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9 października 2015 r. w Warszawie, podczas
ogólnopolskiej inauguracji 13. Święta Drzewa, organizowanego przez Klub Gaja, przedstawiciele gminy Ruda-Huta odebrali statuetkę za zwycięstwo dębu Bolko w konkursie
Drzewo Roku 2015.
Uroczystości rozpoczęły się od happeningu „Czytamy
drzewom” podczas którego wiersz pt. „Milczący świadek”
Andrzeja Niemca odczytała dyrektor Biblioteki Publicznej
w Rudzie-Hucie Marta Kordas. Drzewom czytali również
m.in.: minister środowiska Maciej Grabowski, wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy Michał Olszewski,
aktorka Maja Ostaszewska, dyrektor Radiowej Jedynki
Kamil Dąbrowa oraz prezes Klubu Gaja Jacek Bożek.
W ten sposób Klub Gaja zachęca nie tylko do sadzenia
i ochrony drzew, ale także dostrzeżenia związków pomiędzy naturą i literaturą.
W dalszej części uczestnicy udali się na Pole Mokotowskie w celu posadzenia pamiątkowych drzew. Wśród sadzonek znalazły się kasztanowce czerwone, śliwy i jesiony.
Podsumowaniem dnia była gala rozdania nagród Drzewo
Roku 2015, która odbyła się w gmachu Biblioteki Narodowej. Dzięki Państwa aktywnemu udziałowi w internetowym
konkursie, delegacja z gminy Ruda-Huta w składzie: przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta Piotr Śliwa, zastępca wójta Gminy Ruda-Huta Jarosław Walczuk, sekretarz

gminy Marek Słupczyński, Marta Kordas, Bogusława Smal i Krzysztof Lewczuk
miała zaszczyt odebrać statuetkę za zwycięstwo dębu Bolko w 5. edycji konkursu.
Pomnikowy dąb z Hniszowa w czerwcu br. uzyskał 5536 głosów i pokonał 15 finałowych drzew z całej Polski.
W lutym 2016 roku dąb Bolko będzie reprezentował Polskę w międzynarodowym
plebiscycie Europejskie Drzewo Roku 2016. Za sprawą Państwa głosów jedyne polskie drzewo może wygrać europejski konkurs, który odbywać się będzie na polskojęzycznej stronie www.treeoftheyear.org Zachęcamy również do śledzenia strony
społecznościowej poświęconej dębowi Bolko: www.facebook.com/dabbolko.
Krzysztof Lewczuk

Przebudowa drogi
gminnej Chromówka
- Marynin
Zakończone zostały prace nad przebudową drogi
gminnej Chromówka-Marynin na odcinku od skrzyżowania z linią kolejową nr 81 Chełm-Włodawa do
skrzyżowania z drogą powiatową Ruda-Huta – Chełm
o łącznej długości 1150 mb.
W zakres prac wchodziło:
- wykonanie warstwy wyrównawczej z tłucznia kamiennego o średniej grubości 5cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości
10cm,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości po zagęszczeniu 5 cm i szerokości 3,50 m,
- wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 0,50 m,
- wykonanie oznakowania pionowego.

Inwentaryzacja azbestu

Koszt przebudowy to kwota 237 759,00 zł. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo
Drogowo – Mostowe Sp. z o.o. we Włodawie.
Grzegorz Mazurkiewicz

na posesjach. Przeprowadzony spis pozwoli pozyskać środki zewnętrzne na usuwanie i utylizację tych niebezpiecznych wyrobów.
Z uzyskanych danych wynika, że wyroby zawierające azbest to
Gmina Ruda-Huta w ramach konkursu Azbest 2015, or- głównie faliste i płaskie płyty azbestowo-cementowe, służące jako
ganizowanego przez Ministerstwo Gospodarki, pozy- pokrycia dachowe na budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych.
skała dofinansowanie w kwocie 10 200 zł na inwentary- Zidentyfikowano 2 648 ton wyrobów azbestowych na około 2 850
obiektach budowlanych. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na
zację wyrobów zawierających azbest.
lata 2009-2032 zakłada usunięcie i utylizację wszystkich wyrobów
zawierających azbest do roku 2032.
Podczas inwentaryzacji pracownicy firmy Eko-precyzja, na zlecenie
Krzysztof Lewczuk
Urzędu Gminy Ruda-Huta, sporządzali ankiety dotyczące ilości azbestu
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Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gotówce
Pod koniec października 2015 r. zakończono prace związane z modernizacją świetlicy w Gotówce.
W ramach przeprowadzonych robót wykonano: docieplenie
elewacji wraz z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej, opaskę z kostki brukowej wokół budynku, wymianę przyłącza energetycznego wraz z wyniesieniem złącza licznikowego
na zewnątrz budynku.
Koszt wykonanych prac to 24 919,80 zł. Wykonawcą robót wyłonionym w ramach konkursu ofert, był Zakład Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie Sp. z o.o., który zaoferował najniższą
cenę.
Grzegorz Mazurkiewicz

Rozbudowa remizy
w Żalinie

Zakończono I etap rozbudowy remizy w Żalinie,
polegający na wykonaniu bezodpływowego
zbiornika na ścieki, robót rozbiórkowych, robót ziemnych, fundamentów wraz z izolacjami,
ścian nadziemia, konstrukcji i pokrycia dachu,
posadzki oraz stolarki drzwiowej.
Koszt I etapu związanego z wykonaniem stanu surowego
zamkniętego wynosi 82 303,59 zł. Wykonawcą robót, wyłonionym w ramach konkursu ofert jest Zakład Usług Komunalnych
w Rudzie-Hucie Sp. z o.o., który zaoferował najniższą cenę
Grzegorz Mazurkiewicz

Remont świetlicy
w Karolinowie

Zaangażowanie mieszkańców pozwoliło odnowić
świetlicę w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w roku 2015.
Budynek został odświeżony poprzez pomalowanie ścian z zewnątrz, teren wokół utwardzono kostką brukową, natomiast obok
głównego budynku stanęła altanka. Dzięki temu świetlica stała się
miejscem spotkań całej lokalnej społeczności, co sprzyja integracji
międzysąsiedzkiej. Na następny rok w ramach nowego funduszu
sołeckiego zaplanowano dalsze prace związane z zagospodarowaniem terenu.
Krzysztof Lewczuk

Konkurs na Europejskie Drzewo Roku 2016 - głosujmy na dąb Bolko!
„Ponad 1000-letni dąb Bolko według legendy wiekiem i imieniem nierozerwalnie wiąże się z początkami państwa polskiego…”
– to właśnie od takich słów będzie rozpoczynał się opis naszego dębu Bolko – Drzewa Roku 2015,
biorącego udział w konkursie Europejskie Drzewo Roku 2016.
Już dzisiaj zachęcamy Państwa do udziału w plebiscycie w lutym 2016 roku.

Głosować będziemy na stronie www.treeoftheyear.org. Dodatkowo utworzyliśmy stronę poświęconą
dębowi Bolko www.dabbolko.pl, na której znajdą Państwo bezpośredni link do głosowania.

Pamiętajmy, że każdy głos jest ważny i przybliża nas do zwycięstwa.
Mamy szansę rozsławić piękno polskiej przyrody w Europie i sprawić, że nasze drzewo będzie podziwiane na całym świecie.
Zapraszamy wszystkich do udziału w głosowaniu.
Sympatycy dębu Bolko
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Dzień Niepodległości
10 listopada 2015 r. w Zespole Szkół w Rudzie-Hucie
odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Niepodległości, pt: Hołd bohaterskim przodkom.
W części artystycznej wzięli udział uczniowie z klas II i III
gimnazjum, którzy wprowadzili wszystkich przybyłych na akademię w uroczysty nastrój poprzez biało-czerwoną scenografię
i przyozdobienie strojów kotylionami. Uczniowie w swoim wystąpieniu przybliżyli najważniejsze wydarzenia historyczne dla Polski, takie jak: Konstytucja 3 Maja - rok 1791, II rozbiór Polski rok
1793, III rozbiór Polski rok 1795, powstania narodowe oraz odzyskanie przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918r. Przez cały
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czas akademii towarzyszyły nam sylwetki por. Zbigniewa Twardego
ps. „Trzask”, Henryka Michała Kamieńskiego oraz twórcy Niepodległej Ojczyzny Józefa Piłsudskiego. Całości dopełnił taniec żołnierzy,
w których role wcielili się gimnazjaliści. Oprawę muzyczną stanowiły
odgłosy - wystrzały bitew oraz pieśni patriotyczne.
Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal, dyrektor Zespołu Szkół
w Rudzie-Hucie Adam Marszaluk, przewodnicząca Rady Rodziców
Iwona Lodowska oraz regionalista Antoni Franecki w swoich przemówieniach podkreślali wciąż palącą potrzebę bycia patriotą z zachowaniem pamięci o przeszłości narodu. Duma zobowiązuje, by to dziedzictwo podjąć i popularyzować. Najlepszym sposobem jest własny
przykład rodziców i społeczeństwa, a także ukazywanie ideałów życiowych poprzez sylwetki patronów.
Magdalena Gałus
					
Krzysztof Opas

Marsz Niepodległości

11 listopada 2015 r. studenci grup Krav Maga
Ruda-Kolonia, Świerże i Żalin brali udział
w Marszu Niepodległościowym, który odbywał
się na trasie Sawin – Rudka.
Punktami obowiązkowymi na trasie były dwa miejsca pamięci narodowej. Pierwsze to kamień powstańców, upamiętniający nierozstrzygniętą, krwawą bitwę pod Malinówką
w 1863 r. Drugie natomiast to zapomniany, leśny cmentarz
Powstańców Styczniowych z 1863 r. w okolicy Malinówki. Trasa marszu przebiegała głównie przez tereny leśne.
Uczestnicy, mimo złej pogody, pokonali łącznie w szczytnej
intencji ok. 27 km.
Cześć i Chwała Bohaterom!
Damian Grzywna

Darcie pierza
W dniach 16-17 października 2015 r., w ramach realizacji projektu ,,Darcie pierza’’, Koło Gospodyń Wiejskich
„Ryzykantki” zorganizowało szereg zajęć związanych z dawną tradycją wiejską.
16 października 2015 r odbyły się warsztaty plastyczne w Szkole
Podstawowej w Rudzie. Uczestnicy pod okiem instruktorki Elżbiety Bartosz mogli zobaczyć jak się skubie gęsi. Potem dzieci pisały
gęsim piórem i atramentem na papierze. Został również przeprowadzony konkurs plastyczny na najładniejszą pracę pt.:„Gąska”.
Nagrodzeni: I miejsce – Karolina Szymańska, II miejsce – Kamil
Grzeluk, III miejsce – Joanna Sawicz
17 października 2015 r. odtworzono obrzęd ludowy „Pierzawka”
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudzie-Kolonii. Rozpoczął się on od

spektaklu i przypomnienia przez seniorki, jak dawniej obchodzono
tę tradycję i jakie śpiewano przyśpiewki ludowe. Odbył się konkurs
,,Na największą ilość zdartego pierza”. Jego najlepsi uczestnicy zostali nagrodzeni: I miejsce – Elżbieta Bartosz, II miejsce – Zofia
Jałtoszuk, III miejsce – Helena Łukasik. Gościnnie wystąpił zespół
ludowy „Bokoryna”.
Projekt współfinansowało Starostwo Powiatowe w Chełmie.
Milena Toporowska

5

PRZEGLĄD WYDARZEŃ W GMINIE RUDA-HUTA

Fraktal - premiera spektaklu

4 października 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudzie-Kolonii
odbyła się premiera spektaklu Fraktal.
W rolę bohaterki - Ewy wcieliła się Paulina Iwaniszczuk, ponadto w tle można było usłyszeć
Agnieszkę Woszczewską i Mirosława Majewskiego.
Fraktal to spektakl jednego aktora, niosący szereg pytań i poszukujący odpowiedzi w jednym tylko zagadnieniu, które towarzyszy nam odkąd istnieje ludzkość, mianowicie: jakie są
proporcje dobra i zła w życiu człowieka? Ewa w sposób symboliczny, ale i filozoficzny próbuje
na nie odpowiedzieć.
Scenariusz był inspirowany książką Doroty Terakowskiej Tam, gdzie spadają Anioły. Nad
choreografią pracowała Paulina Iwaniszczuk, a reżyserował Marcin Woszczewski.
Marcin Woszczewski

Teatralnie w Żalinie

14 listopada 2015 r. w Domu Kultury w Żalinie odbył
się wieczór teatralny.

Bokoryna w Lipinkach

Na żalińskiej scenie zaprezentował się Teatr OKO z Rudy-Huty
z dwoma spektaklami. Pierwszy pt. „Plac” wykonali najmłodsi członkowie teatru, następnie wystąpiła Paulina Iwaniszczuk w monodramie
pt. „Fraktal”. Oba spektakle reżyserował Marcin Woszczewski, twórca i instruktor Teatru OKO.
Iwona Borodej

24 października 2015 r. w Galerii Pieńków w Lipinkach
miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy pt. „Z potrzeby serca”.
Przedstawiono twórczość dwóch najwybitniejszych artystów ludowych Ziemi Chełmskiej: malarstwo Stanisława Koguciuka i rzeźbę
Jana Uścimiaka. Podczas uroczystości zaprezentował się zespół
„Bokoryna” z Żalina. Jego członkowie wystąpili w strojach ludowych
charakterystycznych dla regionu oraz zagrali koncert składający się
z utworów śpiewanych w tej części Chełmszczyzny.
Iwona Borodej

Samo swoje
w Karolinowie

18 października 2015 r. w sołectwie Karolinów odbyła
się pierwsza biesiada „Samo swoje”, zorganizowana
przez mieszkańców.
Spotkanie miało za zadanie zintegrować uczestników. Na stołach
znajdowały się wyłącznie potrawy przygotowane przez biesiadników
z naturalnych produktów. Nie zabrakło własnej roboty domowych wędlin, serów, pieczonych mięs, ciast, pieczywa i kompotu. Każdy kto
chciał, mógł wykazać się swoimi umiejętnościami kulinarnymi i wymienić przepisami.
Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki wsparciu finansowemu
w ramach projektu „Lokalna Akademia Partycypacji Społecznej”,

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Gminy
Ruda-Huta.
Krzysztof Lewczuk
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Wielki Dzień w Gimnazjum w Rudzie-Hucie

14 października 2015 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Henryka Michała Kamieńskiego Gimnazjum w Rudzie-Hucie. Z tej okazji do Rudy-Huty przybyli prawnukowie patrona, zamieszkali w Argentynie:
Ricardo Victor Kamieński z córką Marią Lucilą oraz
Martha Lucila z dziećmi.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Rudzie-Hucie, koncelebrowaną przez ks. prof. dr. hab. Andrzeja Rogalskiego – pracownika naukowego Uniwersytetu im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie oraz ks. kanonika Aleksandra Tabakę.
Podczas homilii ks. profesor zaapelował do młodzieży, by stawiała
sobie coraz to nowe cele, ustawicznie pracowała nad własną osobowością, kształciła właściwe postawy obywatelskie. To zadania i wyzwania dla młodych ludzi, którzy mają godnie reprezentować gimnazjum,
któremu patronuje H. M. Kamieński. Po zakończonej mszy wszyscy
w uroczystym pochodzie przemaszerowali z kościoła do szkoły na dalszą część ceremonii.
Przed budynkiem szkoły ksiądz kanonik Aleksander Tabaka, wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal, dyrektor Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie
Adam Marszaluk, przewodnicząca Rady Rodziców Iwona Lodowska,
Ricardo Kamieński wraz z członkami rodziny oraz delegacja uczniów:
Marcela Dąbrowska, Jakub Waniewski i Wojciech Kuczyński dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej, po czym ksiądz poświęcił ją.
Następnie wszyscy weszli do budynku szkoły, gdzie zostali powitani
przez zespół Bokoryna. Po wprowadzeniu sztandarów szkół i odśpiewaniu hymnu narodowego Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta Piotr
Śliwa odczytał akt nadania imienia Gimnazjum, którego dokonała Rada
Gminy Ruda-Huta podejmując w dniu 12 czerwca 2015 r. stosowną
uchwałę, następnie przekazał akt dyrektorowi Adamowi Marszalukowi. Potem nastąpił moment wbijania w drzewce sztandaru honorowych
gwoździ przez: Ricardo Kamieńskiego, prof. dr. hab. Józefa Zająca rektora PWSZ w Chełmie, senatora RP, księdza kanonika Aleksandra
Tabakę, wójta Gminy Ruda-Huta Kazimierza Smala, dyrektora Zespołu
Szkół w Rudzie-Hucie Adama Marszaluka. Honorowe gwoździe wbili też:
w imieniu Lubelskiego Kuratora Oświaty - Krystyna Sawicka, przedstawicielka rodziców Iwona Lodowska oraz reprezentantka uczniów
Marcela Dąbrowska. Wójt Gminy Ruda-Huta przekazał sztandar szkoły
jej dyrektorowi słowami: Przekazuję na ręce pana dyrektora sztandar
Gimnazjum im. Henryka Michała Kamieńskiego i jestem przekonany, że
będzie on znakiem tożsamości tej szkoły i symbolem idei, której ona służy. Doniosłość tego wydarzenia dyrektor podkreślił słowami: Przyjmuję
ten sztandar w imieniu wszystkich nauczycieli i uczniów. Uroczyście ślubuję otaczać go czcią i szacunkiem. Uczniowie, przejmując sztandar,
przyrzekli go czcić, strzec jego honoru i pracować na dobre imię szkoły.
Następnie zaprezentowano zgromadzonym sztandar szkoły, po czym
odśpiewano jej hymn.
Sztandar szkoły ma kształt kwadratu, obszyty jest złotymi frędzlami,
a drzewiec zakończony jest okuciem z metalowym orłem. Na rewersie

umieszczono godło państwowe. Wokół orła widnieje napis: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, NAUKA, WCHOWANIE. Awers jest w kolorze złotym, wokół portretu patrona umieszczono nazwę szkoły. Sztandar dla
społeczności szkolnej ma znaczenie symboliczne - to znak Polski, ale
i naszej Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.
Od wielu miesięcy na tę właśnie chwilę społeczność szkolna czekała z niecierpliwością, angażując się w różne działania, które mogłyby
uświetnić ten październikowy dzień. Odbyło się dużo konkursów tematycznych: plastycznych, literackich oraz zrealizowano projekty edukacyjne związane z postacią patrona. Wszystko to pozwoliło poznać i zrozumieć poglądy filozoficzne i polityczne H.M Kamieńskiego.
W związku z jubileuszem 25-lecia samorządu terytorialnego, przyznane zostały przez Zarząd Województwa Lubelskiego, odznaki honorowe
„Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”. Za wkład w rozwój samorządu lokalnego Sekretarzowi Gminy Ruda-Huta i Radnemu Rady Powiatu w Chełmie Markowi Słupczyńskiemu oraz Przewodniczącemu
Rady Gminy Ruda-Huta Piotrowi Śliwie, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego, odznaki wręczyła Kierownik Filii Elżbieta Prus.
Grupa gimnazjalistów z klas IIa i IIb zaprezentowała opowieść, której
fabułę stanowiły losy Henryka Michała Kamieńskiego, a zespół szkolny
,,Rudziki” wyśpiewał piosenki patriotyczne, co spowodowało, że łączyły tematycznie i wzorcowo dopełniały uczniowskie recytacje. Goście
otrzymali upominek w formie kwiatu.
Po zakończeniu obfitej w ważne wydarzenia uroczystości, wszyscy
zebrani mieli czas na swobodne rozmowy, wymianę spostrzeżeń i podzielenie się wrażeniami. Wielu z nich zainteresowało się tematycznymi
ekspozycjami będącymi wynikiem wielu miesięcy przygotowań do tego
właśnie dnia. Każdy miał możliwość dokonania okolicznościowego wpisu do księgi pamiątkowej.
Niezatarte wspomnienie podniosłej atmosfery obchodów tej niezwykłej uroczystości pozostanie nie tylko w umysłach gospodarzy i gości,
ale dotrze wraz z rodziną patrona szkoły poza dalekie granice Polski.
Anna Bartoszewska
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60-lecie Biblioteki Publicznej
3 grudnia 2015 r. Biblioteka Publiczna Gminy Ruda-Huta obchodziła 60-lecie swojej działalności, połączone z promocją książki „Przez rudziane okno”, wydanej z okazji jubileuszu.

Spotkanie rozpoczęło się od przeczytania przez członków Dyskusyjnego Klubu Książki fragmentów opowiadań z nowo wydanej książki.
Uroczystość była okazją do podziękowań dla bibliotekarzy, długoletnich pracowników Biblioteki Publicznej: Czesławy Lewickiej - wieloletniej kierowniczki biblioteki, Zofii Jęczeń - pracownika, a następnie
kierownika biblioteki, Marii Borowskiej - pracownika filii w Leśniczówce. Życzenia i kwiaty wręczyli: Kazimierz Smal, Wójt Gminy Ruda-Huta oraz Piotr Śliwa, Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta. Ponadto kwiaty i życzenia otrzymali również dzisiejsi pracownicy biblioteki:
Bogusława Smal, Ewa Małyga oraz Marta Kordas.
Biblioteka to także ludzie, którzy na co dzień włączają się w działalność biblioteki. Medale za społeczne zaangażowanie otrzymali członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki: Marta Walczuk, Maryla Krupska,
Anna Nadolska, Anna Szybista, Beata Chwaleba, Dorota Sawicka,
Anna Bochniak, Anna Deneka oraz dwaj młodzi chłopcy, którzy od
powstania klubu uczestniczą w spotkaniach: Piotr i Paweł Chwaleba.
Nagrodzono także członków Koła Literackiego „zza rudzianej ściany”:
Martę Walczuk, Martę Kordas, Marię Wróblewską, Ewę Kamińską,
Andrzeja Niemca i Pawła Tkaczuka.
Okolicznościowe statuetki otrzymali również: Maria Wróblewska - za
społeczne zaangażowanie w pracę w redakcji gminnej prasy „Przegląd
Wydarzeń w gminie Ruda-Huta”, Waldemar Taurogiński, wydawca
i właściciel wydawnictwa TAWA z Chełma - za opiekę nad Kołem Literackim i współpracę, Antoni Franecki, regionalista - za działalność
historyczną na rzecz gminy Ruda-Huta oraz wieloletnią współpracę
z redakcją „Przeglądu Wydarzeń” oraz Kazimierz Smal, Wójt Gminy
Ruda-Huta - za wspieranie wszelkich działań Biblioteki Publicznej.
Słowa podziękowania od dyrektora Biblioteki Publicznej za współpracę popłynęły również w stronę dyrekcji wszystkich instytucji gminy Ruda-Huta: Zespołu Szkół, Gminnego Ośrodka Kultury, Zakładu Usług
Komunalnych oraz Ośrodka Opieki Społecznej.
Podziękowania za działalność biblioteki oraz życzenia dla bibliotekarzy złożyli: wójt Kazimierz Smal, przedstawiciele Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie: Małgorzata Pieczykolan, kierownik działu instrukcyjno-metodycznego oraz
instruktorzy: Krystyna Szubka i Paweł Kordybacha, przedstawiciele
Chełmskiej Biblioteki Publicznej: Anna Radosławska, kierownik działu instrukcyjno-metodycznego oraz instruktorzy: Małgorzata Chmielewska i Małgorzata Zaprawa. Życzenia pomyślności złożyli również
dyrektorzy i kierownicy instytucji gminnych.
Biblioteka w Rudzie-Hucie powstała 1 lipca 1955 roku. Jej siedzibą
była wówczas niewielka świetlica, mieszcząca się w nieistniejącym już
dworku. Z czasem jej zasięg zaczął się poszerzać, powstawały punkty
i filie biblioteczne, organizowano spotkania autorskie, kiermasze, konkursy, dbano o rozwój czytelnictwa.
Współczesna biblioteka w Polsce i na świecie to nie tylko regały
z książkami. Dziś w bibliotece można nie tylko czytać książki, przeglądać gazety, ale też korzystać z internetu, zamówić bilety, zapłacić
rachunki, szukać pracy w internetowych ogłoszeniach. Biblioteka jest

miejscem edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Szeroko rozwinięta technologia pozwala zamawiać książki przez internet, użytkownik
może prowadzić szeroko zakrojone poszukiwania informacji, korzystając z połączonych w sieci katalogów bibliotecznych. Odległość miejsca
nie jest dziś problemem w wypożyczeniu książki. Biblioteki cyfrowe
oferują nam zdigitalizowane zbiory, które przeglądamy i pobieramy nie wychodząc z domu. Wreszcie biblioteka to nie tylko zbiory drukowane, ale również audiobooki, e-booki, zbiory muzyczne
i filmowe. A z tego całego dobra kultury wszyscy mogą korzystać
bezpłatnie.
Marta Kordas
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Dzień Pluszowego
Misia

W ramach obchodów Święta Pluszowego Misia uczniowie klasy II szkoły podstawowej wybrali się do Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta. Tego wyjątkowego dnia
zabrali ze sobą przyniesione z domu pluszaki.
Na dzieci czekało wiele atrakcyjnych misiowych zabaw konkursowych.
Było czytanie i oglądanie bajek, rywalizacja, zbieranie punktów, wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród. Dzieci wypożyczyły również książki.
Największym zainteresowaniem cieszyły się opowiadania, w których występowały misie bajkowe oraz książki przyrodnicze o środowisku życia
niedźwiedzi na całym świecie.
Urodzinowe spotkanie zakończyło małe miodowe „co nieco” oraz pamiątkowe zdjęcie.
Historia pluszowego misia zaczyna się w 1902 roku, kiedy to ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosevelt, będąc
na polowaniu, sprzeciwił się zabiciu młodego niedźwiadka. Świadkiem
tego wydarzenia był Clifford Berryman, który uwiecznił tę historię na
rysunku.
Słynny rysunek zainspirował producenta zabawek Morrisa Mitchoma
do wyprodukowania maskotki misia. Za zgodą prezydenta, nazwał go
„Teddy’s Bear” - miś Teddy’ego. W setną rocznicę „narodzin” tej najpopularniejszej maskotki, w 2002 roku ustanowiono Święto Pluszowego Misia.
Barbara Gałus

Zielona szkoła
9 i 10 października 2015 r. w Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Świerżach uczestniczyli w „Zielonej Szkole”.
Dwudniowe zajęcia miały charakter paramilitarny, co oznacza występowanie elementów drylu wojskowego takiego jak: zaprawy, apele, cisza nocna itp. Uczniowie mieli okazję nauczyć się podstawowej
obsługi broni KBK AKMS oraz przeszli krótkie szkolenie strzeleckie
korzystając z replik w formule Air Soft Gun. Ponadto zdobywali takie
umiejętności jak: oznaczanie punktów orientacyjnych w terenie niezurbanizowanym oraz rozpalanie awaryjnego ognia przy wykorzystaniu
krzesiwa i różnych rodzajów naturalnej rozpałki.
Szkolenie przeprowadzone było przez licencjonowanych instruktorów KMCS oraz wychowawców Szkoły Podstawowej w Świerżach.
Damian Grzywna
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Zespoły śpiewacze
na jubileuszu

26 września 2015 r. zespoły z gminy Ruda-Huta:
„Jarzębina Czerwona” i „Wiśniowy Sad” zostały
zaproszone przez zespół Tradycja i Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie na 20-lecie zespołu
„Tradycja” i imprezę „Groch z kapustą po ulańsku”.
Coroczna impreza jest pełna uroku i magicznego nastroju, dlatego przy każdym zaproszeniu zespoły z gminy Ruda-Huta czują się
wyróżnione i zaszczycone.
Barbara Humeniuk
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Czytak Plus

Biblioteka Publiczna Gminy Ruda-Huta zakwalifikowała się do projektu pn. „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2015”,
finansowanego ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego
przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”.
Dzięki temu już od stycznia 2016 r. osoby niewidzące lub
niedowidzące z gminy Ruda-Huta będą mogły wypożyczyć
do domu urządzenie do odtwarzania cyfrowej książki mówionej - Czytak Plus. Z odtwarzacza będzie można korzystać po uprzednim pisemnym potwierdzeniu wypożyczenia.
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Stowarzyszenie nagrało i bezpłatnie przekazało do biblioteki ponad 1000
tytułów książek polskich i zagranicznych autorów. Literatura nagrywana
i udostępniana przez Stowarzyszenie „Larix” to najwybitniejsze dzieła
polskie i światowe, książki historyczne, popularno-naukowe i inne, które
nigdy wcześniej nie były dostępne dla niewidomych w wersji dźwiękowej.
Stało się to możliwe dzięki realizacji projektów finansowanych przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Muzeum Historii Polski, Narodowe
Centrum Kultury oraz Samorząd
Województwa Mazowieckiego.
Zachęcamy mieszkańców gminy
Ruda-Huta do korzystania z nowej
oferty Biblioteki Publicznej.
Marta Kordas

I ty możesz zostać rycerzem
22 października 2015 r. w Zespole Szkół w Rudzie-Hucie gościła Grupa Artystyczna Rewita z pokazem historycznym pt. “I Ty możesz zostać rycerzem”.

Program pokazu obejmował: elementy historii rycerstwa, średniowiecznego prawa i jego egzekwowania, opis ekwipunku i uzbrojenia
rycerza, prezentację narzędzi tortur i kolekcję rekwizytów. Uczniowie Zespołu Szkół z dużym zainteresowaniem wysłuchali ciekawych

opowieści o tradycjach rycerskich, poznali bogaty zbiór broni średniowiecznej oraz uczestniczyli w zainscenizowanych scenkach sytuacyjnych: pasowaniu na rycerza, “torturach”, turnieju, próbie miecza.
Dowiedzieli się również, że rycerz musi być odważny, szlachetny, honorowy, dobry i uczciwy. Po pokazie uczniowie mogli z bliska obejrzeć
broń i zrobić pamiątkowe zdjęcia. Wszystkim podobała się taka żywa
lekcja historii.
Barbara Gałus

Wycieczka do UMCS do Lublina
16 i 26 października oraz 16 listopada 2015 r. odbyły się
wycieczki do Lublina klas czwartych i szóstych szkoły
podstawowej, a także pierwszych i drugich gimnazjum.
Na wydziałach chemii oraz fizyki UMCS-u uczniowie
mieli okazję uczestniczyć w niezwykle ciekawych doświadczeniach.
Pokazy prowadzone były przez uniwersyteckich pracowników
naukowych. Uczniowie obserwowali reakcje zachodzące w roztworach i te związane z ich chemiluminescencją, zachowanie się róż-

nych substancji w podwyższonej lub bardzo niskiej temperaturze.
Ponadto zostały im przybliżone zagadnienia promieniotwórczości,
wpływu siły na ruch ciał i zjawiska optyczne w przyrodzie. Celem
wyjazdu było zapoznanie się z nietypowymi eksperymentami i doświadczeniami, trudnymi lub niemożliwymi do wykonania w warunkach szkolnych.
Dzięki takim spotkaniom z nauką, młodzież ma szansę rozwijać
swoje zainteresowania związane z chemią oraz fizyką.
Agnieszka Dąbska
Agnieszka Tomaszewska
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V Powiatowy Konkurs Historyczny
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12 listopada 2015 r. w II LO im. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie odbył się w V Powiatowy Konkurs Historyczny „Generał Gustaw Orlicz-Dreszer
– życie i działalność na tle historii Polski w latach
1863-1918”.
Uczestniczyli w nim uczniowie z miasta i powiatu chełmskiego.
Z Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie wystąpili: Natalia Dąbrowska
i Jakub Waniewski, zajmując pierwsze miejsce. Pytania konkursowe były szczegółowe i wymagały logicznego myślenia. Nagrodą za pierwsze miejsce był tablet. Na koniec uczennice liceum
oprowadziły uczestników po szkole.
Jakub Waniewski
Natalia Dąbrowska

Świąteczne zajęcia

29 października 2015 r. w świetlicy w Karolinowie
odbyło się spotkanie mieszkańców połączone
z warsztatami robienia ozdób świątecznych.
Uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami i wspólnie zrobili piękne bombki świąteczne ze styropianowych kulek, choinkaę
z makaronu oraz bałwanka. Spotkanie to szczególnie podobało się dzieciom, które przez zabawę nauczyły się wykonywania
ciekawych ozdób świątecznych. Wszyscy spędzili czas w miłej
atmosferze i zapowiedzieli, że takie spotkania będą miały charakter cykliczny.
Krzysztof Lewczuk

Na progu Roku Miłosierdzia
Nowy 2016 rok zapowiada się w Kościele jako niezwykle bogaty w wydarzenia. Ojciec św. Franciszek
ogłosił ten rok jubileuszowym. Hasłem mają być słowa „Miłosierni jak Ojciec”. Będzie to więc jubileusz
miłosierdzia. Po raz kolejny jubileusz Kościoła zbiega się ze Światowymi Dniami Młodzieży, które tym
razem odbędą się w naszej Ojczyźnie, w Krakowie.
Młodzi z całego świata przygotowują się do tych
wydarzeń zainspirowani słowami: „Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Gdy
św. Jan Paweł II po raz pierwszy zaprosił młodych
z całego świata na Niedzielę Palmową, trwał Święty Rok Odkupienia. A w czasie Wielkiego Jubileuszu
2000 roku ponad dwa miliony młodych z około 165
krajów zebrało się w Rzymie. Mamy nadzieję, że także i obecnie Jubileusz Młodych w Krakowie będzie
jednym z ważnych wydarzeń Roku Świętego.
Czym jest Rok Jubileuszowy w Kościele? Tekst biblijny z Księgi Kapłańskiej pomaga nam zrozumieć
co oznaczał jubileusz dla ludu Izraela; co pięćdziesiąt lat Żydzi słyszeli rozbrzmiewający dźwięk rogu
(jobel), który zwoływał ich (jobil) na obchody roku
świętego jako czasu pojednania (jobal) dla wszystkich. W tym czasie należało odbudować oparte na bezinteresowności
dobre relacje z Bogiem, bliźnim i całym stworzeniem. Zachęcano więc
do darowania długów, pomagania żyjącym w nędzy, naprawiania relacji międzyludzkich i uwalniania niewolników. Jezus Chrystus przyszedł,
aby oznajmić i wypełnić nieustanny czas łaski Pana, przynosząc dobrą
nowinę ubogim, uwolnienie więźniom, wzrok niewidomym i wolność
uciśnionym. Kiedy w imię Chrystusa Kościół zwołuje jubileusz, wszyscy jesteśmy zaproszeni do przeżywania nadzwyczajnego czasu łaski.

Jak każdy z nas może przeżyć owocnie ten dar Roku Jubileuszowego? Bardzo praktyczną radę daje nam papież Franciszek. W liście do
młodych pisze tak: „…Chciałbym zaproponować, abyście przez pierwszych siedem miesięcy 2016 r. wybierali jeden uczynek
miłosierdzia względem ciała i jeden względem duszy
na każdy miesiąc, i je realizowali. Zainspirujcie się modlitwą św. Faustyny, pokornej apostołki Bożego miłosierdzia: Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje
były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co
piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą,
aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle
i jęki bliźnich. Aby język mój był miłosierny, bym nigdy
nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała
słowo pociechy i przebaczenia. Aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków. Aby nogi moje były
miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim,
opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Aby
serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi
cierpieniami bliźnich”.
Rok 2016 to także jubileusz 1050- lecia chrztu Polski. Mamy więc wiele powodów, by odnowić swoją więź
z Bogiem, swoją wiarę i życie duchowe. W naszych parafiach będziemy korzystać z łask jubileuszu podczas
rekolekcji, odpustów, poprzez sakrament pokuty. Niech
zachęcą nas słowa Ojca św.: „Jezus Miłosierny czeka na was. On
wam ufa i na was liczy. Ma tak wiele ważnych rzeczy do powiedzenia
każdemu i każdej z was. Nie bójcie się spojrzeć Mu w oczy, pełne
nieskończonej miłości do was, i pozwólcie, aby ogarnął was swoim
miłosiernym spojrzeniem, gotowym przebaczyć każdy wasz grzech;
spojrzeniem, które może odmienić wasze życie i uleczyć rany waszych dusz”.
Ks. Piotr Hawryluk
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Raport Wójta Gminy Ruda z 1863 r.
W okresie powstania styczniowego dobra Ruda należące do Henryka Michała Kamieńskiego, zgodnie z przepisami o administracji,
stanowiły odrębną gminę. Leżała ona w powiecie krasnystawskim,
obwodzie chełmskim, guberni lubelskiej. Właściciel dóbr pełnił funkcję wójta gminy. H. M. Kamieński spędzał większość czasu poza
dobrami. W związku z tym, na to stanowisko wyznaczał swoich zastępców, powierzając im obowiązki wójta.
Władze rosyjskie w okresie powstania styczniowego zobowiązały wójtów do składania informacji o działaniach oddziałów powstańczych, zwanych oddziałami ruchawki. Powstanie zaś zwano
ruchawką.
Przedstawiony poniżej raport1 to informacja o bitwie, potyczce
„oddziału ruchawki” z oddziałem piechoty rosyjskiej pod Rudką nad
Bugiem, wówczas należącą do dóbr Ruda. Bitwa miała miejsce 17
lutego 1863 r.:
Do JW Gubernatora Cywilnego Gubernji Lubelskiej
Z urzędu donosi o potyczce między wojskami rosyjskiemi oddziału
Ruchawki. N 63d. 19 Lutego 1863 r. – Wieś Ruda Od Wojta Gminy
– raport
W dniu onegdajszym o godzinie 9 rano orszak ludzi uzbrojonych
w dubeltówki, kosy i piki w większej części pieszo oraz około 40
konnych pod dowództwem Radziejowskiego nadciągnął z sąsiedniej Gminy Świerże do wsi Rudka, Gminy Ruda, w Powiecie Krasnystawskim położonej i ztąd boczną drogą, przez las, udał się do
Majdanu gdzie jest Huta szklanna, w tejże Gminie znajdująca się.
Za przybyciem do huty, nadszedł drogą wiodącą od wsi Żalina, Gminy Świerże nowy orszak jezdnych i pieszych tak samo uzbrojonych,
który z poprzednim połączył się. W ogóle w tych dwóch orszakach,
wnosząc z powierzchności, znajdować się mogło około 600 ludzi.
Jakie ich były zamiary, dokąd w swoim pochodzie mieli się skierować? otem nie mogłem powziąść żadnej wiadomości a tem więcej,
że prawie jednocześnie z ich przybyciem, a może godzinę później
1 Zapis oryginalny. Oryginał w aktach parafii Ruda-Huta.
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z przeciwnej strony, traktem prowadzącym od miasteczka Sawina,
nadeszła jedna kompanja piechoty rosyjskiej z jednej sotnią Kozaków, nie wiem pod czyjem dowództwem i jakiego pułku. Wojsko to
udało się traktem przez wieś Rudę ku wsi Rudka i tam zatrzymało się. W tejże prawie chwili orszak przybyłych do Huty szklannej
rozdzieliwszy się na dwie partje, dwiema drogami, to jest przez las
napowrót boczną drogą i traktem przez wieś Rudę, udał się ku wsi
Rudka zapewne na spotkanie oddziału rosyjskiego. Z takowego
rozdziału orszaku nastąpiło w rezultacie to, że partię idącą lasem,
a więc krótszą drogą spotkał najprzód oddział wojska rosyjskiego
i takowe strzałami karabinowemi rozpędził, następnie zwrócił się
na drugą z przeciwnej strony postępującą i w podobny sposób rozegnał. Spotkaniu temu, które miało miejsce między 3 a 4 god. po
południu oddział wojska rosyjskiego zabrawszy wozy załadowane
żywnością i kilkadziesiąt koni z orszaku ruchawki ustąpił z Gminy
Ruda i rozlokował się obozem w sąsiedniej wsi i gminie Siedliszcze położonej w Powiecie Radzyńskim, tam nocował a nazajutrz, tj.
w dniu wczorajszym wymaszerował ku miasteczku Sawinowi cały
zaś oddział Ruchawki rozsypał się po lesie należącym do Gminy tutejszej oraz sąsiednich Świerże i Czułczyce zkąd na pewno rozszedł
się do domów ponieważ na drugi dzień nikogo nie odszukano. Po
ustąpieniu wojska i ruchawki znaleziono z tych ostatnich zabitych 10
i ranionych pięciu – z oddziału zaś wojska rosyjskiego nie było ani
zabitych ani ranionych.
Donosząc w tym wypadku JW Gubernatorowi mam zaszczyt nadmienić, że z powodu leśnej miejscowości gdzie utarczka miała miejsce a ztąd niemożności odszukania ….. zabitych, z raportem musiałem się powstrzymać aż do dnia dzisiejszego.
/pod: /Tarczewski
Za zgodność
Lublin d 23 lutego 1863
Naczelnik Kancelarji (podpis nieczytelny)
Gmina Ruda w owym czasie sąsiadowała m.in. z gminami Świerże, Czułczyce, Bukowa, Serebryszcze, Siedliszcze (k. Uhruska)
w powiecie radzyńskim, guberni siedleckiej.
Wspomniany „Majdan”, gdzie jest Huta szklanna”, to obecna
Ruda-Huta.
„Dzień onegdajszy” - dzień o dwie doby poprzedzający dzień
dzisiejszy.
Ruda-Huta, październik 2015 r.

Antoni Franecki

Sentymentalna podróż do korzeni...
28 października 2015 r. przez kilka godzin gościła
w Rudzie-Hucie 12-osobowa grupa Żydów ze Stanów
Zjednoczonych. Wszyscy urodzili się poza Polską. Do
Rudy-Huty przybyli po to, aby obejrzeć miejscowość
i okolicę, w której w okresie międzywojennym żyli ich
przodkowie. Przodkowie, którym sprzyjał los i uniknęli zagłady w obozach koncentracyjnych podczas II
wojny światowej.
Goście przybyli z tłumaczem z powodu nieznajomości języka polskiego. Interesowała ich historia miejscowości, a na jej tle warunki
życia przodków, o których mieli sporo wiadomości. Szukali potwierdzenia posiadanych informacji. Kilkoro z nich posiadało fotografie
obiektów sprzed 1939 roku oraz fotografie wykonane w ostatnich
dziesięcioleciach XX w. Wykonał je ktoś z rodziny, jeszcze żyjący,
który przebywać musiał na tej ziemi. Problem odszukania obiektów ukazanych na fotografiach najczęściej wynikał z całkowitej ich
przebudowy, rozbiórki lub przemian otoczenia.
Obejrzeli centrum Rudy- Huty, stojące do dziś drewniane wielorodzinne domy, pozostałości fragmentu typowego osiedla robotniczego sprzed stu lat.
Wśród wielu pytań poruszyli temat bożnicy, cmentarza wyznaniowego, „małej Jerozolimy”, zajęć ich przodków, osoby Uszera Sy-

gała - właściciela tut. huty szkła, „Holokaustu” tutejszych Żydów
w obozie zagłady w Sobiborze.
Zaskoczeniem, wśród wielu informacji, była nazwa „Palestyna”,
określająca część Rudy-Huty; przekazanie działki przez U. Sygała pod budowę kościoła; grupowe, dobrowolne przejście Żydów
ze Świerż i okolic do stacji kolejowej Ruda-Huta, stąd koleją do
Sobiboru.
Goście wstąpili też do Urzędu Gminy. Spotkali się z zastępcą wójta - Jarosławem Walczukiem. Po krótkiej nieplanowanej rozmowie, otrzymali materiały informujące, promujące gminę.
Ograniczenie czasowe nie pozwoliło na pełną realizację
programu.
Podczas rekonesansu wykonano wiele fotografii, włącznie ze
wspólną.
Pod koniec wizyty gości zainteresował szyld „Domowe smaki”.
Wstąpili, informacja w menu spowodowała, że zakupili kilka kilogramów „ruskich pierogów”.
Takie zapewne przodkowie jadali, ...wspominali smaki...skromnej,
a sytej potrawy.
Dla ducha...sentymentalna podróż... w świat przodków, znany
z przekazów...
... i, coś w tym jest ! Sentyment do korzeni ... mimo, że świat proponuje tyle innych atrakcji...
Ruda- Huta, listopad 2015 r,

Antoni Franecki

I Seminarium MMA

7 listopada 2015 r. w Domu Kultury w Rudzie-Kolonii odbyło się seminarium sportów walki w formule
MMA. Prowadził je Sławomir Szczepański.
Uczniowie podczas 150 minut zajęć skupiali się przede wszystkim
na technikach parterowych korzystających w znacznym stopniu

z systematyki BJJ. Podczas zajęć można było poznać wiele metod obaleń
przeciwnika, przejść do dźwigni oraz metod wychodzenia z nich. Ponadto
każdy uczestnik miał możliwość popracować w parze treningowej z instruktorem i indywidualnie poznać najczęściej popełniane w wykonywanej technice błędy.
W seminarium brali udział studenci oddziałów Krav Maga Ruda-Kolonia,
Żalin, Świerże oraz kilka osób niezwiązanych ze sportami walki.
Damian Grzywna

Sukcesy UKS Tajfun

Udanie wystartowały zapaśniczki z Rudy-Huty
w Ogólnopolskim Turnieju Młodziczek w Miliczu koło
Wrocławia w dniach 9-10 października 2015 r.
Jak burza przeszła przez eliminacje Alicja Wójtowicz, która wygrała trzy walki przez położenie swoich przeciwniczek na łopatki.
Dopiero w finale, po zaciętym pojedynku, uległa zawodniczce z Bydgoszczy i zdobyła srebrny medal. Ponownie duże umiejętności zapaśnicze potwierdziły Karolina Dubij i Klaudia Borysiuk, które po
zdecydowanym zwycięstwie wywalczyły brązowe medale.
Zapaśnicza drużyna z Rudy-Huty okazała się najlepsza w Wojewódzkim Turnieju Zapaśniczym dzieci i młodzików w Chełmie 17 października 2015 r. Na sukces drużyny zapracowali: Szymon Dadas,
Jakub Lodowski, Adam Mazurek zajmując I miejsca. Srebrny medal zdobył Kacper Wójtowicz, a brązowe Szymon Denysiuk i Dawid Gubanow. W grupie młodzików złote medale zdobyli: Michał Zalewski, Szymon Kochoń, Michał Kochoń. II miejsca zajęli: Adam
Wójtowicz, Michał Dąbrowski i Damian Mamczarz. Brązowy medal zdobył Kacper Sadowski. W turnieju po raz pierwszy wystartowali młodzi zapaśnicy z klasy IV.
Wysoką formę zaprezentowali zapaśnicy z Rudy-Huty również
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach młodziczek i młodzików w zapasach w Chełmie 25 września 2015 r. Najlepszym zawodnikiem
w kategorii 85 kg okazał się Wojciech Deneka. To jest już drugi złoty
medal Wojtka w Ogólnopolskim Turnieju Młodzików. Srebrne medale
wywalczyły: Klaudia Borysiuk i Alicja Wójtowicz, a brązowe krążki
zdobyli: Karolina Dubij i Szymon Gwizdal.
Roman Czwaliński
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