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  Życzenia od rolnika dla  rolników 

Dożynki to Nasze, rolników 
święto! To podziękowanie 
za poświęcenie się Matce 

Ziemi. Włożyliśmy w swoją 
pracę wiele trudu, cierpliwości 
i pokory, nierzadko borykając się 
z żywiołami i przeciwnościami 
natury. Żniwa bowiem to szcze-
gólny czas, który wymaga od  
Nas, pracujących na roli, umie-
jętności organizacyjnych i hartu 
ducha. 
Ta praca jest potrzebna i ważna. 
Z okazji Święta Plonów, dzięku-
jąc za Wasz trud, za chleb, który 
gości na naszych stołach – skła-
dam najlepsze życzenia, wielu 
sukcesów, satysfakcji z zarzą-
dzania dobrami ziemi oraz 
szczę ścia i udanych zbiorów 
w przyszłym roku. Niech do-
żynki zorganizowane przez Po-
wiat Chełmski będą dla Was bu-
dujące i radosne. 
 
Z wyrazami szacunku 

 
 

Starosta chełmski Piotr Deniszczuk

Otwarcie drogi powiatowej na odcinku Roztoka-Kazimierówka
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W Kazimierzu Dolnym odbył 
się 56. Ogólnopolski Festiwal 
Kapel  i Śpiewaków Ludo-
wych.  

To najważniejsze w Polsce wy-
darzenie związane z promocją 
autentycznej polskiej muzyki 
ludowej oraz zasłużonych dla 
tradycji artystów. W konkursie 
udział wzięło 27 kapel, 36 ze-
społów śpiewaczych, 17 instru-
mentalistów, 30 solistów śpie-
waków oraz 26 grup w konkur-
sie „Mistrz i Uczeń”, łącznie 650 
artystów ludowych z 13 woje-
wództw. 

Tym bardziej jesteśmy 
dumni z występów przedsta-
wicieli powiatu chełmskiego. 
Zespół Kumowianki z Kumo -
wa Majo rackiego w gminie Le-
śniowice zdobył wyróżnienie. 

Trzecią nagrodę otrzymały  so-
listki: Halina Romanowska ze 
Żmudzi oraz Emilia Gryniuk 
z Sielca. 

Na kazimierskiej scenie 
stanęła również Maria Kociuba 
z Kolonii Liszno. Chociaż silna 
konkurencja z całej Polski nie 
pozwoliła na zdobycie na-
grody w konkursie, to tym wy-
stępem z pewnością udało się 
jej spełnić swoje marzenie. 
Niewielu śpiewaków ludo-
wych doszło aż tak wysoko 
w eliminacjach konkursowych 
tego ogólnopolskiego festi-
walu. W koncercie „Lubelsz-
czyzna żegna gości festiwalo-
wych” wystąpił również Ze-
spół śpiewaczy Echo z Gołę-
bia. Energiczny repertuar za-
chwycił kazimierską publicz-
ność.

Nasze śpiewaczki nagrodzone!

Wędrówki do świata wy-
obraźni - to tytuł zbioru bajek, 
baśni i legend napisanych 
przez uczniów szkół podsta-
wowych z terenu powiatu 
chełmskiego.   

Książka powstała w ramach 
innowacji pedagogicznej, któ-
rej pomysłodawczyniami i re-
alizatorkami były: polonistka 
Anna Jabłońska i nauczycielka 
informatyki Agnieszka Susz-
czyk. Obie pracują w Szkole 
Podstawowej w Rudzie-Hu-
cie. 

- Książka to efekt naszej 
wspólnej pracy i szeregu warsz-
tatów, które odbyły się pod ha-
słem: Wędrówki do świata wy-
obraźni, czyli sztuka kreatyw-
nego tworzenia – mówi Anna Ja-
błońska. 

Dzięki tej inicjatywie, 
chętna młodzież miała szansę 
uczyć się pisania tekstów lite-
rackich pod okiem specjalistów. 
Odbywały się spotkania m.in. 
z Katarzyną Czubałą-Vyborov, 
poliglotką, autorką wierszy i ba-
jek dla dzieci, a także z Antonim 

Franeckim, znanym regionali-
stą. 

Podsumowaniem realizo-
wanej w szkole w Rudzie-Hu-
cie innowacji pedagogicznej 
był Powiatowy Konkurs Lite-
racki pt. Piszę bajkę, baśń, le-
gendę. Wzięła w nim udział 

młodzież z powiatu chełm-
skiego. W sumie nadesłano ok. 
70 tekstów literackich. Prace 
laureatów znalazły się w wyda-
niu zbiorowym. Są tam rów-
nież bajki, baśnie i legendy na-
pisane przez zwycięzców kon-
kursów wewnątrzszkolnych.

Zespół Kumowianki z Kumowa Majorackiego podczas eliminacji powiatowych w Pawłowie

Zasłużeni  
dla powiatu 
chełmskiego
W maju br. w Gminnym 
Ośrodku Kultury im. R. Kapu-
ścińskiego w Pawłowie od-
była się uroczystość wręcze-
nia tytułu „Zasłużony dla Po-
wiatu Chełmskiego”.  Z rąk 
wicestarosty chełmskiego Je-
rzego Kwiatkowskiego wy-
różnienia otrzymali: Zespół 
Śpiewaczy Seniorki oraz An-
drzej Kosz.
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Powiat chełmski docenia młode talenty
Za nami XIX Powiatowy Prze-
gląd Pieśni Maryjnej w Biało-
polu. Uczestnicy zmierzyli się 
z trudnym repertuarem utwo-
rów religijnych. Odkryliśmy 
kolejne młode talenty mu-
zyczne.  

Pierwsze miejsce wśród naj-
młodszych solistów z klas I-III 
zdobyła Barbara Przepiórka. 
W tej kategorii wiekowej pu-
chary za pierwsze miejsce po-
wędrowały do zespołów: 
Iskierka i Dzieci Maryi. W ka-
tegorii wiekowej uczniów 
z klas IV-VI wygrała Nikola 
Krasnowska. Drugie miejsce 
przyznano Lenie Hraciuk. 
Także pierwszą nagrodę ma 
zespół z IV klasy ze SP w Du-
bience. Wśród wykonawców 
z klas VII-VIII nagrodzono 
pierwszym miejscem Krzysz-
tofa Gągoła i zespół Tęcza. 
Drugie miejsce mają Przyja-
ciółki. Martyna Drożdżak 
z GOK-u w Werbkowicach do-
stała statuetkę za świetny wy-
stęp w kategorii soliści ze szkół 
ponadpodstawowych.  

Występy oceniali: ks. 
Piotr Rawlik, Alicja Chudoba 
i Jarosław Wilgos. Konkurs 
zorganizowany został przez 
Starostwo Powiatowe w Cheł-
mie, parafię Matki Bożej Czę-
stochowskiej w Białopolu, 
gminę Białopole i Publiczną 

Szkołę Podstawową w Biało-
polu.  

Podczas przeglądu była też 
niespodzianka dla dzieci z oka-
zji Dnia Dziecka. Na scenie wy-
stąpił zespół nauczycielek i pra-
cowników szkoły, który rów-
nież zaśpiewał pieśni maryjne.

Młodzi i zdolni w Białopolu

Nagrody wręczyła radna powiatowa Beata Augustynek
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Dorota Bezler: Pamiętam 2014 
rok, gdy po raz pierwszy został 
Pan starostą. Podkreślał Pan 
wtedy, że najważniejszy jest in-
teres mieszkańców powiatu. 
Priorytetem miały stać się drogi. 
Czy z perspektywy czasu można 
powiedzieć, że te cele zostały 
zrealizowane? 

Piotr Deniszczuk: Z pewnością 
tak. Właściwie to zakładałem, 
że przebudujemy i wybudu-
jemy 50 proc. dróg, jakimi za-
rządza powiat chełmski. Ten 
cel już dawno został zrealizo-
wany, a my - mam tu na myśli 
Zarząd Powiatu i Radę Powiatu 
w Chełmie  - działamy dalej 

i mamy coraz bardziej ambitne 
plany. Dobre drogi gwarantują 
rozwój gospodarczy regionu, 
pozwalają lepiej gospodarować 
rolnikom. 

Wypada zapytać, czy tak duża 
liczba inwestycji nie zrujno-
wała budżetu powiatu. Pytanie 
to ma znaczenie zwłaszcza te-
raz, w obliczu wojny na Ukra-
inie i kryzysu uchodźczego, in-
flacji. Wiele jednostek samo-
rządu terytorialnego ma obec-
nie problemy finansowe, mimo 
znacznego wsparcia finanso-
wego ze strony programów rzą-
dowych. 

 Od 2015 roku do końca 
2021 roku oddaliśmy do użytku 
347 kilometrów nowych dróg 
powiatowych. W tym roku też 
już kilka odcinków zostało prze-
budowanych, w toku są kolejne 
inwestycje. Nie ma jednak po-
wodu, by obawiać się o finanse 
powiatu. Zadłużenie nie rośnie, 
a nawet spada. Gdy obejmowa-
łem funkcję starosty, po po-
przednikach pozostało zadłuże-
nie w wysokości 14,5 mln zł. Te-
raz  to ok. 12 mln zł, co oznacza, 
że przy tak wielkich inwesty-
cjach nie zwiększyliśmy zadłu-
żenia, a spłaciliśmy zobowiąza-
nia poprzedniej ekipy rządzącej 
powiatem. Dobrze gospodaru-
jemy finansami i wyjątkowo 

skutecznie pozyskujemy fun-
dusze zewnętrzne. Powiat cheł-
mski jest liderem w tej dziedzi-
nie. 

Ten niewątpliwy sukces po-
twierdzają rankingi. Powiat 
wciąż pnie się do góry. Ostatnio 
znalazł się na 24.  miejscu 
w kraju w Rankingu Finanso-
wym Samorządu Terytorial-
nego za rok 2021. Czy ten wynik 
ma jakieś znaczenie? 

Ranking jest bardzo wiary-
godny, bo opracowany na pod-
stawie danych regionalnych izb 
obrachunkowych. Miejsce na li-
ście samorządów jest pochodną 
kilku wskaźników - między in-
nymi udziału wydatków inwe-
stycyjnych w wydatkach ogó-
łem, obciążenia wydatków bie-
żących wydatkami na wynagro-
dzenia i pochodne. Wysoka po-
zycja na liście samorządów 
oznacza, że powiat może dalej 
inwestować. To wspólny sukces 
radnych wspierających działa-
nia Zarządu Powiatu i pracow-
ników starostwa, należycie wy-
konujących swoje zadania. Bio-
rąc pod uwagę, że mamy aż 314 
powiatów ziemskich w kraju, 
nasze 24. miejsce jest czymś 
wyjątkowym. 

Nie tak dawno temu miały 
miejsce otwarcia dróg powiato-

wych w Sawinie, Kazimie-
rówce i Leśniczówce. Szyko-
wana już jest kolejna taka uro-
czystość, tym razem w Pawło-
wie. Ludzie się cieszą i dobrze 
bawią podczas pikników z oka-
zji zakończenia prac budowla-
nych. Nie brakuje jednak gło-
sów przeciwnych. Nie obawia 
się Pan opozycji? 

Powtórzę to, co mówiłem 
już na otwarciu drogi w Sawi-
nie. Większość radnych powia-
towych i gminnych, współpra-
cując z Zarządem Powiatu na co 
dzień, pozwala na takie miłe 
chwile, jak oddanie do użytku 
kolejnej inwestycji. Za to bar-
dzo im dziękuję. Jeśli więc mó-
wimy o otwarciu dróg w Sawi-
nie i Kazimierówce, to wypada 
także pochwalić panów An-
drzeja Łolika, Huberta Wiciń-
skiego, bo to za ich kadencji 
rozpoczął się ten marsz ku 
przebudowie dróg. W realiza-
cję inwestycji w Kazimierówce 
bardzo zaangażowany był 
radny powiatowy Andrzej Za-
jąc. Niestety nie wszyscy są 
za rozwojem. Dlatego przepra-
szam po raz kolejny za zacho-
wanie niektórych radnych, któ-
rych to sam kiedyś rekomendo-
wałem. Różnego rodzaju do-
nosy i anonimy sprawiają, że 
skupiamy się dziś na pilnowa-
niu innych spraw, a nie na tym, 

co należy, jak to było w po-
przedniej kadencji. 

Powiedział Pan, że w poprzed-
niej kadencji rozpoczął się 
marsz ku przebudowie dróg. 
Cele  zostały zrealizowane. Czy 
koniec drugiej kadencji, to już 
będzie czas na odpoczynek? 

Wręcz przeciwnie. Rozpo-
częliśmy wiele kolejnych pro-
jektów. Złożyliśmy także wnio-
sek o dofinansowanie w ra-
mach Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych - rozwój stref 
przemysłowych. Możemy po-
zyskać aż 250 mln zł. Kwota jest 
niewyobrażalna, będzie to re-
kord w historii istnienia powia-
tów, jeśli się nam to uda. Plano-
wana inwestycja zakłada kom-
pleksową przebudowę lub roz-
budowę drogi wojewódzkiej nr 
839, która od 1 stycznia 2023 r. 
stanie się drogą powiatową. 
Chodzi o odcinek o długości 
około 12 km przebiegający 
przez teren gmin Siedliszcze, 
Rejowiec Fabryczny, Rejowiec 
oraz Miasto Rejowiec Fa-
bryczny.  Nasz wniosek ukie-
runkowany jest przede wszyst-
kim na działania związane 
z rozwojem stref przemysło-
wych poprzez poprawę sieci 
komunikacyjnej. 

Dziękuję za rozmowę.

Jesteśmy liderami w budowie 
i przebudowie dróg
Rozmowa ze starostą chełmskim Piotrem Deniszczukiem

 
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMIE PROWADZI 

BAZĘ MATERIAŁOWO-SPRZĘTOWĄ W SIELCU. 
 JEST ONA NOWOCZEŚNIE WYPOSAŻONA. PARK MASZYNOWY STANOWIĄ:  

 
sześć ciągników rolniczych, 

dwie koparko-ładowarki, trzy samochody ciężarowe,  
siedem samochodów osobowo-towarowych, 

samochód osobowy, dwa remontery, przyczepy,  
malowarka drogowa, pługi śnieżne, piaskarki, 

kosiarki bijakowe, walec drogowy, zamiatarka ciągnikowa.  
 

Na wyposażeniu są m. in.:  zbiornik na emulsję, skrapiarki, piły i kosy spalinowe,  
zagęszczarki, piły do betonu, stopy wibracyjne.  

 
W ostatnim czasie bazę wyposażono w nowy sprzęt o łącznej wartości ponad 1,4 mln zł. 

 
 Dzięki temu powiat chełmski we własnym zakresie może realizować na wysokim poziomie 

 zadania związane z zimowym utrzymaniem i remontami dróg oraz ich bieżącym utrzymaniem.

NASZA NOWOCZESNA 
BAZA W SIELCU

Baza w Sielcu jest bogato wyposażona
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Scalanie gruntów  stwarza  ko-
rzystniejsze warunki gospoda-
rowania w rolnictwie. Polega 
ono na wydzieleniu nowych 
działek ewidencyjnych o in-
nym ukształtowaniu w sto-
sunku do pierwotnych. Dzięki 
scalaniu spada  liczba małych, 
rozproszonych działek.  

 W ramach scalania przeprowa-
dza się również prace w zakre-
sie zagospodarowania poscale-
niowego terenu, polegające 
w szczególności na stworzeniu 
funkcjonalnej sieci dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych 
i leśnych.  

- Proces ten ułatwia pro-
wadzenie produkcji rolnej 
i ogranicza koszty ponoszone 
w gospodarstwach, a także 
otwiera drogę do wprowadze-
nia nowoczesnych technologii 
w gospodarstwach. Pomaga to 
w racjonalnym wykorzystaniu 
zasobów ziemi uprawnej i do-
stosowuje istniejącą infrastruk-
turę do potrzeb właścicieli 
gruntów – podkreśla starosta 
chełmski Piotr Deniszczuk. 

Powiat chełmski jest lide-
rem w województwie lubelskim 
pod względem liczby prowadzo-
nych postępowań scaleniowych, 
powierzchni scalanych gruntów 
i wielkości pozyskanych na nie 
środków, które w 63,63% pocho-
dzą z funduszu EFRROW (środki 
unijne), a w pozostałej części 
z budżetu państwa. 

W ramach PROW 2014– 
2020 poddziałania „Wsparcie 
na inwestycje związane z roz-
wojem, modernizacją i dosto-
sowywaniem rolnictwa i leśnic-
twa” zakończone zostały prace 
scaleniowe obrębów: Wojsła-
wice, gm. Wojsławice, Biało-
pole, Buśno, Kicin, Strzelce– 
Kolonia, Zabudnowo, Tere-
miec, gm. Białopole, Józefin, 
Ludwinów, Nowe Depułtycze, 
gmina Chełm, Ochoża – Pniaki, 
gmina Wierzbica, o łącznej 
pow. 7 565 ha. Liczba działek 
w tych obrębach z początko-
wych 10 tys. 568 zmniejszyła 
się do  6 tys. 996 działek. 

W ramach zagospodaro-
wania poscaleniowego w w/w 
miejscowościach (poza obrę-
bami Białopole i Kobyle, gdzie 
prace jeszcze nie zostały zakoń-
czone) wybudowano łącznie 
90,93 km dróg gminnych, 
w tym: 31,03 km dróg asfalto-
wych, 16,77 km dróg z płyt 
JOMB, 22,03 km dróg utwar-
dzonych tłuczniem, 2,78 km 
dróg utwardzonych żwirem 
i 18,32 dróg wyrównanych rów-
niarką z uzupełnieniem zani-
żeń terenu. 

Prace w ramach zagospo-
darowania poscaleniowego 
obrębów Białopole, Buśno, Ki-
cin, Strzelce–Kolonia i Zabud-
nowo, gm. Białopole rozpo-
częły się w 2021 roku i zakoń-
czone będą w roku 2022 wyko-
naniem 1,58 km dróg asfalto-
wych, 15,76 km dróg z płyt 
JOMB, 6,64 km dróg utwar-
dzonych tłuczniem i 18,36 km 
dróg wyrównanych równiarką 
oraz dodatkowo poprawą pa-
rametrów melioracji wodnej 
(rowów) na łącznej długości 
31,77 km i budową lub przebu-
dową 90 przepustów. 

Na kolejne, obecnie reali-
zowane projekty w ramach 
PROW 2014–2020 składają się 
grunty o łącznej pow. 7 480 ha 
(8 778 działek ewidencyjnych) 
położone w obrębach: 

 
Łączny koszt projektów 

scaleniowych zrealizowanych 
przez powiat chełmski w ra-
mach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014– 
2020 wynosi 99 397 680 zł, 
w tym kwota 60 251 147 zł 
z przeznaczeniem na zagospo-
darowanie poscaleniowe.

Liderzy w scaleniach

Wręczenie umów o przyznanie pomocy finansowej na scalanie gruntów
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W ramach projektu „e-Geodezja 
cyfrowy zasób geodezyjny woje-
wództwa lubelskiego” wdrożono 
szereg e-usług, dzięki którym in-
teresant, po zalogowaniu się 
za pomocą profilu zaufanego 
(PZ), ma możliwość zamówienia 

materiałów państwowego za-
sobu geodezyjnego i kartogra-
ficznego. Wypełniając wniosek, 
można wskazać zakres zamówie-
nia, sposób odbioru materiałów 
oraz podać informacje kontak-
towe. Interesant, bez konieczno-
ści wychodzenia z domu, może 
złożyć wniosek, dokonać płatno-
ści oraz otrzymać zamówione  
materiały. 

Dodatkową korzyścią dla miesz-
kańców powiatu chełmskiego, 
wynikającą z realizacji projektu  
„e-Geodezja cyfrowy zasób  
geode zyjny województwa  lubel -
skiego” był pomiar i ujawnienie 
w bazie danych ewidencji grun-
tów i budynków wszystkich bu-
dynków. Właściciele nie musieli 
ponosić żadnych kosztów z tym 
związanych.

WYGODNA  
E-GEODEZJA

Kobyle, gm. Rejowiec o pow. 
593,6021 ha – projekt o łącznej 
wartości 4 933 542,43 zł (w tym  
3 269 214,85 zł z przeznaczeniem 
na zagospodarowanie poscale-
niowe,  zakończony w części sca-
leniowej, z rozpoczętymi pra-
cami zagospodarowania, w ra-
mach których w latach 2022– 
2023 wykonane zostaną budowa 
lub przebudowa: 0,36 km dróg 
asfaltowych, 0,60 km dróg z płyt 
JOMB, 6,29 km dróg utwardzo-
nych mieszanką niezwiązaną, 
2,67 km dróg wyrównanych rów-
niarką, budowa 3 przepustów, 
odkrzaczanie działek na łącznej 
pow. 0,20 ha.

Busówno,Busówno–Kolonia 
i  Pniówno, gm. Wierzbica o łącznej 
pow. 2 098,2061 ha  – projekt o łącz-
nej wartości 17 559 886,86 zł  
(w tym 11 684 909,77 zł z przezna-
czeniem na zagospodarowanie 
poscaleniowe), trwający obecnie 
w części scaleniowej. W ramach 
prac zagospodarowania poscale-
niowego zaplanowano do wyko-
nania w latach 2023–2024: bu-
dowę lub przebudowę 1,47 km 
dróg asfaltowych, 5,47 km dróg 
z płyt JOMB, 8,22 km dróg utwar-
dzonych mieszanką niezwiązaną, 
2,25 km dróg wyrównanych rów-
niarką z rozłożeniem kruszywa, 
6,40 km dróg wyrównanych rów-
niarką, budowę 13 przepustów, 
odkrzaczanie działek na łącznej 
pow. 1 ha.

Wola Korybutowa Pierwsza, Wola 
Korybutowa Druga i Wola Korybu-
towa - Kolonia,  gm. Siedliszcze  o łącz-
nej pow.  1 426,8058 ha – projekt 
o łącznej wartości 8 699 287,20 zł 
(w tym 4 704 230,94 zł z przezna-
czeniem na zagospodarowanie 
poscaleniowe) trwający obecnie 
w części scaleniowej. W ramach 
prac zagospodarowania poscale-
niowego zaplanowano do wyko-
nania w latach 2023–2024: bu-
dowę lub przebudowę 4,55 km 
dróg asfaltowych, 2,35 km dróg 
utwardzonych mieszanką nie-
związaną, 0,20 km dróg wyrów-
nanych równiarką z rozłożeniem 
kruszywa, 2,90 km dróg wyrów-
nanych równiarką, budowę 20 
przepustów, odkrzaczanie dzia-
łek na łącznej pow. 1 ha.

Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tar-
nowska i Wygoda, gm. Wierzbica 
o łącznej pow. 1 593,7029 ha – pro-
jekt o łącznej wartości 11 295 
945,00 zł (w tym 6 846 236,79 zł 
z przeznaczeniem na zagospoda-
rowanie poscaleniowe), trwający 
obecnie w części scaleniowej 
(postępowanie administracyjne 
prowadzone przez starostę kra-
snostawskiego). W ramach prac 
zagospodarowania poscalenio-
wego zaplanowano do wykona-
nia w latach 2023–2024: budowę 
lub przebudowę 8,72 km dróg as-
faltowych, 5,54 km dróg wyrów-
nanych równiarką z rozłożeniem 
kruszywa, 2,80 km dróg wyrów-
nanych równiarką, budowę 30 
przepustów, odtworzenie ro-
wów melioracji wodnej na łącz-
nej długości 18 km. 
 
Kamienna Góra, gm. Wierzbica 
o pow. 175,9829 ha - projekt 
o łącznej wartości 1 852 220,04 zł 
(w tym 1 231 000,39 zł z przezna-
czeniem na zagospodarowanie 
poscaleniowe), trwający obec-
nie w części scaleniowej. W ra-

mach prac zagospodarowania 
poscaleniowego zaplanowano 
do wykonania w latach 2024– 
2025: budowę lub przebudowę 
0,20 km dróg asfaltowych oraz 
0,84 km dróg utwardzonych 
mieszanką niezwiązaną.  
 
Olchowiec – Kolonia, gm. Wierzbica 
o pow. 473,1866 ha – projekt o łącz-
nej wartości 4 980 288,98 zł  
(w tym 3 309 940,27 zł z przezna-
czeniem na zagospodarowanie 
poscaleniowe), trwający obecnie.  
 
Terenin, gm. Wierzbica o pow. 
370,3526 ha – projekt o łącznej 
wartości 3 897 961,13 zł (w tym 
2 590 616,44 zł z przeznaczeniem 
na zagospodarowanie poscale-
niowe) trwający obecnie w części 
scaleniowej. W ramach prac za-
gospodarowania poscalenio-
wego zaplanowano do wykona-
nia w latach 2024–2025: budowę 
lub przebudowę 0,84 km dróg as-
faltowych, 0,25 km dróg z płyt 
JOMB, 1 km dróg utwardzonych 
mieszanką niezwiązaną, 0,45 km 
dróg do wyrównania rów-

niarką,budowę 4 przepustów. 
 
Syczyn, gm. Wierzbica o pow. 
747,2014 ha – projekt o łącznej 
wartości 7 864 294,72 zł (w tym 
5 226 673,79 zł z przeznacze-
niem na zagospodarowanie po-
scaleniowe), trwający obecnie 
w części scaleniowej. W ra-
mach prac zagospodarowania 
poscaleniowego zaplanowano 
do wykonania w latach 2024– 
2025: budowę lub przebudowę 
0,27 km dróg asfaltowych, 0,66 
km dróg z płyt JOMB, 5,09 km 
dróg utwardzonych mieszanką 
niezwiązaną, 0,48 km dróg 
do wyrównania równiarką, bu-
dowę 6 przepustów.
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20 czerwca br. w powiecie 
chełmskim odbyła się sesja ab-
solutoryjna. Starosta Piotr De-
niszczuk omówił raport o sta-
nie powiatu za 2021  rok, z któ-
rym radni i mieszkańcy mogli 
wcześniej zapoznać się i zgła-
szać uwagi.  

Raport to dokument, który za-
wiera roczne podsumowanie 
działalności z uwzględnieniem 
realizowanych polityk, progra-
mów, strategii oraz uchwał rady 
powiatu. Po debacie nad rapor-
tem, radni udzielili wotum za-
ufania Zarządowi Powiatu za  

2021 rok. Głosowanie nad uch -
wałą w sprawie udzielenia za-
rządowi  absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2021 rok 
odbyło się po wysłuchaniu spra-
wozdania finansowego. Tym ra-
zem radni również zagłosowali 
za udzieleniem absolutorium.

Zarząd powiatu został doceniony  

Wynik budżetu operacyjnego 
jednostek samorządu teryto-
rialnego to jeden z najistotniej-
szych wskaźników sytuacji fi-
nansowej samorządu. Nad-
wyżkę operacyjną stanowi do-
datnia różnica między docho-
dami bieżącymi a wydatkami.  

Wykonany wynik operacyjny 
jest podstawowym parame-
trem świadczącym o kondycji 
finansowej samorządu. Wska-
zane jest, aby był on jak naj-
wyższy.  W powiecie chełm-
skim to się udało. W 2021 roku 
osiąg nęliśmy rekordowy wynik 

operacyjny w kwocie 17 mln zł.  
To oznacza, że powiat cheł mski 
ma potencjał inwestycyjny 
i może zapewnić wkład własny 
w inwestycje realizowane za-
równo przy wspa rciu finanso-
wym z Unii Europejskiej, jaki 
i programów rządowych.

Rekordowa nadwyżka powiatu chełmskiego!

Zarząd Powiatu w Chełmie po sesji absolutoryjnej

Radni zagłosowali za absolutorium

XX jubileuszowa edycja Samo-
rządowego Forum Kapitału i Fi-
nansów, która odbędzie się 12-
13 października będzie waż-
nym wydarzeniem również dla 
władz powiatu chełmskiego. 
Otrzymaliśmy już oficjalną in-
formację, że powiat chełmski 
znalazł się w pierwszej dzie-
siątce rankingu „Wydatki inwe-
stycyjne samorządów”. Wrę-
czenie wyróżnień nastąpi pod-
czas Gali Inwestorów Samorzą-
dowych. 

To nie pierwszy taki suk-
ces powiatu chełmskiego. 
W tym roku Forum Ekono-

miczne zaprezentowało naj-
nowszy Ranking Finansowy 
Samorządu Terytorialnego 
w Polsce 2021. Powiat chełmski 
ma 24. miejsce w kraju. 

- Niezależni i obiektywni 
eksperci na podstawie twar-
dych danych ocenili, że środki 
publiczne w naszym powiecie 
są wydawane racjonalnie, 
oszczędnie i celowo. To duże 
wyróżnienie, ale przede 
wszystkim obiektywna ocena 
wysokiej jakości prac władz 
i urzędników samorządowych 
oraz potwierdzenie kompe-
tentnych działań radnych, któ-

rzy decydują o kierunku roz-
woju powiatu chełmskiego – 
podkreśla  starosta Piotr De-
niszczuk. 

Najnowszy Ranking Fi-
nansowy Samorządu Teryto-
rialnego w Polsce 2021 został 
przygotowany w oparciu 
o dane regionalnych izb obra-
chunkowych. Miejsce w ran-
kingu jest pochodną siedmiu 
wskaźników: udziału docho-
dów własnych w dochodach 
ogółem jednostek samorządu 
terytorialnego, relacji nadwyżki 
operacyjnej do dochodów ogó-
łem, udziału wydatków inwe-

stycyjnych w wydatkach ogó-
łem, obciążenia wydatków bie-
żących wydatkami na wyna-
grodzenia i pochodne, udziału 
środków europejskich w wy-
datkach, relacji zobowiązań 
do dochodów oraz udziału po-
datku dochodowego od osób fi-
zycznych. 

Powiat chełmski w ubie-
głym roku miał 31 . pozycję. Już 
wtedy mowa była o ogromnym 
sukcesie. W tym roku podsko-
czyło jeszcze o kilka oczek w ta-
beli. To oznacza, że sytuacja fi-
nansowa powiatu jest jeszcze 
lepsza.

Bijemy rekordy! Powiat chełmski w „złotej dziesiątce”

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Walczuk oraz wiceprze-
wodniczący Ireneusz Czmuda 

Powiat chełmski najlepszy!

Poprzednicy Starosta Piotr Deniszczuk  
Przewodnicząca Rady 

Powiatu  
Grażyna Szykuła 

Starosta Piotr Deniszczuk  
Przewodniczący Rady 

Powiatu  
Jarosław Walczuk
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Otwarcie każdej nowej drogi to 
święto dla lokalnej społeczno-
ści. To też duże wyzwanie or-
ganizacyjne. Na szczęście 
na wysokości zadania zawsze 
stają koła gospodyń wiejskich 
i strażacy - ochotnicy.  Liczne 
atrakcje przyciągają mieszkań-
ców i zachęcają do integracji. 
Okazji jest sporo, bo też powiat 
chełmski jest liderem w pozy-
skiwaniu środków zewnętrz-
nych i budowaniu nowych 
dróg. 

Gmina Ruda-Huta świętowała 
W piątek, 3 czerwca w Leśni-
czówce odbyło się otwarcie 
i poświęcenie drogi powiatowej 
przebudowanej na odcinku No-
winy-Rudka o długości 16,5 
km. Wartość tego etapu to 
kwota 11,7 mln, zł w tym dofi-
nansowanie wyniosło ponad 7 
mln zł. Wykonano: jezdnię 

o szerokości 6 m, obustronne 
pobocza bitumiczne o szeroko-
ści 1 m, przebudowę zatok au-
tobusowych, skrzyżowań 
i zjazdów, wykonano pełne 
oznakowanie poziome i pio-
nowe, zamontowano urządze-
nia bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego. 

Realizacja tego odcinka 
stanowiła część dużego zada-
nia inwestycyjnego, obejmują-
cego drogi relacji Nowiny-
Rudka, Ruda-Kolonia-Rudka 
oraz Srebrzyszcze-Gotówka. 

I jeszcze jedna nowa „powia-
tówka” 
W sobotę, 11 czerwca w miej-
scowości Sawin także odbyło 
się otwarcie drogi powiatowej. 
W ramach inwestycji przebu-
dowano odcinek długości 1,5 
km i szerokości 6 m. Ułożono 
nowe chodniki i powstało asfal-

towe pobocze o szerokości me-
tra i długości 419 m (strona 
lewa) oraz 110 m (strona 
prawa). Przy okazji też wyko-
nano zjazdy indywidualne i pu-
bliczne, przebudowę skrzyżo-
wań z drogami gminnymi i po-
wiatowymi, montaż urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego, pełne oznakowanie po-
ziome i pionowe. Ustawiono 
znaki aktywne „STOP” oraz 
wydzielono aktywne przejścia 
dla pieszych i je oświetlono. 
Wartość tego etapu inwestycji 
wyniosła 1,6 mln zł, w tym do-
finansowanie - 800 tys. zł. 

W gminie Żmudź też było 
otwarcie 
Na drodze powiatowej z Roz-
toki do Kazimierówki jest też 
już nowa nawierzchnia asfal-
towa. Wykonano ją na odcinku 
1200 metrów. Koszt inwestycji 

to ponad 987 tys. zł. Pokryty zo-
stał w całości ze środków wła-
snych powiatu chełmskiego. 
Zakończenie inwestycji święto-
wano 18 czerwca.  Otwarciu 
drogi – jak zawsze - towarzy-
szyły liczne atrakcje.  

Inwestujemy w drogi! Prace 
dobiegają końca 
Oto kolejny sukces - niemal 8 
mln zł udało się przeznaczyć 
na przebudowę drogi powiato-
wej na odcinku Siedliszcze-
Pawłów. Starosta Piotr Denisz-
czuk i wicestarosta Jerzy Kwiat-
kowski podpisali umowę z wy-
konawcą. Prace realizuje Kon-
sorcjum Firm: Lider Konsor-
cjum – PREF-BET Wytwórnia 
Mas Bitumicznych, Betonu 
i Prefabrykatów Sp. z o.o. i Part-
ner Konsorcjum – BG Construc-
tion Sp. z o.o. Wartość zadania 
opiewa na kwotę 7,8 mln zł. In-

westycja jest realizowana dzięki 
dofinansowaniu, jakie samo-
rząd otrzymał w ramach Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg 
w wysokości prawie 4 mln zł, co 
stanowi 50 proc. kosztów. W ra-
mach inwestycji powstanie nie-
mal 5 km nowego asfaltu.  

Ogłaszamy przetargi  
i do pracy 
17 czerwca, wicepremier Jacek 
Sasin wręczał w Leśniowicach 
promesy na inwestycje z Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład. 
Dla powiatu chełmskiego prze-
znaczono kwotę niemal 26 mln 
zł. Promesę dla powiatu  ode-
brał wicestarosta Jerzy Kwiat-
kowski. W uroczystościach to-
warzyszył mu radny powia-
towy z gminy Leśniowice – Bo-
gusław Kudyba. 

Polski Ład zapewnia wyso-
kie, 95-procentowe dofinanso-

wanie. Pierwsza z planowanych 
dróg przeznaczonych do rozbu-
dowy to ok. 7-kilometrowy od-
cinek od Kumowa Majorac-
kiego przez Leszczany do Żmu-
dzi. Pozyskano na nią dofinan-
sowanie w wysokości ponad 13 
mln zł. Druga - biegnie od Kasi-
łanu przez Sielec do Kumowa 
Majorackiego. To niemal 8-kilo-
metrowa trasa, na którą pozy-
skano ponad 7,7 mln zł. Trzecia 
inwestycja to odcinki dróg po-
wiatowych w Bielinie przez Ra-
dziejów i Tuchanie oraz w Ro-
gatce. Łącznie to ok. 5 kilome-
trów dróg, na które  powiat po-
zyskał 5 mln zł. 

- Dostaliśmy ten czek 
na drogi i przekazujemy go 
tam, gdzie mieszkańcy będą 
z nich korzystali – podkreśla 
starosta Piotr Deniszczuk. Sym-
boliczny czek za pośrednic-
twem członków Zarządu Po-

Sukces mierzony w kilometrach 

Uroczyste otwarcie parkingu w Sawinie

Ofensywa drogowa to również zasługa Jarosława Walczuka, przewodniczącego rady powiatuStarosta i wójt gminy Ruda-Huta podczas dzielenia tortu z okazji otwarcia kolejnej drogi powiatowej
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wiatu i radnych powiatu cheł-
mskiego został przekazany 
mieszkańcom i lokalnym dzia-
łaczom. 

- To największe w historii 
samorządu terytorialnego do-
finansowanie, które będzie 
sprzyjało rozwojowi naszego 
regionu. Powiat chełmski 
dzięki temu zmienia się na lep-
sze, żyje się nam, mieszkań-
com, znacznie wygodniej. Po-
wiedzieć dziękuję – to mało. 
Dlatego mówię: prosimy o wię-
cej – zapewnia wicestarosta Je-
rzy Kwiatkowski. 

W trzecim naborze wnio-
sków do Rządowego Funduszu 
Polski Ład, ogłoszonym dla 
gmin i powiatów, w których 
funkcjonowały dawniej Pań-
stwowe Gospodarstwa Rolne, 
powiat chełmski także otrzy-
mał dofinansowanie. Tym ra-
zem to 2 mln zł na przebudowę 
drogi powiatowej w Wólce Kań-
skiej na terenie gminy Rejowiec 
Fabryczny. 

Budowy trwają lub zaraz się 
zaczną 
Rozpoczęła się budowa i prze-
budowa drogi powiatowej 
na odcinku Żółtańce Kolonia-
Wereszcze Duże. Dofinansowa-
nie wynosi 6,7 mln zł. Całko-
wita wartość inwestycji to po-
nad 16,8 mln zł. Planowany ter-
min zakończenia inwestycji to 
maj 2023, ale wykonawca robót 
- firma PREF-BET Wytwórnia 

Mas Bitumicznych, Betonu 
i Prefabrykatów Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Pawłowie - zapowiada, 
że budowę zakończy jeszcze 
w tym roku. 

W gminie Białopole także 
mieszkańcy czekają niecierpli-
wie na rozpoczęcie robót dro-
gowych. 

- W ramach Polskiego 
Ładu otrzymaliśmy 5 mln zł do-
finansowania na przebudowę 
blisko 10 km dróg powiato-
wych, które są położone na te-
renie gminy Białopole. To bar-
dzo potrzebna inwestycja, 
która będzie służyć mieszkań-
com - podkreśla starosta cheł-
mski. 

Mimo niewątpliwego suk-
cesu, na realizację tego zadania 
trzeba jeszcze poczekać. Z po-
wodów niezależnych od po-
wiatu, po raz trzeci ogłoszono 
postępowanie przetargowe 
na wykonanie robót budowla-
nych. Poprzednie oferty znacz-
nie przewyższały środki prze-
znaczone na ten cel.  

W tym roku w planach jest 
również realizacja drugiego 
etapu zagospodarowania po-
scaleniowego gruntów obrę-
bów Białopole, Buśno, Kicin, 
Strzelce-Kolonia i Zabudnowo 
w gminie Białopole. Wybudo-
wane zostaną nowe drogi z na-
wierzchnią asfaltową, a także 
z płyt betonowych oraz nie-
które będą utwardzone tłucz-
niem. Wiele dróg gminnych 

gruntowych zostanie napra-
wionych równiarką. Łączne 
koszty wykonania tych prac to 
ok. 8,8 mln zł. Podpisano już 
umowy z firmami na wykona-
nie tego zadania. 

Wiele prac powiat chełm-
ski wykonuje bez oglądania 
się na firmy zewnętrzne. Tak 
było w Żmudzi, gdzie ekipa 
z bazy materiałowo-sprzęto-
wej w Sielcu wybudowała par-
king z kostki brukowej. Po-
wstało 10 miejsc parkingo-
wych. Koszty osobowe i mate-
riałów użytych przy budowie 
wyniosły 42 tys. zł. 

Dodatkowo zawarto już 
umowy na dofinansowanie za-
gospodarowania poscalenio-
wego na terenie gmin Wierzbica, 
Siedliszcze i Rejowiec. 
W związku z tym, w latach 2023-
2024 planowane są budowy 
i przebudowy dróg gruntowych. 
Łącznie na ten cel pozyskano 
ponad 25,5 mln zł. Ponadto po-
wiat otrzymał pieniądze na wy-
konanie zagospodarowania po-
scaleniowego w miejscowości 
Kamienna Góra, Olchowiec-Ko-
lonia, Terenin i Syczyn w gminie 
Wierzbica. 

Ogłoszono także postępo-
wanie przetargowe na dokoń-
czenie prac przerwanych przez 
wykonawców. Drogowcy więc 
ponownie pojawią się na ulicy 
Wiejskiej i Chełmskiej w Re-
jowcu Fabrycznym oraz na dro-
dze w Kolonii Rudka na terenie 

gminy Ruda-Huta, a także 
na niedokończonym odcinku 
drogi powiatowej od Święcicy 
przez Czułczyce Duże, na tere-

nie gminy Sawin i Wierzbica. 
W planach jest opracowanie 
dokumentacji projektowej dla 
dróg powiatowych relacji 

Okszów Kolonia- Srebrzyszcze, 
ul. Polnej i Cichej oraz części ul. 
Narutowicza w mieście Rejo-
wiec Fabryczny.

Starosta i wicestarosta podczas podpisywania kolejnych umów na drogi powiatowe

Zagospodarowanie poscaleniowe niesie same korzyści
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Rok 2022 upływa nam pod zna-
kiem imprez kulturalnych i spor-
towych.  W naszym powiecie 
dużo się działo.  

Po długiej i uciążliwej dla nas 
wszystkich  przymusowej 
przerwie spowodowanej pan-
demią koronawirusa, mogli-
śmy się nareszcie wspólnie 
spotkać nie tylko w plenerze, 
ale rownież na licznych pikni-

kach i festynach oraz zawo-
dach sportowych i rekreacyj-
nych. Na scenę powróciły  lo-
kalne zespoły muzyczne i folk-
lorystyczne, które także stęsk-
niły się za publicznością. 
Twórcy ludowi mieli nareszcie 
okazję, by pokazać licznie 
przybyłym widzom swoje naj-
nowsze prace. Gospodynie 
z kół gospodyń wiejskich wy-
kazały się też dużą aktywno-

ścią i ogromnym zapałem, po-
dejmując się wraz z powiatem 
chełmskim współorganizacji 
wielu imprez. Dziękujemy 
wszystkim za pomoc, za za-
proszenia do gmin i współ-
pracę na rzecz mieszkańców. 
Oby takich miłych uroczysto-
ści było jak najwięcej. Mamy 
nadzieję, że wkrótce będziemy 
mieli kolejne okazje do wspól-
nych spotkań.

Kulturalnie w powiecie chełmskim – przegląd najciekawszych wydarzeń

Żniwowanie - gmina Leśniowice
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Powiatowa Niedziela z Wielkimi Polakami w Wierzbicy

Powiatowy Dzień Konia Zimnokrwistego
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Kulturalnie w powiecie chełmskim – przegląd najciekawszych wydarzeń

Lato w powiecie to czas imprez plenerowych, festynów i przeglądów

Bolkowanie w Hniszowie
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W piątek 12 sierpnia  odbyło się 
oficjalne otwarcie Domu Pomocy 
Społecznej w Rejowcu. 

To nowoczesna placówka, speł-
niająca najwyższe standardy. 
Do dyspozycji pensjonariuszy 
jest tam 26 trzyosobowych pokoi 
z łazienkami. Dwa piętra zajmują 
pomieszczenia mieszkalne, zaś 
na zaadoptowanym poddaszu są 
gabinety rehabilitacyjne, pokoje 

gościnne i socjalne, kaplica 
i biura. W pomieszczeniach piw-
nicznych utworzono zaplecze 
techniczne. Wypiękniał również 
teren wokół budynku. 
- Pracuje tutaj doświadczona ka-
dra, która była wcześniej zatrud-
niona w DPS-ie w Kaniem i Choj-
nie Nowym Pierwszym. Mam 
nadzieję, że ten obiekt będzie do-
brze służył wszystkim - mówił 
podczas otwarcia DPS-u w Re-

jowcu starosta chełmski Piotr De-
niszczuk. 

Łączna wartość zadania wy-
niosła ponad 5,5 mln zł. Na ten cel 
pozyskano dofinansowanie  w 
wysokości ponad 2,3 mln zł ze 
środków Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych (PFRON).  

Powiat chełmski otrzymał 
również dofinansowanie na DPS 
w Rejowcu z Rządowego Fundu-

szu Inwestycji Lokalnych w wy-
sokości ponad 1,2 mln zł. 
- Nie powstałby ten DPS, gdyby 
nie życzliwość, pozwolę sobie 
użyć określenia  przyjaciół  - pani 
dyrektor Małgorzaty Romanko, 
dyrektora Albina Mazurka. 
Gdyby nie życzliwość samorzą-
dowców i ludzi mieszkających 
tutaj, a także wolontariuszy, nie 
byłoby tego domu. Ale ten dom 
jest i będzie służył  ludziom także 

wówczas, gdy nas już nie będzie. 
Dlatego dziękuję i proszę o dalszą 
pomoc - powiedział wicestarosta 
Jerzy Kwiatkowski. 
Pierwsi podopieczni domu poja-
wili się 10 czerwca tego roku. Byli 
to mieszkańcy z likwidowanego 
domu pomocy w Chojnie No-
wym Pierwszym, w sumie 50 
osób. Opiekę nad nimi objęło 
dwudziestu pięciu pracowników 
z Domu Pomocy Społecznej 

w Chojnie Nowym Pierwszym 
i Domu Pomocy Społecznej 
w Kaniem. 
Aktualnie w domu pomocy prze-
bywa 63 podopiecznych oraz kil-
koro uchodźców z Ukrainy, któ-
rzy posiadają orzeczenia o niepeł-
nosprawności. Liczba zatrudnio-
nych, świadczących opiekę nad 
mieszkańcami Domu Pomocy 
Społecznej w Rejowcu, wynosi 
36 osób.

Otwarcie DPS w Rejowcu. Pensjonariusze 
mieszkają w komfortowych warunkach

 78 dni funkcjonował dom dla 
uchodźców w Rejowcu. Gdy go 
zamknięto, zamknął się także 
pewien rozdział w życiu wielu 
wolontariuszy, pracowników 
chełmskiego starostwa i jed-
nostek podległych, którzy 
stworzyli to przyjazne dla ludzi 
miejsce. Pomogli w sumie po-
nad 7 tysiącom osób, uciekają-
cym przed wojenną zawieru-
chą. 

- Nie mogliśmy już dłużej prze-
kładać terminu realizacji 
umowy z PFRON-em na utwo-
rzenie w naszym powiatowym 
budynku w Rejowcu domu po-
mocy społecznej. Musieliśmy 
dom dla uchodźców zamknąć, 
by móc otworzyć DPS. Jednak 
dla każdego uchodźcy znaleź-
liśmy godne miejsce - zapewnia 
wicestarosta Jerzy Kwiatkow-
ski.  

Ukraińcy, którzy już zado-
mowili się w Rejowcu, w więk-
szości nie chcieli daleko wyjeż-
dżać. Wciąż liczą na to, że będą 
mogli wrócić do swoich do-
mów. Znaleziono dla nich miej-
sca na terenie powiatu chełm-
skiego - w gospodarstwach 

agroturystycznych, domach 
prywatnych i świetlicach.Nie-
których ulokowano także 
w domu wczasowym w Nałę-
czowie. Około 100 Ukraińców 
wróciło w rodzinne strony: 
do Lubomla, Włodzimierza, 
Kowla, Szacka i innych przygra-
nicznych miejscowości. 

Rozstanie nie było łatwe. 
Płakali niemal wszyscy: wolon-
tariusze, pracownicy, wyjeż-
dżający Ukraińcy. Żal było ukra-
ińskim dzieciom rozstawać się 
z rówieśnikami. 

- Wszyscy się ze sobą zży-
liśmy. Wolontariusze, gdy za-
czynali pracę, nie pytali o wy-
nagrodzenie. Zostawali tak 
długo, jak było trzeba. Mieli-
śmy taką możliwość, więc dali-
śmy im propozycję odbycia 
staży lub podpisania umów zle-
cenia. Stworzyli pracowitą, 
zgraną ekipę ludzi, wśród któ-
rych nie było większych niepo-
rozumień - wspomina wicesta-
rosta Kwiatkowski. 

W domu uchodźcy w Re-
jowcu pracowało ok. 100 osób. 
To byli ci, którzy po prostu 
przyszli pomagać i zostali 
na dłużej. To też oddelegowani 

pracownicy innych powiato-
wych DPS-ów, starostwa po-
wiatowego i bazy materiałowo-
sprzętowej w Sielcu. Wszyst-
kich nie sposób wymienić 
z imienia i nazwiska. Ale, jak za-
pewnia wicestarosta, ta rzesza 
ludzi zasługuje na szacunek 
i wszystko, co człowiek może 
otrzymać najlepszego. 

- Mnóstwo dobrej roboty 
wykonała też dyrektor DPS-u 
w Rejowcu Elżbieta Florczak. 
Wspomógł nas zespół ds. 
obronnych i zarządzania kryzy-

sowego wraz z Markiem Kacz-
marskim. Dobrze nam się 
współpracowało z samorzą-
dami - podkreśla Kwiatkowski. 
- W domu uchodźcy w Rejowcu 
znaleźli schronienie potrzebu-
jący z każdego rejonu Ukrainy, 
ludzie chorzy, niepełno-
sprawni, dzieci chore onkolo-
gicznie, ludzie różnych wyznań 
i stanu majątkowego. To, co 
wcześniej wydawało się nie-
możliwe, stało się faktem.  Nie-
stety, przez okrutną i niespra-
wiedliwą wojnę - dodaje. 

Na szczęście wielu lu-
dziom udało się pomóc. Jedni 
korzystali z pomocy ośrodka 
przez dzień lub dwa i jechali da-
lej, inni znaleźli tam swój tym-
czasowy dom. Pomoc znalazły 
dzieci chore onkologicznie, 
które uciekając z Kijowa, zatrzy-
mały się w Rejowcu, a potem 
zostały przewiezione do szpitali 
w Polsce, a także do Włoch - 
do Mediolanu. W DPS-ie w Re-
jowcu przebywali mali pacjenci 
tuż po operacjach, którzy mu-
sieli odpocząć przed dalszą po-
dróżą. Niektórych transporto-
wano zaledwie w trzy dni 
po przeszczepach. To była też 
ogromna odpowiedzialność, by 
właściwie zorganizować im 
pobyt, opiekę medyczną i wy-
prawić w dalszą drogę. 

Dom uchodźcy w Rejowcu 
zapewnił setkom osób kom-
pleksową opiekę, nie tylko 
związaną z wyżywieniem i za-
kwaterowaniem. Należało też 
zająć się dziećmi i ich edukacją. 
Potrzebna była pomoc me-
dyczna i nie mniej ważne było 
wsparcie duchowe. 

- Gościliśmy duchownych 
wielu wyznań, nawet buddy-

stów z Nepalu - wspomina wi-
cestarosta. 

W domu uchodźcy prze-
bywały też kobiety ciężarne. 
Trzy z nich urodziły w szpitalu 
i wróciły z kilkudniowymi nie-
mowlakami do placówki w Re-
jowcu. Traktowały więc to 
miejsce jak dom. 

Obchodzono tam rodzinne 
uroczystości, urodziny, imie-
niny. Święta Wielkanocy 
uczczono dwukrotnie. Raz, gdy 
świętowali katolicy, tydzień 
później - z prawosławnymi. 

Ten ośrodek pełnił też 
ważną funkcję punktu zbiórki 
darów, które przysyłano nie 
tylko z Polski, ale też z zagra-
nicy. Przy współpracy z trzema 
organizacjami rozsyłano je da-
lej na Ukrainę: do Mariupola, 
Kijowa, Charkowa, Doniecka, 
Odessy. Wśród wielu ton towa-
rów, które transportowano, 
były nie tylko artykuły spożyw-
cze i chemiczne, ale też przesy-
łano umundurowanie dla woj-
ska, hełmy, sprzęt medyczny, 
środki przeciwbólowe i sprzęt 
chirurgiczny, czyli wszystko to, 
co jest niezbędne w kraju ogar-
niętym wojną.

Ukraińcy znaleźli dom w Rejowcu
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Rajd rowerowy Tour de Lubel-
skie organizowany był  przez: 
powiat chełmski, Gminny 
Ośrodek Kultury im. R. Kapu-
ścińskiego w Pawłowie, gminę 
Rejowiec Fabryczny i Miasto 
Chełm. 

W wydarzeniu udział wzięło 
około 200 miłośników dwóch 
kółek. Rajd przebiegał w miłej 
i rodzinnej atmosferze. 

Pierwszy na mecie zamel-
dował się Czesław Lang - jeden 
z najwybitniejszych polskich 
kolarzy i główny organizator 
Tour de Pologne. Trasa  rajdu li-
czyła łącznie około 36 km.  

Na mecie na uczestników 
rajdu czekał poczęstunek, a naj-
młodsi mogli skorzystać z dmu-
chańców i animacji.  Festyn 
uświetniły występy zespołów 
śpiewaczych.  Wśród uczestni-
ków rajdu rozlosowano rower. 

Aktywnie w powiecie chełmskim

Na Ziemię Chełmską zawitała 
w tym roku jedna z najwięk-
szych imprez kolarskich w Pol-
sce - Tour de Pologne.  Licznie 
przybyli na trasę kibice okla-
skiwali zmagania kolarzy.  

W niedzielę, 31 lipca punktual-
nie o godz. 12.05 najlepsi kola-
rze na świecie ruszyli z Chełma 
w ramach II etapu 79. Tour de 
Pologne. 

Następnie przejechali 
przez gminy powiatu chełm-
skiego: Kamień, Żmudź  i Biało-
pole. Drugi etap wyścigu za-
kończyli w Zamościu. Miesz-
kańcy powiatu chełmskiego 
stanęli na wysokości zadania, 
licznie kibicując kolarzom 
przy drogach. 

79. Tour de Pologne na Ziemi Chełmskiej

 

W powiecie w ostatnim czasie odbyły się również inne imprezy 
sportowe. Fundacja Rozwoju Rejowca Fabrycznego zorganizowała 
turniej w boccię dla osób niepełnosprawnych.FO
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Wśród kibiców był m.in. 
radny Andrzej Zając 

Turniej w boccię w Rejowcu 
Fabrycznym

Doktor Lucyna Sado 
W okresie jesienno-zimo-

wym następuje znaczny wzrost 
zachorowań na choroby infek-
cyjne, głównie grypę, infekcje 
grypopodobne, infekcje gór-
nych dróg oddechowych. 
Wzrasta również liczba zacho-
rowań na Covid-19. Takie zjawi-
sko było obserwowane w ostat-
nich dwóch latach, kiedy to 
w okresie jesienno-zimowym 
wzrastała lawinowo liczba za-
każonych. Natomiast latem 
było znacznie mniej chorych. 

Obecnie w Polsce odnoto-
wuje się ok. 5 tys. dziennie no-
wych zakażeń koronawirusem. 
Choroba wywołana jest głów-
nie przez wariant wirusa o na-
zwie Omikron, przebiega ła-
godniej, powoduje mniej powi-
kłań oraz zgonów. Niewątpli-
wie w Polsce przyczyniły się 

do tego prowadzone na ma-
sową skalę szczepienia. Nasze 
społeczeństwo w ok. 60 proc. 
z nich skorzystało. Ten niewąt-
pliwy dobry wynik udało nam 
się osiągnąć dzięki promocji 
profilaktyki zakażeń koronawi-
rusem i zwiększeniu dostępno-
ści szczepionki. W powiecie 
chełmskim mieliśmy utwo-
rzone dodatkowe powiatowe 
punkty szczepień, które po-
wstały z inicjatywy władz sta-
rostwa. W punkcie szczepień 
w Kaniem, w którym pracowa-
łam, zaszczepiliśmy 2 tys. osób. 

Nadal prowadzone są 
szczepienia dla wszystkich 
chętnych, w tym także szcze-
pienia drugą dawką przypomi-
nającą, przeznaczone dla osób 
powyżej 60. roku życia. Osoby 
zainteresowane mogą się zgło-
sić do dowolnego punktu 

szczepień. Zapewniam, że 
warto – przyjęcie dodatkowej 
dawki szczepionki podniesie 

naszą odporność i pozwoli 
uniknąć choroby lub spowo-
duje łagodniejszy jej przebieg.

Szczepmy się dla zdrowia

XXV Turniej Piłki Nożnej Oldbojów im. Edwarda Pusiaka. Puchary 
w imieniu starosty chełmskiego  Piotra Deniszczuka wręczyła 
radna powiatowa Paulina Suchań.

Piłkarski turniej oldbojów. 
Wygrała gmina Chełm
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13.00 – Msza św. w kościele pw. Matki Bożej Ostrobramskiej i św. Wojciecha w Wierzbicy 

14.30 – korowód dożynkowy wraz z Orkiestra Dętą z Rejowca, przejście do Integracyjnego Centrum 

Kulturalno-Rekreacyjnego 

15.00 – część oficjalna (powitania, wręczenie odznaczeń) 

15.30 – zespół Wierzbiczanie z Wierzbicy 

15.45 – zespół Tęcza z Białopola 

16.00 – zespół Echo z Gołębia 

16.15 – zespół Swojska Nuta z Rejowca Fabrycznego 

16.25 – ogłoszenie wyników konkursów na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, tradycyjny chleb wiejski 

16.40 – zespół Koral z Kamienia 

16.55 – ogłoszenie wyników konkursów na regionalne ciasto drożdżowe, najlepszą nalewkę 

17.10 – Kapela Sawińska z Sawina 

17.25 – zespół Bokoryna z Rudy-Huty 

17.40 – zespół Remedium z Białopola 

17.55 - zespół Na Dolince z Kumowa Majorackiego 

18.10 – zespół CudaWianki z Dorohuska 

18.25 – Taki Wodzirej 

19.00 - zespół NOKAUT 

20.00 – Patrycja Runo- KRÓLOWA PIOSENKI CYGAŃSKIEJ 

21.00 – zabawa taneczna Lazur Band

W niedzielę 8 sierpnia odbył 
się XX Jarmark Pawłowski. 

Starosta chełmski Piotr Denisz-
czuk docenił artystów i rzemieśl-
ników. Podczas XX Jarmarku 
Pawłowskiego nagrodzono lau-
reatów konkursu: „Na najatrak-
cyjniej prezentowany ginący za-
wód”.  Nagrody wręczali wice-
starosta chełmski Jerzy Kwiat-
kowski wraz z wójtem gminy Re-
jowiec Fabryczny Zdzisławem 
Krupą. Komisja konkursowa ob-
radowała w składzie: Anna Pą-
gowska, Lucyna Waryszak i Do-
rota Bezler.  

A oto zwycięzcy: Małgo-
rzata i Tomasz Krajewscy 
(twórcy ludowych dekoracyj-
nych pająków), Sebastian i Zo-
fia Kozłowscy (garncarze),  
Krzysztof Marczydło (kowal). 

Wyróżnienia: Regina 
Redde (tkactwo na krosnach), 
Maria Szwargolińska (szydełko), 
Krystyna i Jan Ulaniccy (rzeźba), 
Barbara Wolińska (kompozycje 
z suchych kwiatów), Włady-
sław Kowal (wiklina).

Tłumy na Jarmarku Pawłowskim

Powiat chełmski 
Starostwo Powiatowe 
w Chełmie,  
pl. Niepodległości 1,  

22-100 Chełm 
82 562-75-01 
sekretariat@powiatchelmski.pl 
www.powiatchelmski.pl

Starostowie Dożynek 2022 życzą wspaniałej zabawy
Radosław Bakaj wspólnie z żo -
ną Anetą prowadzi w Wierz-
bicy gospodarstwo rolne 
o pow. ok. 60 ha. Założył je 
w 2008 roku i stale moderni-
zuje i udoskonala. Zajmuje się 
uprawą zbóż oraz rzepaku. Zo-
stał odznaczony honorowym 

medalem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla 
Rolnictwa” oraz był zwycięzcą 
wojewódzkiego etapu kon-
kursu Bezpieczne Gospodar-
stwo 2018. 

 Kamila Głąb to gospodyni 
z terenu gminy Sawin. Wraz 

z mężem Łukaszem prowadzi 
gospodarstwo rolne o pow. 40 
ha. Zajmuje się zarówno pro-
dukcją roślinną, jak i hodowlą 
zwierząt. Posiada bydło 
mleczne i opasowe. W gospo-
darstwie uprawiane są głównie 
zboża.
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