
z Żółtaniec, Kapela KARCZMARZE z Rzeszowa, Zespół 
Pieśni i Tańca Gminy Chełm UHERZACY. Gwiazdą wie-
czoru była Grupa VOX.  Na uczestników dożynek czekało 
sporo atrakcji. Były wystawy rękodzieła, płodów rolnych, 
sprzętu rolniczego i kiermasz z przysmakami i miodami, 
jak również dla wszystkich dożynkowa grochówka. Swoje 
stoiska prezentowali twórcy ludowi, Koła Gospodyń Wiej-
skich w Strupinie Dużym, Rożdżałowie i Olchowcu, Stowa-
rzyszenie „Tradycja” z Janowa, Koło Łowieckie „SZARAK” 
w Chełmie (z przesmacznym dzikiem), Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Chełmie, ARiMR, PWSZ w Chełmie, LGD Pro-
menada S-12, Przychodnia Specjalistyczna CENTRUM, 
która wykonywała darmowe badania, Bisko Dom i Ogród 
oraz Fino. Dla najmłodszych przygotowano strefę dla dzieci 
ze stoiskami z zabawkami, balonami, animatorami rozrywki, 
kucykami i dmuchańcami. 

 STAROSTOWIE DOŻYNEK 2016
Starościna Dożynek Anna Kaczor zamieszkała w miejscowości Strupin Duży wraz 
z mężem Stanisławem prowadzi gospodarstwo rolne  o powierzchni około 70 ha 
na terenie gmin: Chełm, Kamień, Wojsławice  i Leśniowice. Specjalizują się w pro-
dukcji roślinnej, uprawiają pszenicę, jęczmień, rzepak, gorczycę i wykę. Posiadają 
bazę sprzętu rolniczego. Współpracują z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

Starosta Dożynek Piotr Dudzic  mieszka w miejscowości Nowosiółki - Kolonia, 
gdzie wraz z żoną Sylwią i synem Dawidem prowadzi gospodarstwo rolne o po-
wierzchni około 180 ha na terenie gmin: Chełm i Rejowiec. Specjalizują się w pro-
dukcji roślinnej, uprawiają głównie pszenicę,  rzepak i bobik. W swoim gospodar-
stwie uzyskują wysokie plony. Posiadają bazę sprzętu rolniczego. Współpracują 
z fi rmą RAF POL i ze Spółką PROCAM Polska.

Dziękczynienie za Plony 
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Podczas Święta Plonów rozstrzygnięto dwa konkursy 
dożynkowe na tradycyjny chleb i najładniejszy wieniec. Ko-
misja Konkursowa oceniła aż 15 chlebów i przyznała na-
stępujące miejsca:
1. Marta Kalamon z Żółtaniec. 2. Ewa Chomiarczuk 
ze Strupina Dużego. 3. Teresa Jakubiec z Weremowic i Lil-
la Szczepańska z Zawadówki. Dla pozostałych przyznano 
wyróżnienia: Anna Sadowska, Bożena Klekotka, Ewa Ku-
charuk, Justyna Dziekańska, Małgorzata Roman-Niemiec, 
Małgorzata Żukowska, Władysława Pietrzak, Staw, Stowa-
rzyszenie „Tradycja” Janów, Koło Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów z Janowa i Jolanta Sucho-
wierska. Nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez PKS 
Sp. z o.o.

Komisja Konkursowa oceniła także 10 wieńców i przy-
znała nagrody: I m. Uher (600 zł). II m. Staw i Stowarzy-
szenie „Tradycja” z Janowa (po 500 zł). III m. KGW Strupin 
Duży i KGW Rożdżałów (po 400 zł). Wyróżnienie specjalne 
za formę artystyczną otrzymało Koło Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Janowa (300 zł). Pozo-
stałe wieńce z miejscowości: Zagroda (Justyna Dziekań-
ska), Pokrówka, Depułtycze Królewskie-Kolonia i Janów 
otrzymały nagrodę w wysokości po 200 zł.

Estrada Dziecięca i fi rma Blue Dot przygotowały kon-
kursy z atrakcyjnymi nagrodami. Firma Blue Dot – super 
szybki Internet domowy ufundowała zwycięzcom losowa-
nia nagrodę w postaci 1 roku darmowego Internetu, zwy-
cięzcami zostali: Jarosław Hipsz z Zagrody oraz Krzysztof 
Krawczyk z Chełma.

Na zakończenie do tańca na zabawie dożynkowej grał 
zespół STRATOSFERA. Sponsorami tegorocznych doży-
nek byli m.in: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodo-
wej Sp. z o.o. w Chełmie, Blue Dot – super szybki Internet 
domowy, Wschodni Bank Spółdzielczy, Browar Jagiełło 
z Pokrówki, Firma AZART z Chełma, Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Chełmie, Eko Piekarnia Stangryciuk 
z Pokrówki, Summer Wake Sp. z o.o., SPP  Roman Klasura.
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Jubileuszowy Festyn 

To już 10 lat organizowany jest Festyn „Dzieci Dzieciom”, któ-

rego celem jest zbiórka pieniędzy na rzecz podopiecznych Lu-

belskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie. 

Dzięki zaangażowaniu dzieci ze szkół Gminy Chełm, ich rodzi-

ców, nauczycieli, Biura Promocji Gminy Chełm oraz wielu osób 

o wielkim sercu 19 czerwca nad Zalewem Żółtańce na jubileuszo-

wym X Festynie udało się uzbierać 17 845,56 zł.

Listy z podziękowaniami za długoletnie wspieranie Festy-

nu od Wójta Gminy Chełm Wiesława Kociuby i Ojca dr Filipa 

Buczyńskiego, założyciela i Prezesa Lubelskiego Hospicjum 

dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie, otrzymali: Jarosław 

Tywoniuk – wolontariusz, darczyńca przedmiotów ze sfery sztu-

ki, muzyki i promocji, Lucyna Głąb – wypieka przepyszne torty, 

które przeznacza na aukcję, Krzysztof Marczydło – artysta kowal, 

wykonawca statuetek i róż, Teresa i Krzysztof Czajka – wspaniałe 

miody z własnej pasieki, Przemysław Kargul – Redaktor Naczelny 

Radia Bon Ton, prowadzący corocznie licytację, Marcin Czarnec-

ki – prezes PGO Sp. z o. o. w Chełmie, Waldemar Szynal – pre-

zes PKS w Chełmie Sp. z o. o., Izabela Jakimiak – właścicielka 

restauracji „Pstrągowo”.

Tradycyjnie podczas festynu przeprowadzona była licytacja 

przeróżnych przedmiotów, z której cały dochód został przeka-

zany na rzecz podopiecznych hospicjum. Licytację prowadził 

sekretarz Gminy Chełm Paweł Ciechan, który z werwą stukał au-

kcyjnym młotkiem, a wspierał go w tym niezawodny Przemysław 

Kargul, Redaktor Naczelny Radia Bon Ton. 

Jubileuszowy Festyn uświetnił charytatywny występ Macie-

ja Pola - twórcy Teatru Magii, najpopularniejszego polskiego ilu-

zjonisty i laureata wielu międzynarodowych festiwali sztuki iluzji. 

Jego oryginalny i niepowtarzalny pokaz przeniósł uczestników 

w świat pełen czarów i tajemnic magii. Show spotkało się z uzna-

niem widzów i głośnymi brawami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie. 

Podarunkami na aukcję podczas Festyn wspomogli: Minister 

Zdrowia Konstanty Radziwiłł, Ministerstwo Sprawiedliwości, Mi-

nisterstwo Spraw Zagranicznych, Wiceprezes Rady Ministrów 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Minister 

Finansów Paweł Szałamacha, Ministerstwo Skarbu Państwa, Mi-

nisterstwo Obrony Narodowej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej Elżbieta Rafalska, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Tu-

rystyki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz 

Błaszczak, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubelskiego w Lublinie, Wojskowe Centrum Eduka-

cji Obywatelskiej, Centralna Biblioteka Wojskową im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego, Galeria Labirynt w Lublinie, Muzeum Ziemi 

Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, Mennica Pol-

ska, Środowiskowy Dom w Chełmie, Środowiskowy Dom Samo-

pomocy w Krasnymstawie, UMCS w Lublinie, PWSZ w Chełmie, 

Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Sp. J., P.H. AGRO-TERS 

E. Solak & S. Solak Sp. Jaw., Przedsiębiorstwo Gospodarki Od-

padami Sp. z o.o., ESCOTT, Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Na-

łęczów”, Summer Wake Park Chełm-Żółtańce, PKS w Chełmie, 

Bank PEKAO S.A. Centrala, Polskie Radio S.A., Telewizja Polska 

S.A., Beata Kozidrak, Cezary Nowak „CeZik”, zespół BIG CYC, 

Kabaret Paranienormalni, Kabaret Ani MRU MRU, ESKANDER 

Krzysztof Grzegocki, Rock Revolution, BUMERANG Agencja 

Operatorsko-Aktorska, E.T CONSULTING Ewa Tutka, MARGO 

Marcin Górecki, Art. Media Korgul i Korgul, CWKS Legia War-

szawa, Aleksander Kowalczyk, Przemysław Stopa, Adam  Kotek, 

Radosław Truszkowski, Krystyna Igras, Jarosław Tywoniuk, Ro-

man Czejarek, Zdzisław Krzykwa, Rafał Dziadosz, Lucyna Głąb, 

Krzysztof Marczydło, Kinga Farian, Teresa i Krzysztof Czajkowie, 

Marta Czwarnowska.    BPG
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Finał Festiwalu o Różę Małego Księcia 
W ramach Festynu odbył się fi nał VII Festiwalu Polskiej 

Piosenki o Miłości o Różę Małego Księcia, w którym wystą-
piły młode talenty z terenu całego regionu. Po wysłuchaniu 
prezentacji komisja artystyczna w składzie: Agnieszka Pie-
karoś-Padzińska, Mariusz Matera i Krzysztof Kostrubiec 
wyłoniła zwycięzców, którymi zostali:

Soliści gr. A (klasy IV-VI szkół podstawowych): 
1. Patrycja Krukowska    
2. Kinga Sienkiewicz
3. Bartosz Łobodziński
Wyróżnienia: Wiktoria Borys
    Soliści gr. B (klasy gimnazjalne):
1. Weroniki Jędruszak
2. Aleksandra Buda
3.  Karol Ostrowski
Wyróżnienia: : Kinga Plata, Martyna Poleszak, Patrycja 

Kudyba, Klaudia Palczyńska
    Duety gr. A:
1. Natalia Więch i Julita Kułaga    
2. Daria Dopieralska - Kowalska i Piotr Jankowski
3. Iga Posturzyńska i Olga Bogdańska
Wyróżnienia: Zuzanna Stachel i Karol Gałan, Sandra Po-
minkiewicz i Martyna Pieczykolan
    Duety gr. B:
1. Joanna Mielniczuk i Klaudia Zagórska   
2. Daria Sitarczuk i Damian Sitarczuk
3. Dawid Mil i Eryk Łazowski

Wyróżnienia: Weronika Nowacka i Magdalena Kamiń-
ska, Katarzyna Gilewicz i Agnieszka Ostaszewska. Nagro-
dy ufundowali: Biuro Promocji Gminy Chełm, KAGERO Pu-
blishing oraz Starostwo Powiatowe w Chełmie.   BPG

X Festyn patronatem medialnym objęli: Nowy Tydzień, Super Tydzień Chełmski, Radio Bon Ton, Dziennik Wschodni, 
eChełm.pl, naszemiasto.pl. W imieniu organizatorów i podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego 
Księcia, składamy serdeczne podziękowania darczyńcom za życzliwość i udzielane wsparcie organizacyjne i fi nansowe 
podczas X Festynu „Dzieci Dzieciom”. Dzięki Waszemu zaangażowaniu udało nam się stworzyć wspaniałe wydarzenie, 
skupiające wielu ludzi z sercami przepełnionymi miłością i chęcią pomocy potrzebującym. 
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Gala  Stypendystów 
22 czerwca w Zespole Szkół w Stawie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w gminie Chełm, 

podczas którego wręczono stypendia dla najlepszych uczniów za wyniki w nauce, sporcie oraz osiągnięcia artystyczne. 
W części artystycznej uczniowie z Zespołu Szkół w Stawie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny „A my wciąż otwie-
ramy nowe drzwi, nowe bramy…”, następnie wójt gminy Wiesław Kociuba w obecności dyrektorów szkół i wychowawców 
klas wręczył stypendia i dyplomy uczniom oraz listy gratulacyjne rodzicom. Galę tradycyjnie prowadził dyrektor Biura 
Promocji Ryszard Mielniczuk. Przyznano 288 stypendiów, w tym 201 naukowych, 39 sportowych i 48 artystycznych. Naj-
wyższą średnią ocen 6,0 uzyskały dwie uczennice Anna Maria Budzyńska (kl. II A Gimnazjum w Stołpiu) i Julia Chudoba 
(kl. VI SzP w Żółtańcach) oraz aż 57 uczniów ze średnią 5,5 i więcej (fot. poniżej).   BPG

Najlepsi Uczniowie 2015/2016

Julia Włodarczyk 
kl. V a; śred. 5,5
ZS w Okszowie 

Daria  Komorowska 
kl. IV; śred. 5,82

ZS w Stołpiu

Szymon Norbert Lutkowski
kl. IV; śred. 5,82

ZS w Stołpiu

Magdalena Katarzyna 
Raniewicz kl. IV; śred. 5,55

ZS w Stołpiu

Monika Wiktoria 
Radziszewska kl. V; 

śred. 5,55 ZS w Stołpiu

Kamil Wróbel 
kl. V; śred. 5,55

ZS w Stołpiu

Magdalena Bielak 
kl. VI; śred. 5,58

ZS w Stołpiu

Anna Maria Budzyńska 
kl. II Gim A; śred. 6,00

ZS w Stołpiu

Patrycja Kubina 
kl. II Gim A; śred. 5,73

ZS w Stołpiu

Natalia Traczuk
kl. II Gim B; śred. 5,53

ZS w Stołpiu

Natalia Izabela Kamińska
kl. III Gim; śred. 5,71

ZS w Stołpiu

Katarzyna Monika 
Zarychta kl. III Gim; 

śred. 5,79 ZS w Stołpiu

Karolina Joanna Grabowiec 
kl. III Gim; śred. 5,50

ZS w Stołpiu

Julia Piotrowska 
kl. IV; śred. 5,54

ZS w Strupinie Dużym

Kinga Pakuła
kl. VI; śred. 5,64

ZS w Strupinie Dużym

Klaudia Klasura 
kl. VI; śred. 5,55

ZS w Strupinie Dużym

Aleksandra Socha 
kl. VI; śred. 5,55

ZS w Strupinie Dużym

Weronika Wójcicka
kl. VI; śred. 5,64

ZS w Strupinie Dużym

Aleksandra Guzowska
kl. VI; śred. 5,64

ZS w Strupinie Dużym

Dominika Michalska 
kl. III Gim; śred. 5,56

ZS w Strupinie Dużym

Aleksandra Palec
kl. III Gim; śred. 5,62

ZS w Strupinie Dużym

Julia Kimmel 
kl. IV; śred. 5,64

ZS w Uhrze 

Wojciech Olech 
kl. IV; śred. 5,91

ZS w Uhrze 

Aleksandra Szczygieł 
kl. V; śred. 5,64

ZS w Uhrze 
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Norbert Hurko 
kl. VI; śred. 5,73

ZS w Uhrze 

Monika Wronka 
kl. VI; śred. 5,55

ZS w Uhrze 

Klaudia Zając 
kl. III Gim; śred. 5,50

ZS w Uhrze 

Julia Krygowska
kl. IV; śred. 5,81
ZS w Żółtańcach 

Nikoletta Szulc
kl. IV; śred. 5,91
ZS w Żółtańcach 

Julia Ostrowska
kl. IV; śred. 5,81
ZS w Żółtańcach 

Pola Kunka
kl. IV; śred. 5,64
ZS w Żółtańcach 

Martyna Kononiuk
kl. IV; śred. 5,55
ZS w Żółtańcach 

Aleksandra Nowak
kl. IV; śred. 5,55
ZS w Żółtańcach 

Magdalena Wituch
kl. V; śred. 5,91

ZS w Żółtańcach 

Jakub Klasura
kl. V; śred. 5,73

ZS w Żółtańcach 

Nikola Słupska
kl. V; śred. 5,73

ZS w Żółtańcach 

Martyna Fornal
kl. V; śred. 5,64

ZS w Żółtańcach 

Nikola Rymczuk
kl. V; śred. 5,64

ZS w Żółtańcach 

Filip Tomaszewski
kl. V; śred. 5,64

ZS w Żółtańcach 

Karolina Auguściuk
kl. VI; śred. 5,73
ZS w Żółtańcach 

Julia Chudoba
kl. VI; śred. 6,00
ZS w Żółtańcach 

Artur Dmuch
kl. VI; śred. 5,73
ZS w Żółtańcach 

Karol Klimczuk
kl. VI; śred. 5,73
ZS w Żółtańcach 

Kamila Nowak
kl. VI; śred. 5,82
ZS w Żółtańcach 

Aleksandra Czyszczoń
kl. I Gim A; śred. 5,50

ZS w Żółtańcach 

Konrad Soboń
kl. VI; śred. 5,55
ZS w Żółtańcach 

Sebastian Pietrykowski
kl. I Gim A; śred. 5,71

ZS w Żółtańcach 

Wiktoria Antoniuk
kl. II Gim A; śred. 5,80

ZS w Żółtańcach 

Witold Martyniuk
kl. II Gim A; śred. 5,60

ZS w Żółtańcach 

Klaudia Suryś
kl. II Gim B; śred. 5,53

ZS w Żółtańcach 

Kacper Dumicz
kl. III Gim; śred. 5,55

ZS w Żółtańcach 

Julia Kulesza
kl. III Gim; śred. 5,72

ZS w Żółtańcach 

Weronika Gruszecka
kl. III Gim; śred. 5,50

ZS w Żółtańcach 

Karol Oleszczyński
kl. V; śred. 5,58

ZS w Stawie

Łukasz Trawiński
kl. V; śred. 5,50

ZS w Stawie

Marcin Tarnowski
kl. V; śred. 5,50

ZS w Stawie

Sylwia Manaj
kl. Gim; śred. 5,54

ZS w Stawie
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10 lipca przy świetlicy w Janowie odbył się już po raz 
czwarty koncert FUZJA KULTUR, który był doskonałą 
okazją do pokazania wielokulturowości naszego regio-
nu, podziwiania występów różnych artystów, ale przede 
wszystkim spotkania się w sąsiedzkim gronie i integracji. 
Na scenie zaprezentowały się zespoły i kapele z Chełma, 
Pokrówki, Siennicy Nadolnej i Lublina. 

Koncert otworzył Ryszard Mielniczuk, dyrektor Biura 
Promocji, następnie wystąpił Wiesław Kociuba, wójt Gmi-
ny Chełm i gospodarz imprezy, który przywitał przybyłych 
gości m.in. przewodniczącego rady i radnych, Ewę Pana-
siuk radną województwa lubelskiego, sołtysów i wszyst-
kich mieszkańców Janowa i gminy Chełm. Jako pierwsza 
wystąpiła Kapela Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej 
w niezwykle energetycznym Koncercie Muzyki Bałkań-
skiej z tradycyjnymi melodiami Serbii, Macedonii, Grecji, 
Bułgarii czy Rumunii. Następnie zaprezentowała się Nie 
wiejska, nie miejska Kapela KATARYNA z własnymi utwo-
rami. Do wspólnego śpiewu i tańca publiczność porwała 
Kapela folkowa STYRTA wykonująca utwory łemkowskie, 
ukraińskie, pieśni ludowe z południowo-wschodniej Pol-
ski, a także utwory własne na tradycyjnych instrumentach 

akustycznych. Na zakończenie do wspólnej zabawy porwał 
wszystkich zespół Red Shoes Boogie Band prezentujący 
znane i lubiane utwory popkultury w nowych, ciekawych 
aranżacjach.

Nie zabrakło stoisk z regionalną gastronomią, wyro-
bami rękodzieła oraz rzemiosła. Stoły wystawiennicze ze 
wspaniałymi wypiekami i produktami przygotowały panie 
ze Stowarzyszenia „Tradycja” z  Janowa, Koła Gospodyń 
Wiejskich ze Strupina Dużego i Rożdżałowa. Wśród sma-
kołyków znalazły się między innymi różne nalewki, pajdy 
chleba i tegoroczne ogórki, pączki, serniki i ciasta z owo-
cami. Twórczość rzemiosła tradycyjnego zaprezentował 
Krzysztof Marczydło prowadzący na co dzień „Kuźnię Piw-
ną” w Chełmie. Pokaz kunsztu i umiejętności kowalskich 
w najlepszym wydaniu przyciągnął sporą publiczność za-
ciekawioną doskonałą techniką kowalską. Stoisko z anty-
kami i książkami miał „Antykwariat Kresowy” prowadzony 
przez Krzysztofa Kołtuna.

Wydarzenie miało wyjątkowy charakter utworzony przez 
wspaniałe występy, piękną pogodę, liczną publiczność, 
świetne nastroje i skoczną muzykę. W niedzielę Janów stał 
się prawdziwą stolicą Fuzji Kultur.                           BPG

„Fuzja”  Grała  i  Śpiewała

28 lipca przez gminę Chełm przejeżdżali uczestnicy 
XVIII Raciborskiego Rajdu Rowerowego Środowisk Trzeź-
wościowych Dookoła Polski im. Jana Pawła II organizo-
wanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza 
w Raciborzu. Chełmski etap rozpoczął się w Nowinach, 
skąd rowerzyści ruszyli na Plac Łuczkowskiego, następnie 
wspólnie przejechali ulicami miasta  nad Zalew Żółtańce, 
gdzie na wszystkich czekał poczęstunek. W całą akcję włą-
czył się wójt gminy Chełm Wiesław Kociuba, członkowie 
Stowarzyszenia Ośrodka Wspierania Rodziny w Chełmie 
oraz Chełmska Grupa Rowerowa.                        BPG

Rajd  Raciborski  Jechał
przez  Gminę
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10 sierpnia w Rożdżałowie przed rozgrywa-
nym u siebie meczem, kapitan drużyny Łukasz 
Drzewicki odebrał z  rąk Roberta Szokaluka 
– wiceprezesa Zarządu Chełmskiego Okrę-
gowego Związku Piłki Nożnej, Sławomira Kuź-
mickiego - sekretarza Zarządu ChOZPN oraz 
wójta gminy Wiesława Kociuby puchar za za-
jęcie I  miejsca w Chełmskiej Klasie Okręgo-
wej Seniorów w sezonie 2015/2016 i uzyskanie 
awansu do IV Ligi LZPN. Klub Sportowy Gminy 
Chełm „KŁOS” awansując do IV Ligi Lubelskiej 
został zobligowany do dostosowania obiektu 
sportowego w Rożdżałowie do wymagań licencyj-
nych. 

W związku z tym przy doraźnej pomocy gmi-
ny, pojawiła się nowa infrastruktura m.in.: ogrodzenie, 
piłkochwyty, trybuny i ławki dla rezerwowych.

NOWY ZARZĄD KLUBU: Prezes - Daniel Ma-
zurek; Wiceprezes - Łukasz Drzewicki; Sekre-
tarz - Sławomir Wyrostek; Członek Zarządu 
- Łukasz Bornus; Członek Zarządu - Tomasz 
Hawryluk; Kierownik ds. sportowych - Karol 
Skubisz.

KADRA NA RUNDĘ JESIENNĄ SEZONU 
2016/2017: Bramkarze: Mariusz Bożek, Bar-
tłomiej Porzyc. Obrońcy: Tomasz Ciechoński, 
Kacper Kowalski, Mateusz Korkosz, Konrad 
Omelko, Emil Poznański, Michał Siatka, Sła-

womir Wyrostek. Pomocnicy: Kazimierz Bala, 
Damian Flis, Patryk Gierczak, Krystian Gierczak, 

Tomasz Janas, Filip Mazur, Paweł Żwirbla. Napastni-
cy: Łukasz Drzewicki, Grzegorz Kimel, Karol Skubisz, 

Dariusz Wojtal, Kamil Olęder .   Aktualne wyniki rozgrywek 
znajdują sie na stronie gminy chełm, w zakładce Sport.BPG

25 czerwca w Rożdżałowie 
odbył się XV Międzynarodowy 
Turniej Oldbojów o Puchar Wójta 
Gminy Chełm. W turnieju brało 
udział 7 drużyn z Polski i zza granicy. Mistrzowski tytuł zdobyła drużyna z Łucka „ŁUCK” 
wygrywając 2:1 z drużyną gminy Chełm „GMINA I” w składzie Zbigniew Kaluźniak, Robert 
Książek, Sławomir Sochacz, Sławomir Wyrostek, Tomasz Hawryluk, Tomasz Ciechoński, Ra-
dosław Ciołek, Michał Knotowicz i Łukasz Jaworski. Brąz wywalczyła drużyna z Białej Pod-
laskiej „BIAŁA” wygrywając z „Gminą II” 1:0. Skład zespołu „GMINA II”: Janek Szymański, 
Alfred Poznański, Krzysztof Sulikowski, Marek Wałecki, Krzysztof Brożek, Ryszard Sudół, 
Jarosław Bożek, Jacek Dyszewski, Marcin Ciołek i Robert Kaczmarczyk.

Klasyfi kacja końcowa: 1. Łuck; 2. Gmina I; 3.Biała; 4. Gmina II; 5. Włodzimierz; 6. Wi-
sła Puławy; 7. Prywaciarz Hrubieszów.

 Najstarszym zawodnikiem rozgrywek był Mirosław Nowak. Tytuł najlepszego zawodni-
ka trafi ł do Radosława Ciołka, miano najlepszego bramkarza zdobył Zbigniew Kaluźniak, 
królem strzelców został Siergiej Pitdubnyj. Puchary i dyplomy wręczał wójt Gminy Chełm 
Wiesław Kociuba.        BPG

Awans „KŁOSA” do IV Ligi

KŁOS
1987

16 lipca w Dorohusku odbył się XX Turniej Piłki Nożnej Oldbojów im. Edwarda Pusiaka. Na boisku zmierzyły się trzy 
drużyny: Granica Dorohusk, Chełmianka i Gmina Chełm. Drużyna Gminy Chełm w składzie Jarosław Bożek, Krzysztof 
Brożek, Tomasz Ciechoński, Marcin Ciołek, Radosław Ciołek, Andrzej Dobrzański, Tomasz Hawryluk, Zbigniew Kaluź-
niak, Alfred Poznański, Sławomir Sochacz, Krzysztof Sulikowski, Janek Szymański i Sławomir Wyrostek zdobyła 1. miej-
sce. W Turnieju nasi zawodnicy strzelili 5 goli, R. Ciołek (3), S. Wyrostek i S. Sochacz (po 1 bramce).          BPG

Międzynarodowy Turniej 
Oldbojów w Rożdżałowie

12 czerwca w Strupinie D. odbyły się Mistrzostwa Wo-
jewództwa Lubelskiego i Finał Ligi Powiatowej w Zapasach 
w Stylu Klasycznym. Blisko stu zawodników i zawodniczek 
rywalizowało o miano najlepszych w województwie. Otwar-
cia turnieju dokonała Ewa Grusza dyrektor Zespołu Szkół 
w Strupinie Dużym, Mieczysław Czwaliński prezes Cementu 
Gryfa Chełm, Dariusz Jabłoński Mistrz Świata w Zapasach 
i Andrzej Głąb medalista Igrzysk Olimpijskich z Seulu.

Bardzo dobrze zaprezentowali się młodzi zapaśnicy 
z Gminy Chełm. Mateusz Szumiło walczący w kat. 50 kg po 
zaciętych i emocjonujących walkach stanął na 2 stopniu po-
dium. W kat. 25 kg startowali Maciej Nafalski, który zajął 
1 miejsce i Antoni Paluch - 3 miejsce. W kat. 33 kg złoty me-
dal zdobył Mateusz Łochnicki, a srebrny Gabriel Wawryniuk. 
Oliwier Stachniuk, już w kat. 38 kg, zakończył rywalizację 
na 3 miejscu. W kat. 55 kg 3 miejsce zajęli Jakub Kaczor i Mariusz Ciećka. 5 lokatę w kat. 65 kg wywalczył Daniel Wol-
nicki. Jakub Kaczor znalazł się w dziesiątce najlepszych zawodników ligi powiatowej, a drużyna zapaśników ze szkoły 
w Strupinie Dużym okazała się najlepszą drużyną fi nału ligi zdobywając pamiątkowy puchar. Wszyscy zawodnicy otrzy-
mali statuetki ufundowane przez  Gminę Chełm, a po stoczonych walkach odpoczywali na „Ranczu Budrysa”.  ZSSD

Zapasy w Strupinie D.
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31 lipca w Janowie odbyła się kolejna edycja Marato-
nów Kresowych. Wyścig miał rangę Otwartych Amator-
skich Mistrzostw Województwa Lubelskiego w Maratonie 
MTB (XCM), którego organizatorem była Gmina Chełm oraz 
Stowrzyszenie Maratony Kresowe. W tym roku ponad 330 
zawodników z Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi walczyło „O 
Niedźwiedzi Pazur”. Dodatkowo prestiż imprezy podniosła 
obecność Magdaleny Sadłeckiej - wicemistrzyni świata 
MTB (XCM), która była „twarzą” maratonu. Najwięcej ko-
larzy wzięło udział w  Półmaratonie (223 osoby), 60 mara-
tończyków zmierzyło się z 60 kilometrową trasą, w grupach 
Mikro i Mini dla dzieci i młodzieży w sumie rywalizowało 48 
zawodników. 

Janowska trasa biegnąca przez malownicze obszary 
Pagórów Chełmskich nie należała do łatwych i wymagała 
dużych umiejętności i wprawy, na leśnej trasie nie zabrakło 
piachu, żwiru, dużych przewyższeń, stromych podjazdów 
i zjazdów, a także krętych zakrętów. Dodatkowym utrudnie-
niem był upał, słońce nie szczędziło zawodników, którzy po 
przekroczeniu mety regenerowali siły w specjalnych stre-
fach i bufetach. Na najmłodszych rowerzystów przygoto-
wano namiot animacji. Każdy mały maratończyk otrzymał 
pamiątkowy dyplom, medal i torbę z upominkami. Unikato-
we statuetki oraz medale (zaprojektowane specjalnie na te 

zawody przez Ryszarda Mielniczuka)   bardzo się podoba-
ły wszystkim uczestnikom. Niespodzianką dla zwycięzców 
były wieńce z kwiatów i szampany! 

Zwycięzcy tegorocznego Półmaratonu: w Kat. Open  
Kobiety: 1. Krystsina Bialetskaya (1:26:35); 2. Klaudia 
Ostrowska (1:27:21); 3. Katarzyna Citko (1:28:49). Open 
Mężczyźni: 1.Piotr Kryński (1:10:14); 2.Radosław Tecław 
(1:10:29); 3. Filip Matyjaszczyk (1:11:02). Natomiast w  Ma-
ratonie: Open Kobiety: 1. Silvija Latozaite (2:36:20); 2. Mag-
dalena Sadłecka (2:39:13); 3. Agnieszka Uroda-Hampelska 
(2:48:21); Open Mężczyźni: 1. Sarunas Pacevicius (2:16:23); 
2. Yauheni Navasad (2:18:32); 3. Michail Besago (2:23:16). 
W maratonie startowały dzieci, młodzież oraz wytrawni ma-
ratończycy na różnych dystansach. W kategorii MINI zwy-
cięzcami zostali Maja Cieśla i Mateusz Maleszka, w katego-
rii Mikro Aleksandra Kaliszuk i Szymon Mróz. Na dystansie 
30 km (Półmaraton) startował wójt Wiesław Kociuba, zaj-
mując 7. miejsce w kat. Super Master, a 84 miejsce w kate-
gorii Open. Dodatkowo przyznano medale dla Najlepszych 
Zawodników Regionu Chełmskiego. Na dystansie MARA-
TON zaszczytny tytuł otrzymała Elżbieta Mróz, wśród pa-
nów triumfowali Sławomir Wełna, Janusz Wolanin i Patryk 
Wolanin. Na dystansie PÓŁMARATON najlepszymi zawod-
niczkami zostały Katarzyna Błaszczak, Monika Wójtowicz 

O Niedźwiedzi Pazur w Janowie
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7 sierpnia na boisku w Srebrzyszczu odbyła się pierw-
sza część rozgrywek XVIII Turnieju Piłki Nożnej „Dzikich 
Drużyn” o Puchar Wójta Gminy Chełm. Do Turnieju zgłosiły 
się cztery drużyny z gminy Chełm, które z zacięciem wal-
czyły o jak najlepsze wyniki: JANUSZKI OKSZÓW, ZRYW 
ŻÓŁTAŃCE, NIEBO W ZIEMI i STRUPIN DUŻY. Drużyny 
grały systemem każdy z każdym. Pierwszego dnia rozegra-
no 4 mecze: Zryw Żółtańce - Niebo w Ziemi (2:4), Januszki 
Okszów - Strupin Duży (1:2), Zryw Żółtańce - Strupin Duży 
(0:1), Niebo w Ziemi - Januszki Okszów (3:1).14 sierpnia 
na boisku w Rożdżałowie odbyły się decydujące mecze 
o 3. miejsce grali Januszki Okszów - Zryw Żółtańce (5:1), 
o 1. miejsce  Niebo w Ziemi - Strupin Duży (3:0). 

Klasyfi kacja końcowa rozgrywek:
1 miejsce – Niebo w Ziemi,
2 miejsce – Strupin Duży,
3 miejsce – Januszki Okszów,
4 miejsce – Zryw Żółtańce.
Zwycięska drużyna otrzymała okazały puchar z rąk 

zastępcy wójta Lucjana Piotrowskiego i przewodniczą-
cego Rady Gminy Artura Kubackiego. Wszystkie drużyny 
otrzymały dyplomy, piłki i sportowe nagrody rzeczowe, 
a najlepsi zawodnicy otrzymali statuetki i koszulki. Najlep-
szym zawodnikiem i królem strzelców został Adrian Wrona 
(Niebo w  Ziemi), najlepszym bramkarzem Grzegorz Wój-
cik (Januszki Okszów), a najstarszym zawodnikiem Alfred 
Poznański (Strupin Duży). Organizatorem i fundatorem na-
gród było Biuro Promocji Gminy Chełm.  BPG

Turniej Piłki Nożnej 
„Dzikich Drużyn”

i Paula Andrzejewska, zaś najlepszymi zawodnikami Wojciech Mróz, Sylwester Babiarz i Zbigniew Kraska. Na dystansie 
MINI Najlepszymi Zawodnikami Regionu Chełmskiego zostali Jakub Dobosz, Piotr Skowronek  i Bartosz Kaczorowski.

Duże emocje towarzyszyły nie tylko startującym zawodnikom, ale i kibicom, którzy wspierali ich na trasie, najgło-
śniejszy doping i oklaski słychać było na mecie. Doceniono również organizatorów Maratonu za ich wkład w stworzenie 
niepowtarzalnej atmosfery i zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego. Specjalne statuetki i medale „Przyjaciel 
Maratonów Kresowych” otrzymali: Wiesław Wójtowicz dyrektor maratonu, Wiesław Kociuba wójt gminy Chełm, Anna i Mi-
rosław Barejowie – Maratony Kresowe, Bogusław Obst, Bartosz Kowalczyk z fi rmy Chełm Net dyrektor medialny, Spor-
towy Wolontariat Dziecięcy CEMEX z opiekunem Katarzyną Janicką, Jarosław Gwardiak z Nadleśnictwa Chełm, Artur 
Durek z Aqua East, Magdalena Sadłecka wicemistrzyni świata MTB (XCM) i Jacek Kulikowski za postawę Fair Play, Piotr 
Żelisko z Opus IT, Cukiernia Grela oraz Lucjan Piotrowski zastępca wójta.     BPG

„Niebo w ziemi”

„Januszki Okszów” „Zryw Żółtańce”

„Strupin Duży”
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9 lipca zakończyła się VI Chełmska Pielgrzymka 
Rowerowa na Jasną Górę (przez Licheń), w której 
wzięło udział 51 pielgrzymów, w tym trzech z terenu 
gminy Chełm: wójt gminy Chełm Wiesław Kociuba, 
sołtys Janowa Jerzy Czwarnowski, mieszkaniec 
Pokrówki Radosław Grzywny. Duchowym opieku-
nem pielgrzymki był ks. Karol Mazur z parafi i pw. 
Św. Rodziny.

Wspólne pielgrzymowanie rozpoczęła uroczy-
sta Msza Święta w intencji rowerzystów i ich rodzin 
w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie. 
Po błogosławieństwie, poświęceniu rowerów i po-
żegnaniu z rodzinami wyruszyli do Częstochowy. 
W  Łęcznej do Chełmskiej Grupy Rowerowej dołą-
czyli pielgrzymi z Włodawy i Łęcznej. Podczas tej wyjątkowej wędrówki pielgrzymi uczestniczyli w porannych mszach 
polowych, apelach i wieczornych konferencjach. Zawierzali swoje prośby, zmęczenie oraz powierzone intencje w m. in. 
Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej w Niepokalanowie, Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu czy Sanktu-
arium Świętego Józefa w Kaliszu. Dziewiątego dnia dotarli na Jasną Górę, gdzie złożyli swoje intencje, prośby i podzięko-
wania przed obliczem Jasnogórskiej Matki oraz uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim. Przez osiem  dni przejechali łącznie 
ponad 700 kilometrów, pokonując własne słabości i niesprzyjające warunki pogodowe. W Częstochowie dołączyli do XI 
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej i wspólnie z rowerzystami z całej Polski uczestniczyli w Mszy Świętej na błoniach 
Jasnej Góry.            BPG

Pielgrzymka Rowerowa 

13 sierpnia nad Zalewem Żółtańce odbył się II Turniej 
Piłki Nożnej Plażowej o Puchar Wójta Gminy Chełm „Sum-
mer Wake Cup 2016”. Nie brakowało chętnych z gminy 
Chełm i okolic do zmagań o mistrzowski tytuł. 

Wyniki rozgrywek:
1 miejsce – AMBER GOL, 
2 miejsce – GALAKTICOS, 
3 miejsce – PKS ŻÓŁTAŃCE, 
4 miejsce – STOŁPIAKI.
Zwycięska drużyna otrzymała unikalny puchar, 

godzinną lekcję pływania na wakebordingu, a wszyscy 
uczestnicy upominki z fi rmy Nike.  Organizatorami 
i fundatorami nagród byli Summer Wake i Biuro 
Promocji Gminy Chełm.   BPG

Summer Wake Cup II

5 czerwca  Nie wiejska, nie miejska kapela „Kataryna” 
z Pokrówki w składzie: Jan Czerniakiewicz - akordeon, 
Mariusz Narolski - klarnet, Witold Kardyka - instrumenty 
perkusyjne, Ryszard Kończak - gitara basowa, wokal, An-
drzej Kotek - wokal, zaprezentowała się na  7 Wojewódzkim  
Przeglądzie Kapel Ulicznych i Podwórkowych w Werbkowi-
cach zdobywając 2 miejsce oraz Laur publiczności, która 
to nie szczędziła oklasków.                                   BPG

Laury  dla  „Kataryny”

Dwudziestu dwóch uczniów ZS w Strupinie D. wzięło 
udział w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-
-Literackiego „Bazgroł”. Konkurs, którego organizatorem 
jest portal kulturalny duże Ka i Papierowy Pies sprawił, że 
w naszej szkole powstało 11 książek. Zadaniem uczestni-
ków było wykonanie kompletnej książki: wymyślenie histo-
rii, stworzenie ilustracji, rozmieszczenie tekstu i rysunków 
na stronach, a  także złożenie książki od strony technicz-
nej – połączenie stronic i wykonanie okładki. Spośród prac 
przesłanych na konkurs cztery zespoły: Joanna Mazur i Ni-
kola Momot (kl. IIa SP), Roksana Sadowska (kl. IIb) z tatą 
Marcinem Sadowskim, Oliwia Mróz i Oliwier Stechniuk (kl. 
IV SP) oraz Magdalena Bukowska i Emilia Gajuk (kl. II Gim) 
znalazły się na liście fi nalistów. Prace pierwszych trzech 
zespołów zajęły drugie miejsca, natomiast dziewczęta 
z gimnazjum zajęły I miejsce w Polsce w kategorii książka 
artystyczna.

W tej edycji konkursu wzięło udział 1300 zespołów 
z Polski i szkół polonijnych na całym świecie. Rozstrzygnię-

cie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbyło się 20 
maja na Warszawskich Targach Książki na Stadionie Na-
rodowym. Uczniów do konkursu przygotowała nauczyciel 
bibliotekarz Jowita Mróz.                            ZSSD

I MIEJSCE NA „BAZGROLE”!
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2 czerwca w Zespole Szkół w Żółtańcach odbyła się 
kolejna edycja Gminnego Konkursu Ekologicznego dla 
uczniów klas I-III. W tym roku zakres tematyczny konkursu 
pod hasłem „Fascynujący świat przyrody – las” obejmował 
następujące zagadnienia: rośliny i zwierzęta ekosystemu 
leśnego, warstwowa budowa lasu, rodzaje lasów, znacze-
nie i zagrożenia lasu oraz sprawdzenie umiejętności mate-
matycznych w zakresie rozwiązywania zadań tekstowych. 
Na konkursie obecny był Mateusz Kliszcz - przedstawiciel 
Nadleśnictwa Chełm.

 W konkursie wzięło udział 5 drużyn ze szkół z terenu 
gminy Chełm. Po sprawdzeniu testów komisja przyznała 
następujące miejsca: I miejsce – ZS w Okszowie, II miejsce 
– ZS w Żółtańcach, III miejsce – ZS w Stołpiu, IV miejsce 
– ZS w Strupinie Dużym, V miejsce – ZS w Uhrze. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiąt-

kowe dyplomy dzięki środkom z WFOŚ i GW w Lublinie 
oraz wsparciu Biura Promocji Gminy Chełm i Nadleśnictwa 
Chełm. Konkurs zorganizowały: K. Adamiec, A. Czwarnow-
ska i K. Drob.    ZSŻ

 Z okazji Tygodnia Bibliotek wyróżnieni czytelnicy/ucznio-
wie ZS w Okszowie oraz ZS w Stołpiu w nagrodę za udział 
w zajęciach bibliotecznych, aktywną współpracę z placów-
ką 13 maja zostali zaproszeni przez Bibliotekę Publiczną 
Gminy Chełm w Okszowie na wycieczkę edukacyjną do Mu-
zeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej 
oraz Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. 
Muzeum Czynu Bojowego to nowoczesne muzeum multime-
dialne godne odwiedzenia. Obejrzeliśmy ciekawe ekspona-
ty z okresu wojny obronnej należące niegdyś do żołnierzy 
polskich, niemieckich i radzieckich. Pamiętając, że rok 2016 
jest Rokiem Henryka Sienkiewicza odwiedziliśmy muzeum, 
które mieści się w dawnej odrestaurowanej ofi cynie dwor-
skiej, w której urodził się pisarz. Dużym zaskoczeniem dla 
uczestników wycieczki był fakt, że w muzeum można doty-
kać i przymierzać eksponaty, które wykorzystane były m.in. 
przy produkcji fi lmu „ W pustyni i w puszczy”, „Quo vadis”. Zwiedzanie muzeum zakończyło się wesołą zabawą terenową 
nawiązującą do treści powieści „W pustyni i w puszczy”. Sponsorem wycieczki była Biblioteka Publiczna Gminy Chełm 
w Okszowie.             I.W.

Wycieczka w Nagrodę

9 czerwca w Ośrodku Dydaktyczno - Administracyjnym 
w  Urszulinie odbył się fi nał XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wie-
dzy o  Poleskim Parku Narodowym. Konkurs został zorganizowany 
przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Chełmie, Poleski Park Narodowy oraz Kuratorium Oświaty w Lu-
blinie.

Wśród 27 uczniów szkół podstawowych województwa lubelskie-
go zakwalifi kowanych do etapu fi nałowego znalazła się Jagoda Bro-
dowicz - uczennica kl. V z Zespołu Szkół w Stołpiu, przygotowywana 
przez Anitę Spyrkę. W konkursie Jagoda uzyskała  wyróżnienie - tytuł 
fi nalisty. Tematyka konkursu jest bardzo obszerna i obejmowała m. 
in. fl orę i faunę Poleskiego PN, wody, historię, ścieżki przyrodnicze 
parku oraz obszary sieci Natura 2000.   ZSŻ

Finalistka  ze  Stołpia

Konkurs Ekologiczny

13 maja w Gimnazjum nr 9 w Lublinie odbyła się XI edy-
cja Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego „Fizyczny Czar 
Par 2016” dla uczniów klas drugich gimnazjów wojewódz-
twa lubelskiego. Konkurs ten objęli honorowym patrona-
tem: Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubel-
skiego, Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski, Teresa 
Misiuk Lubelski Kurator Oświaty i prof. dr hab. Stanisław 
Michałowski Rektor UMCS.

Gimnazjum w Żółtańcach reprezentowała  drużyna, 
w składzie Bartłomiej Brudnowski i Patryk Popek. Ucznio-
wie zajęli 3 miejsce i tytuły laureatów. Jest to znaczący 
sukces, gdyż o tytuł laureata walczyły 34 drużyny z woje-
wództwa lubelskiego, które musiały wykazać się nie tylko 
wiedzą teoretyczną, ale także umiejętnością wyjaśniania 
obserwowanych zjawisk fi zycznych. Autorką zadań była dr 
Małgorzata Wiertel - pracownik naukowy Instytutu Fizyki 
UMCS.     ZSŻ

Fizyczny  Czar  Par  2016
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8 - 12 czerwca Zespół Pieśni i Tań-
ca Gminy Chełm „UHERZACY” brał 
udział w V Międzynarodowym Fe-
stiwalu Folklorystycznym „Atlimans 
Neckale” w nadmorskim mieście 
Kiten - Primorsko w Bułgarii, który 
odbywał się pod patronatem Bułgar-
skiego Ministerstwa Kultury, Narodo-
wej Telewizji Bułgarskiej i Samorządu 
Obwodu Primorsko. Od samego po-
czątku zespół cieszył się dużym za-
interesowaniem prasy, radia i telewi-
zji. Furorę zrobiły przepiękne polskie 
stroje ludowe jak i uroda naszych 
dziewcząt.  W wyniku tego nasz ze-
spół był najczęściej fotografowanym 
i fi lmowanym podczas festiwalu i jako jeden z nielicznych 
otrzymał zaproszenie do uczestnictwa w koncercie inaugu-
racyjnym transmitowanym przez telewizję bułgarską. 

Festiwal miał charakter konkursowy i uczestniczyło 
w nim ok. 100 wykonawców z Europy i nie tylko. Przesłu-
chania konkursowe trwały cztery dni - obejmowały dwie 
kategorie wykonawców (do 18 roku życia i powyżej 18 lat). 
Zespół przystąpił do rywalizacji konkursowej w pierwszej 
kategorii, gdzie przedstawił pieśni i tańce regionu lubel-
skiego oraz krakowskiego. W wyniku postępowania konkur-
sowego „Uherzacy” uzyskali zaszczytny tytuł LAUREATA 
V MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FOLKLORYSTYCZ-

NEGO „ATLIMANS NECKALE” 
zdobywając trofeum w postaci 
ATLIMANSKIEJ OGARLICY. Zespół 
został zaproszony do wystąpienia 
w fi nałowym koncercie laureatów 
oglądanym przez liczną widownię. 
Doceniono również pracę opieku-
nów młodzieży. Dyrektor Bogumi-
ła Ryszkiewicz oraz instruktorzy 
Anna Cichosz, Beata Kiełbasa 
i Wojciech Sahadel otrzymali me-
dale honorowe za wysoki poziom 
reprezentowania folkloru i kultury 
Polski, sławienie ich na arenie mię-
dzynarodowej, za zaangażowanie 
w wzorową opiekę nad młodzieżą 

podczas festiwalu, przesłuchań konkursowych, wycieczek 
kulturowych i korzystania z bazy wypoczynkowej.  W opinii 
20-osobowego jury, organizatorów i obsługi polskiej grupy, 
młodzież stanowiła wzór do naśladowania prezentując zdy-
scyplinowanie i wysoką kulturę osobistą. Na potwierdzenie 
tych słów dyrektor festiwalu - narodowa śpiewaczka Bułga-
rii Zlatka Stavrieva wystosowała do władz samorządowych 
Gminy Chełm list pochwalny i specjalne podziękowania.  
Jesteśmy dumni z młodych członków Zespołu Pieśni i Tań-
ca gminy Chełm, a Panu wójtowi Wiesławowi Kociubie oraz 
radnym dziękujemy za wsparcie i opiekę.  ZSU

„Uherzacy”  w  Bułgarii

2 czerwca odbyły się eliminacje okręgowe Konkursu 
Czytelniczego organizowanego przez Lubelskie Samo-
rządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Do których 
przystąpili uczniowie szkół gimnazjalnych z powiatów: 
chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego. Laureatką 
konkursu została uczennica Zespołu Szkół w Stołpiu Anna 
Budzyńska, która przygotowywała się pod kierunkiem Ma-
rzeny Mazurek – Dymczyk.             ZSSł

Stołpie w czołówce
Uczniowie Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie 

w Stołpiu aktywnie włączyli się w obchody Roku Henryka 
Sienkiewicza. Wzięli udział w konkursie „Ulubiona postać 
z utworów Henryka Sienkiewicza” organizowanym przez Bi-
bliotekę Pedagogiczną w Chełmie. W czerwcu aż pięcioro 
uczniów odebrało nagrody i dyplomy. Opiekunem była Ma-
rzena Mazurek – Dymczyk.               ZSSł

Konkurs  Sienkiewiczowski

Dotacja  dla  Biblioteki
Biblioteka Publiczna Gminy Chełm w Okszowie od roku 

2007 otrzymuje dotacje fi nansowe  na zakup nowości 

wydawniczych, które wzbogacają księgozbiory naszych 

placówek. W 2016 roku w ramach  Programu Biblioteki 

Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. 

Biblioteka otrzymała największe dofi nansowanie wśród bi-

bliotek z powiatu chełmskiego w kwocie 8.294, 00 zł, które 

zostanie przeznaczone na zakup nowości z literatury pięk-

nej, literatury dla dzieci i młodzieży oraz wydawnictw popu-

larnonaukowych. Zapraszamy do naszych bibliotek!            

      IB-K
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21 maja w Zespole Szkół w Stołpiu odbyła się jede-
nasta edycja Gminnego Konkursu Czytelniczego „Lubię 
czytać”. Konkurs co roku cieszy się dużym zainteresowa-
niem uczniów ze wszystkich szkół w gminie. Uczestnicy 
podzieleni na kategorie wiekowe (klasy pierwsze, drugie 
i trzecie) rozwiązywali test ze znajomości treści lektur, któ-
rych listę otrzymali kilka miesięcy wcześniej. Dodatkowo 
odbył się konkurs recytatorski oraz plastyczny „Ilustracja 
do mojej ulubionej książki”. Prace konkursowe mali artyści 
wykonywali na miejscu. W skład Jury weszły: Anna Pietuch 
– bibliotekarz z Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii 
Pauliny Orsetti, Anna Kula-Lubaszewska - bibliotekarz Bi-
blioteki Pedagogicznej w Chełmie, koordynator akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom”, Jowita Kosk - bibliotekarz w ZS 
w Strupinie Dużym i Teresa Michalska – wicedyrektor i na-
uczyciel j. polskiego w ZS wStołpiu. Konkurs zorganizowa-
ły Ewa Bakun, Kamila Dąbrowska i Magdalena Laskowska.
Lista laureatów:
Test ze znajomości treści lektur
Klasy I: I miejsce – Dominika Kuryluk – ZS w Okszowie; 
II miejsce – Martyna Szlązak – ZS w Okszowie; III miejsce 
– Ola Semeniuk – ZS w Uhrze; Wyróżnienie – Maja Kowal-
czyk – ZS w Stołpiu.
Klasy II: I miejsce – Igor Wawrzynek -  ZS w Uhrze; II miej-
sce – Mikołaj Fik – ZS w Żółtańcach; III miejsce – Aleksan-
dra Burak- ZS w Okszowie
Klasy III: I miejsce – Natalia Kuczyńska – ZS w Uhrze; 
II miejsce – Maja Wróbel – ZS w Żółtańcach; III miejsce – 
Fabian Dąbrowski – ZS w Okszowie.
Konkurs recytatorski
Klasy I: I miejsce – Michał Hurko - ZS w Uhrze; II miejsce – 
Aleksandra Czerniakiewicz – ZS w Żółtańcach; III miejsce 
– Zuzanna Barańska – ZS w Żółtańcach.
Klasy II: I miejsce - Zuzanna Stachel –  ZS w Stawie; II miej-
sce – Klaudia Czyż – ZS w Żółtańcach; III miejsce – Maria 
Raniewicz – ZS w Stołpiu; Wyróżnienia: Julia Ożóg - ZS 
w Okszowie i Tymon Wronka - ZS w Uhrze.
Klasy III: I miejsce – Kornelia Radzichowska – ZS 
w  Okszowie; II miejsce – Julia Grajner – ZS w Uhrze; 
III miejsce – Karina Nowak – ZS w Żółtańcach.
Konkurs plastyczny
Klasy I: I miejsce – Nina Piszczek – ZS w Żółtańcach; 
II miejsce – Natalia Lasota – ZS w Uhrze; III miejsce – Bar-
tek Syk – ZS w Stawie.
Klasy II: I miejsce – Aleksandra Błaszczuk - ZS w Stawie: 
II miejsce – Natalia Martyniuk – ZS w Okszowie; III miejsce 
– Alina Dębińska – ZS w Stołpiu; Wyróżnienie- Zuzanna 
Szlendak – ZS w Żółtańcach.
Klasy II: I miejsce – Mikołaj Stołpiak –  ZS w Okszowie; 
II miejsce – Zofi a Latos – ZS w Uhrze; III miejsce – Julita 
Grabowska – ZS w Żółtańcach; Wyróżnienie - Luiza Banie-
wicz - ZS w Strupinie Dużym.   ZSSł

Gminny Konkurs „Lubię czytać”

3 czerwca w ZS w Strupinie D. uczniowie gimnazjum 
ze Stołpia, Stawu, Żółtaniec oraz Strupina D. stanęło 
do rywalizacji w  I Gminnym Konkursie Matematycznym 
„GimMat”. W teście najlepsi byli:

Klasy I: 1. Sebastian Pietrykowski (ZS w Żółtańcach), 
2. Patrycja Pietrykowska (ZS w Żółtańcach), 3. Kacper 
Sagan (ZS w Stawie),

Klasy II: 1. Anna Budzyńska (ZS w Stołpiu), 2. Pa-
trycja Kubina (ZS w Stołpiu), 3. Patryk Popek (ZS 
w Żółtańcach),

Klasy III: 1. Natalia Kamińska (ZS w Stołpiu), 2. Mo-
nika Kasjan (ZS w Stołpiu), 3. Radosław Zuzański (ZS 
w Strupinie D.).

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Gimnazjum 
Publiczne w Strupinie D. oraz Urząd Gminy Chełm. Kon-
kurs zorganizowali nauczyciele matematyki Zespołu 
Szkół w Strupinie D.: Elżbieta Pietrucha i Alina Czarna.   
      ZSSD

KONKURS  GIMMAT
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W Pokrówce (25 czerwca), Stawie (26 czerwca), Parypsach i Horodyszczu (2 lipca), Żółtańcach (3 lipca), Sta-
rych Depułtyczach (24 lipca), Nowosiółkach (16 lipca), Srebrzyszczu i Okszowie (17 lipca), Weremowicach (30 lipca), 
Depułtyczach Królewskich - Kolonii i Zawadówce (21 sierpnia), Rożdżałowie i Depułtyczach Królewskich (17 września) 
odbyły się Festyny Rodzinne, na których wspólnie bawili się mieszkańcy wsi i okolic.

Na uczestników czekało wiele atrakcji: występy artystyczno - wokalne dzieci i młodzieży z terenu gminy i regionu, 
słodki poczęstunek, malowanie twarzy, puszczanie baniek mydlanych, loterie fantowe, konkursy plastyczne dla dzieci, 
„dmuchańce”, natomiast dorośli mogli skorzystać z porad eksperta w zakresie pielęgnacji urody. Podczas wspólnej zaba-
wy  organizowano zawody sportowe dla całych rodzin m.in. przeciąganie liny, skoki w workach, rzut do celu czy mecze w 
piłkę nożną i siatkową. Na zakończenie były ogniska i wspólnie pieczono kiełbaski, wręczano nagrody zwycięzcom oraz 
upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników. Do późna trwały wspólne zabawy taneczne, podczas których zarówno 
dzieci jak i dorośli bawili się znakomicie.

Imprezy zostały zorganizowane dzięki zaangażowaniu pracowników świetlic i wsparciu Biura Promocji Gminy Chełm, 
radnych, sołtysów oraz sponsorów m.in.: W. Terepora, A. Mielniczuk, M. Jastrzębski, A. Tracz, J. Blicharz, PHU ,,Borsuk’’ 
Jacek Borsuk, PHU Ewa Grzywna Żmuda, Serwis Opon Agnieszka Ostrowska, PPHU Pokusa, fi rma Unirolp, Justyna i Da-
wid Sarzyńscy, Bartek Wrona, SPP Roman Klasura. Serdeczne podziękowania dla wszystkich sponsorów.

Rodzinnie i Integracyjnie 

Nowosiółki Depułtycze Kr.-Kol.

Horodyszcze

Zawadówka Zawadówka

Okszów

Janów

Parypse
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W tym roku dzieci 
i  młodzież, mieszkająca 
i  ucząca się na terenie 
Gminy Chełm, uczestni-
czyła w koloniach letnich 
zorganizowanych przez 
Klub Sportowy Gminy 
Chełm „Kłos” pod patro-
natem Wójta Gminy Chełm 
na terenie pięknego i uro-
kliwego miasteczka Ru-
ciane-Nida na Mazurach.  
Koloniści, w liczbie 45 
osób, przemierzali szlaki 
turystyczne tego regio-
nu, m.in. szukając śladów 
poety- związanego z  tym 
regionem Polski – Kon-
stantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego oraz wędrując 
szlakiem zamków gotyckich (krzyżackich). Wiele radości 
i emocji uczestnikom kolonii dostarczył pobyt nad Krutynią 
i spływ „puchówkami” oraz odwiedziny w ZOO w Kadzidło-
wie czy zabawa w Galindii. Pogoda, humor i dobra zabawa 
towarzyszyły kolonistom przez czternaście dni pobytu, od 17 
do 30 lipca. Opiekę nad grupą sprawowała 4-osobowa kadra 
pod kierownictwem Jolanty Paszkiewicz.       JP

Kolonie z „Kłosem”

Jak co roku Gmina Chełm zadbała o udane i bezpieczne wakacje dla dzieci podczas ich letniego wypoczynku. 
W piętnastu świetlicach pod hasłem „Zielone Wakacje” (w Depułtyczach Królewskich - Kolonii, Horodyszczach, Jano-
wie, Nowosiółkach, Parypsach, Pokrówce, Rożdżałowie, Srebrzyszczu, Starych Depułtyczach, Stawie, Strupinie Małym, 
Weremowicach, Zagrodzie, Zawadówce i Żółtańcach) trwały zajęcia sportowo-rekreacyjne, artystyczne, kulinarne, inte-
gracyjne dla dzieci i młodzieży. Nie zabrakło konkursów  plastycznych, kulinarnych, wokalnych i teatralnych, a także tur-
niejów tenisa stołowego, badmintona, bilarda i piłkarzyków. Na wszystkich czekały różnego rodzaju warsztaty: tworzenia 
biżuterii, kosmetyczne, małe formy teatralne, kulinarne „Letnie Przysmaki”, muzyczne i plastyczne. Nie zabrakło akcentów 
edukacyjnych „Coś z niczego” – zajęć edukacyjno-plastycznych dla dzieci, informacji o najbliższej okolicy przekazywa-
nych podczas spacerów i wycieczek rowerowych. Dzieci i młodzież korzystała z zajęć na świeżym powietrzu, gdzie w ak-
tywny sposób poprzez konkurencje sportowe, gry, zabawy, spacery i wycieczki rowerowe spędzały razem wolny czas. 
Organizowano wyjazdy do Podziemi Kredowych, Straży Pożarnej, Kina czy Muzeum Ziemi Chełmskiej.  Mamy nadzieję, że 
zarówno młodsi, jak i starsi mieszkańcy gminy Chełm skorzystali z ,,Kreatywnych wakacji w naszej gminie”, a tych którzy 
w tym roku nie skorzystali z naszych propozycji zapraszamy za rok!     BPG

Żółtańce

Pokrówka Stare Depułtycze

Srebrzyszcze

Weremowice
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Głos 

Z pewnością warto skorzystać z moż-
liwości, które otwierają nową drogę do 
rozwoju biznesu. W coraz bardziej świa-
domym w zakresie zdrowego odżywiania 
społeczeństwie rosną możliwości rozwoju 
rolnictwa na wielu ciekawych płaszczy-
znach.  Aby zapisać się na zajęcia w Szko-
le Żak, wystarczy przyjść do sekretariatu 
szkoły. Co ważne, aby rozpocząć naukę 
nie trzeba posiadać świadectwa matural-
nego, wystarczy ukończenie szkoły śred-
niej lub technikum.

Najbliższy sekretariat Centrum Na-
uki i  Biznesu Żak mieści się w Chełmie 
przy ul. Lwowskiej 12, II p. nad Rossma-

nem. Zapisy trwają do 31.10.2016 r.  – do tego czasu można 
dołączyć do grup, które rozpoczną pierwsze zajęcia od 24 
września.
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Wakacyjny konkurs „Żaba nad Zalewem Żółtańce” trwał od początku czerwca. Do konkursu zgłoszono ponad 
50 propozycji imion oraz 14 fotografi i. Komisja konkursowa, uwzględniając ilość polubień na profi lu facebookowym 
oraz własną ocenę zdecydowała, że Żaba będzie nosiła imię KSIĘŻNICZKA, które nadała jej Klaudia Romanek ze 
Strupina Dużego. Drugi konkurs wygrała Katarzyna Kubacka z Depułtycz Królewskich-Kolonii (fot. na stronie 1), która 
wysłała wg Komisji oraz „polubień” najbardziej radosne zdjęcie. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Biu-
ro Promocji Gminy Chełm, które zostały wręczone przez dyrektora Biura Promocji Ryszarda Mielniczuka na Pikniku 
Pożegnanie Wakacji zorganizowanym przez Nowy Tydzień i Gminę Chełm.                 
 BPG

Konkurs  Roztrzygnięty

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA 
S 12 pozyskała nowe środki fi nansowe z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na dotacje w ramach wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Budżet strategii wynosi 

6 mln zł, pieniądze te zostaną rozdysponowane w konkursach, 

które LGD będzie ogłaszała cyklicznie do 2019 roku. O  do-

fi nansowanie będą mogły ubiegać się samorządy gmin sto-

warzyszonych, organizacje pozarządowe, mikro i małe przed-

siębiorstwa oraz osoby fi zyczne podejmujące działalność 

gospodarczą. Należy pamiętać, że wszystkie projekty w  ra-

mach strategii mogą być realizowane tylko na terenie działa-

nia Stowarzyszenia tj. w gminach Chełm, Sawin, Siedliszcze, 
Rejowiec, Rejowiec Fabryczny (miasto i gmina).

Pierwszy nabór wniosków planowany jest w terminie od 

15  września – 14 października 2016 na przedsięwzięcia 

z  zakresu remontu, budowy i przebudowy publicznych dróg 

gminnych, ten konkurs dedykowany jest tylko jednostkom 

samorządu terytorialnego. Kolejny nabór planujemy ogłosić 

w październiku 2016 i będzie on skierowany do przedsiębior-

ców rozwijających działalność gospodarczą, oraz osób planu-

jących podjęcie działalności gospodarczej. Wysokość dofi nan-

sowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 

wynosi 60 tys. zł., wkład własny nie jest wymagany, pomoc ma 

charakter premii, pierwsza transza jest wypłacana w wysoko-

ści 80 % przyznanej dotacji w terminie do 30 dni po podpisaniu 

umowy.

W przypadku małych i mikroprzedsiębiorstw maksymalna 

wartość dofi nansowania wynosi 200 tys. przy czym wymaga-

ny jest wkład własny, minimalnie 30% wartości kosztów kwa-

lifi kowalnych projektu. Dofi nansowanie na rozwój fi rmy jest 

przyznawane na zasadzie refundacji poniesionych wydatków. 

Premiowane będą projekty innowacyjne, które wykorzystują 

potencjał i zasoby lokalne, mające pozytywny wpływ na środo-

wisko. Dotacje będzie można przeznaczyć m.in. na zakup robót 

budowlanych i usług, zakup sprzętu, wyposażenia, urządzeń, 

maszyn i innych środków trwałych niezbędnych do wykonywa-

nia działalności gospodarczej.

W związku z planowanym naborem wniosków LGD zapra-

sza do udziału w spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych, 

które odbędą się w dniach od 3 do 7 października 2016r. na 

terenie każdej z gmin wchodzących w skład LGD. Wszelkie in-

formacje dotyczące konkursów oraz zasad i warunków uzyska-

nia wsparcia oraz harmonogram spotkań konsultacyjnych są 

dostępne na naszej stronie internetowej www.promenadas12.pl 

oraz w naszym biurze w Rejowcu Fabrycznym ul. Mickiewicza 

3, tel. 82 5663 474.

Centrum Nauki i Biznesu „Żak” - ogól-
nopolska sieć szkół policealnych  - pro-
wadzi całkowicie darmowy kierunek, 
dający możliwość zdobycia kwalifi ka-
cji rolniczych – technik turystyki wiej-
skiej. Zajęcia  odbywają się w co drugi 
weekend, dzięki czemu z powodzeniem 
można połączyć je z innymi  obowiązka-
mi . Szkoła Żak ma oddziały w 84 mia-
stach w Polsce, jeden z nich znajduje się 
w Chełmie, na deptaku przy ul. Lwow-
skiej. Wykwalifi kowana kadra dydak-
tyczna oraz zaangażowani w działalność 
szkoły pracownicy administracyjni two-
rzą zgrany, profesjonalny zespół. Oprócz 
zdobycia kwalifi kacji rolniczych, podczas kształcenia słucha-
cze pogłębią wiedzę z podstaw przedsiębiorczości, etapów 
produkcji rolniczej czy też usług agroturystycznych. 

Młody rolnik
młody przedsiębiorca

Informacje tel.  82 564 23 49.

Pieniądze dla Przedsiębiorczych


