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Jarzębina Czerwona
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zespołu śpiewaczego „Jarzębina Czerwona”.
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Odsłonięcie pomników
Święto Patrona w Gimnazjum
pamięci bitew powstania w Rudzie-Hucie
styczniowego
10 czerwca 2016 r. odbyła się uroczystość poświęco17 maja 2016 r. odbyło się odsłonięcie i poświęcenie
pomników w Iłowie, Rudce i Żalinie, upamiętniających bitwy powstania styczniowego na terenie gminy Ruda-Huta. – str. 3.

na patronowi Gimnazjum oraz VI Wojewódzki Konkurs
Wiedzy: ,,Życie, działalność i twórczość Henryka Michała Kamieńskiego. – str. 9.
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Nagrody dla gminy Ruda-Huta w ogólnopolskim
Rankingu Powiatów i Gmin 2015
31 maja 2016 r. podczas XX Zgromadzenia
Ogólnego ZPP, zastępca wójta Jarosław Walczuk, odebrał nagrody dla gminy Ruda-Huta
w rankingu Związku Powiatów Polskich.
Jedyny w swoim rodzaju, ogólnopolski ranking oceniający dobre
działania i rozwiązania na rzecz mieszkańców, po raz kolejny wyłonił najlepsze samorządy. Gmina Ruda-Huta powtórnie zajęła
VIII miejsce w Polsce w Rankingu Powiatów i Gmin 2015 oraz IV
miejsce w skali kraju w Rankingu Energii Odnawialnej 2015 w kategoriach gmin wiejskich.
Paweł Maśluch

Upamiętnienie 1050. rocznicy chrztu Polski

14 kwietnia 2016 roku członkowie Ochotniczych Straży
Pożarnych w Rudzie, Leśniczówce i Żalinie przystąpili do
wspólnego ogólnopolskiego przedsięwzięcia upamiętnienia 1050. rocznicy chrztu Polski.
Zgodnie z głównym założeniem wspólnej inicjatywy przemarszu przez
Polskę Ogniska Ducha Świętego, o godz. 20.15 w asyście strażaków –
ochotników przy trzech strażnicach OSP zapłonęły równocześnie ogniska.
Oprócz strażaków na to wydarzenie przybyli także okoliczni mieszkańcy.
						
Ewa Huzar

XVII sesja Rady Gminy Ruda-Huta

8 czerwca 2016 roku odbyła się XVII sesja Rady Gminy
Ruda-Huta. Radni, po wysłuchaniu złożonego przez
wójta Kazimierza Smala i skarbnika Małgorzatę Głuch
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015
rok, jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Marta Hamelczuk, przedłożyła informację na temat oceny zasobów pomocy społecznej gminy
Ruda-Huta na 2015 rok. Przedstawiła także sprawozdania: z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz z realizacji Gminnego
Programu Wspierania Rodziny. Radni wysłuchali przedstawionej przez
kierownika Ośrodka Zdrowia, doktora Lesława Moniaka, informacji na
temat opieki zdrowotnej i profilaktyki prowadzonej na terenie gminy.

Sprawozdanie z działalności w 2015 roku złożyła również dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta, Marta Kordas. Radni po raz
kolejny podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu lubelskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji tras pociągów pasażerskich na linii Chełm – Włodawa. Zatwierdzili
również zmiany w budżecie gminy w 2016 roku i wyrazili zgodę na
zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pod tytułem „Przebudowa i modernizacja
Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta”. Zgłoszono szereg interpelacji
dotyczących stanu dróg powiatowych i zwrócono uwagę na zachwaszczenie poboczy. Radny Marek Dyć wystąpił z wnioskiem o podjęcie
wspólnych działań z powiatem chełmskim, zmierzających do budowy
chodnika przy drodze powiatowej w Rudzie-Hucie.
Ewa Huzar
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Odsłonięcie pomników pamięci bitew
powstania styczniowego
17 maja 2016 r. odbyło się odsłonięcie i poświęcenie
pomników w Iłowie, Rudce i Żalinie, upamiętniających
bitwy powstania styczniowego na terenie gminy Ruda-Huta.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym w Rudzie-Hucie, koncelebrowaną przez: proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Rudzie-Hucie ks. kanonika Aleksandra Tabakę, proboszcza
parafii rzymskokatolickiej w Świerżach ks. kanonika Henryka Suchodolskiego i kapelana strażaków ks. wikariusza parafii w Świerżach
Łukasza Bogutę.

Następnie uczestnicy udali się w kolejności pod pomniki: w Żalinie, Iłowie i Rudce. Oficjalnego odsłonięcia dokonali: prof. dr hab. Eugeniusz
Wilkowski, Elżbieta Prus reprezentująca Marszałka Województwa
Lubelskiego, wójt gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal, przewodniczący
Rady Gminy Ruda-Huta Piotr Śliwa oraz sołtysi: Wiesław Szakuła
i Elżbieta Toporowska. Poświęcenia pomników dokonali: ks. kanonik
Aleksander Tabaka, ks. kanonik Henryk Suchodolski oraz proboszcz
parafii prawosławnej w Chełmie ks. mitrat Jan Łukaszuk. O bitwach
stoczonych podczas powstania styczniowego opowiedział regionalista
Antoni Franecki. Wartę honorową przy pomnikach pełnili: strażacy
Ochotniczych Straży Pożarnych z Leśniczówki, Rudy i Żalina, zawodnicy krav magi i harcerze z Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie.

Wójt przywitał i podziękował za przybycie mieszkańcom i zaproszonym gościom, wśród których byli: prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Franciszek
Golik, przedstawiciel Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja” Stanisław
Koszewski, prezes Stowarzyszenia Rocznik Chełmski Andrzej Rybak, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie bryg.
mgr inż. Zbigniew Raźniewski, Komendant Miejski Policji mł. insp.
Konrad Piziorski, komendant PSG w Woli Uhruskiej mjr SG Sławo-

mir Olszewski, dyrektor sekretariatu Stowarzyszenia Samorządów
Euroregionu Bug Galina Grabarczuk, radny Rady Powiatu w Chełmie
Marek Słupczyński, przedstawiciel IPN dr Leon Popek, delegacje:
biura senatora RP Józefa Zająca, Nadleśnictwa Chełm. Zaproszeni
goście złożyli pod pomnikami wiązanki kwiatów.
Dalsza część uroczystości odbyła się w Centrum Kultury i Rekreacji
w Rudce. Modlitwę powstańców styczniowych odczytała Anna Nadolska, a pieśni okresu powstania styczniowego zaśpiewał zespół Bokoryna z Żalina. Następnie wykład pt. „Znaczenie powstania styczniowego w dziejach narodu polskiego” wygłosił prof. dr. hab. Eugeniusz
Wilkowski. Słowa uznania w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego wygłosiła Elżbieta Prus. Na zakończenie wójt gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal wręczył nagrody w konkursie na wizję graficzną
pomnika, który został ogłoszony w ramach projektu „Upamiętnienie
bitew powstania styczniowego w gminie Ruda-Huta”, finansowanego
przez Fundację Banku Zachodniego WBK w konkursie grantowym „Tu
mieszkam, tu zmieniam”.
Marta Kordas
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IV miejsce dębu Bolko w konkursie Europejskie
Drzewo Roku
20 kwietnia 2016 r. w Brukseli zostały ogłoszone wyniki konkursu Europejskie Drzewo Roku 2016. Dąb Bolko z Hniszowa, przedstawiciel Polski zgłoszony przez
gminę Ruda-Huta, zajął w nim IV miejsce.
Podczas ceremonii rozdania nagród, w której wzięło udział ponad
250 gości, Polskę reprezentował poseł do Parlamentu Europejskiego
Krzysztof Hetman.
W głosowaniu w lutym br. Bolko otrzymał aż 23 313 głosów. Jest to
najlepszy wynik polskiego drzewa w dotychczasowych edycjach tego

międzynarodowego konkursu. W tym roku szczególnie zaciekłą walkę
stoczono o trzecie miejsce, na które do końca miały szansę cztery
drzewa. Liczba głosów, które otrzymało drzewo na VI miejscu, była
większa niż zebrana przed zdobywców trzecich miejsc w poprzednich
pięciu edycjach konkursu.
Wszystkim, którzy przyczynili się do wyniku osiągniętego przez dąb
Bolko, gmina Ruda-Huta serdecznie dziękuje i zaprasza do parku
podworskiego w Hniszowie, by podziwiać w naturze to majestatyczne
drzewo.
Paweł Maśluch

20-lecie zespołu „Jarzębina Czerwona”
12 czerwca 2016 r. w Centrum Kultury i Rekreacji
w Rudce odbył się Jubileusz 20-lecia zespołu śpiewaczego „Jarzębina Czerwona”.

Wójt gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal podkreślił zaangażowanie
zespołu „Jarzębina Czerwona” w kultywowanie pięknych tradycji ludowych poprzez śpiew oraz inscenizację zanikających zwyczajów i obrzędów. Filmowe podsumowanie 20-letniego dorobku zespołu, który
wielokrotnie uświetniał swoim programem przedsięwzięcia kulturalne
w regionie przedstawił gościom dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Rudzie-Hucie Marcin Woszczewski.
Za szczególne osiągnięcia w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie
kultury zespół otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na
ręce kierownika zespołu Haliny Humeniuk wręczył ją wraz z odznaczeniem i dyplomem uznania od Zarządu Województwa Lubelskiego
wicemarszałek Krzysztof Grabczuk. Wszyscy członkowie zespołu,

zarówno obecni jak i ci, którzy na przestrzeni lat śpiewali w zespole
„Jarzębina Czerwona” otrzymali od Wójta i przewodniczącego Rady
Gminy Ruda-Huta Piotra Śliwy listy gratulacyjne oraz kwiaty. Starosta chełmski Piotr Deniszczuk wręczył na ręce kierownika zespołu
nagrodę i pamiątkowy dyplom, zaś dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Kultury w Lublinie Artur Sępoch przekazał jubilatom upominek i życzył członkom zespołu „wielu kolejnych sukcesów i radosnej pasji tworzenia”. Podziękowaniom i gratulacjom nie było końca.
Wśród gości nie zabrakło również przedstawicieli Rady Gminy, delegacji z Zespołu Szkół, Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie, Teatru OKO oraz zaprzyjaźnionego Gminnego
Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie. Były też śpiewane życzenia od
zespołów: „Tradycja” z Ulanu-Majoratu, „Bokoryna” i „Wiśniowy Sad”
z Żalina oraz „Akord” z Rudy-Huty.
Barbara Humeniuk
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Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze
18 czerwca 2016 r. na boisku przy Zespole Szkół w Rudzie-Hucie odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze. W zawodach rywalizowało szesnaście
drużyn, w tym Kobieca Drużyna Pożarnicza z Żalina
oraz cztery Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

Gminę Dorohusk reprezentowało osiem jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych, natomiast gminę Ruda-Huta jednostki z: Żalina, Leśniczówki i Rudy. Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach:
ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.
Komisji sędziowskiej, powołanej rozkazem Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, przewodniczył st. bryg. Stanisław Kołtun.
W gminie Dorohusk zwyciężyła Ochotnicza Straż Pożarna Husynne
z wynikiem 107,47 pkt, co pozwoliło jej wygrać zawody międzygminne.
W gminie Ruda-Huta klasyfikacja generalna przedstawia się następująco: I miejsce Ochotnicza Straż Pożarna Żalin, II miejsce Ochotnicza Straż Pożarna Leśniczówka, III miejsce Ochotnicza Straż Pożarna
Ruda.
W zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, rozegranych według międzynarodowego regulaminu CTiF, zwyciężyła Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza z Żalina.
Zawody obserwował Komendant Miejski Państwowej Straży Po-

żarnej w Chełmie bryg. mgr inż. Zbigniew Raźniewski oraz przedstawiciele obu samorządów: przewodniczący Rady Gminy Dorohusk
Jan Papacz, wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa, przewodniczący
Rady Gminy Ruda-Huta Piotr Śliwa, wójt gminy Ruda-Huta i zarazem
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Kazimierz Smal, a także radna Rady Powiatu w Chełmie
Agata Radzięciak.
Ewa Huzar

Premiera spektaklu Jednostka
3 maja 2016 r. w Domu Kultury w Rudzie-Kolonii odbyła się 17 premiera spektaklu Teatru OKO. Wystawiono
sztukę pt.: Jednostka.

Zadania tego podjęła się 12-osobowa ekipa młodszej grupy aktorów
Teatru OKO: Paulina Adwent, Kinga Anasiewicz, Dominika Antoniewicz, Monika Ganczar, Karolina Gil, Martyna Honory, Wiktoria Kędzierawska, Agnieszka Pałdyńska, Karolina Szwalikowska,
Jakub Połajdowicz, Marcin Słupczyński, Szymon Woszczewski.
Wielu z nich po raz pierwszy wyszło na teatralną scenę.
Jednostka to spektakl, który koncentruje się na tematyce zachowa-

nia umiaru w korzystaniu z nowych technologii. Jego zadaniem nie jest
całkowite zniechęcenie do smartfonów, tabletów czy komputerów, lecz
zwrócenie uwagi na ile ekran jest narzędziem, a na ile pożeraczem
czasu. Spektakl może wciągać, bawić, śmieszyć, ale każe też się zastanowić czy właśnie teraz nie jest ten czas, żeby wyjrzeć poza monitor. Zapraszamy do obejrzenia przedstawienia w najbliższym czasie
na Wyżynie Teatralnej w Rudce.
Marcin Woszczewski
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Zjazd Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
16 kwietnia 2016 r. w Domu Kultury w Rudzie-Kolonii
odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rudzie-Hucie.
W Zjeździe uczestniczyli delegaci – przedstawiciele jednostek OSP
w Rudzie, Leśniczówce i Żalinie oraz ustępujące władze. Wśród gości zaproszonych obecni byli: przedstawiciel Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP w Lublinie druhna Agnieszka Prokopowicz, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie mł. bryg. Janusz Andrzejuk, przedstawiciel Komendy Policji w Chełmie Krzysztof Czeryna, radny Rady Powiatu w Chełmie Marek Słupczyński,
powiatowy kapelan strażaków ks. Łukasz Boguta, przewodniczący
Rady Gminy Ruda-Huta Piotr Śliwa.
Druhowie – delegaci, po wysłuchaniu sprawozdania z działalności
Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rudzie-Hucie za minioną kadencję, które przedłożył pre-
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zes druh Kazimierz Smal oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, jednogłośnie udzielili skwitowania ustępującym
władzom.
Zjazd wybrał nowe władze Oddziału Gminnego w Rudzie-Hucie.
Prezesem ponownie został druh Kazimierz Smal. W skład zarządu
weszli także: Wiesław Szakuła – wiceprezes, Zbigniew Witkowski –
wiceprezes, Dariusz Toporowski – wiceprezes, Mariusz Szalewicz
– Komendant Gminny, Ewa Huzar – sekretarz, Jerzy Brzozowski –
skarbnik, Ryszard Lenkiewicz – członek zarządu.
W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego weszli: Krzysztof
Wawron, Piotr Rożek, Bogdan Sawicki.
Zarząd wytypował druha Kazimierza Smala na przedstawiciela do
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Chełmie.
Druh Kazimierz Smal oraz druh Ryszard Lenkiewicz będą reprezentowali Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rudzie-Hucie
na Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Chełmie.
Ewa Huzar

Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie
warszawskim
22 kwietnia 2016 r. młodzież z Gimnazjum w Rudzie-Hucie obejrzała film pt. Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim. Był on emitowany na
stronie Muzeum POLIN z okazji 73. rocznicy powstania w getcie warszawskim.
Film ukazuje heroiczną i nierówną walkę pozostałej w getcie ludności
żydowskiej z niemieckimi oddziałami prowadzonymi przez SS-Gruppenfuhrera Jürgena Stroopa, relacje świadków oraz miejsca upamiętnienia polskich Żydów w przestrzeni współczesnej Warszawy.
Młodzież gimnazjalna poznała nazwiska najważniejszych dowódców
powstania w getcie, należących do Żydowskiej Organizacji Bojowej

(ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW): Marka Edelmana,
Mordechaja Anielewicza ps. Marian Malachi, Celinę (Cywię) Lubetkin, Tosię Altman, Symcha Ratajzera ps. Kazik.
Akcja była prowadzona po raz 4. przez Muzeum POLIN pod nazwą
“Żonkile”. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci. Rokrocznie
Marek Edelman otrzymywał żółte kwiaty od anonimowej osoby. Co
roku też, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod
Pomnikiem Bohaterów Getta.
Lekcja historii została zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną
Gminy Ruda-Huta we współpracy z Zespołem Szkół w Rudzie-Hucie.
Marta Kordas
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Będzie nowa biblioteka
W 2018 r. Biblioteka Publiczna Gminy Ruda-Huta będzie miała nową siedzibę, dzięki dofinansowaniu
z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020”.

W styczniu 2016 r. Biblioteka Publiczna złożyła wniosek do Instytutu
Książki, który jest operatorem programu „Infrastruktura bibliotek 2016
– 2020” i otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 968 690, 00 zł na
przebudowę i modernizację budynku po byłej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, który obecnie znajduje się w stanie surowym.

Wycieczka do Łodzi

W dniach 19-20 maja 2016 r. dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie zwiedzały atrakcje turystyczne Łodzi i okolic.
Pierwszego dnia w Muzeum Se-ma-for zobaczyły bohaterów filmów animowanych i scenografie, pochodzące z najbardziej znanych
bajek łódzkiego studia: „Miś Uszatek”, „Przygody Misia Colargola”,
“Mały pingwin Pik-Pok”, jak też arcydzieła, które na stałe wpisały się
w kanon światowej kinematografii: „Tango” Zbigniewa Rybczyńskiego, „Ichthys” Marka Skrobeckiego oraz nagrodzony Oscarem, „Piotruś
i wilk” Suzie Templeton. Ten ostatni został wyświetlony dla zwiedzających w sali kinowej.
Kolejną atrakcją było Planetarium EC1, jedno z najnowocześniejszych w Europie. Siedząc w wygodnych fotelach uczestnicy wycieczki
oglądali nad sobą wielkie, rozgwieżdżone niebo. Przewodnik opowiadał i jednocześnie pokazywał na niebie konstelacje gwiazd. Ciekawym doświadczeniem dla dzieci i młodzieży było porównanie wielkości planet i gwiazd w stosunku do siebie i do słońca.

Drugiego dnia przewodnik oprowadził wycieczkę po najważniejszych zabytkach Łodzi: Manufakturze, która została zbudowana
przez Izraela Poznańskiego w XIX w. jako fabryka włókiennictwa,
Muzeum Fabryki, gdzie można było zobaczyć oryginalny zegar z bramy fabrycznej, cegły z inicjałami właściciela, Izraela Poznańskiego,
z których zbudowano wszystkie budynki zakładu. Pani przewodnik
włączyła dwie maszyny tkackie, aby uzmysłowić zwiedzającym w jak
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W harmonogramie prac na rok 2016 zaplanowano wykonanie projektów technicznych i aranżacji wnętrz oraz ogłoszenie przetargu. Natomiast prace budowlane i wykończeniowe ruszą od przyszłego roku
i potrwają do końca 2018 r.
W ramach przebudowy i modernizacji zaplanowano wykonanie
nowego dachu, termomodernizacji, windy dla niepełnosprawnych
i wyposażenia wraz z aranżacją wnętrz. W nowym budynku biblioteki znajdzie się sala konferencyjna, sala widowiskowa, sale tematyczne, rowerownia. Nowoczesny budynek będzie miejscem przyjaznym
i otwartym na współpracę zarówno ze wszystkimi jednostkami gminy,
jak też z różnymi grupami formalnymi i nieformalnymi.
Marta Kordas

wielkim hałasie pracowali pracownicy, biorąc pod uwagę, że w sali jednocześnie działało około 100 takich maszyn.
Kolejnym punktem zwiedzania była ul. Piotrkowska ze słynną aleją
gwiazd.
Ostatnim etapem wycieczki było Safarii Zoo Borysew z różnorodnością dzikich i drapieżnych zwierząt. Można tam zobaczyć: białe tygrysy bengalskie, białe lwy, pumy, białe wilki, serwale, a także lemury, bawoły indyjskie, jedyne w Polsce bawoły afrykańskie, antylopy, małpy,
wielbłądy, żyrafy, kangury i wiele innych.
Była to już kolejna, po Krakowie i Warszawie, wycieczka zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną Gminy Ruda-Huta we współpracy
z Zespołem Szkół.
Marta Kordas

PRZEGLĄD WYDARZEŃ W GMINIE RUDA-HUTA 2/2016 (42)

8

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie
– 19 marca 2016 roku w Miejskiej Hali Sportowej w Chełmie odbyły się III Otwarte Mistrzostwa Polski w Boogie-Woogie. Rywalizacja
na parkiecie odbywała się w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 13, juniorzy od lat 13 do lat 17 oraz seniorzy powyżej 18
roku życia. Wśród juniorów można było podziwiać występy Małgosi
Zalewskiej z klasy 3 b gimnazjum oraz Filipa Kratiuka z klasy 2
a gimnazjum. Małgosia z partnerem pokonała wszystkich uczestników i zdobyła I miejsce, broniąc tym samym mistrzowskiego tytułu
sprzed roku. W tej samej kategorii wiekowej Filip Kratiuk z partnerką
zajęli wysokie V miejsce.
– Udanie zaprezentowali się zapaśnicy UKS Tajfun Ruda-Huta
w Ogólnopolskim Turnieju Młodziczek i Młodzików w Chełmie (2223 kwietnia 2016 r.). Najlepiej spisała się Monika Dadas, która zdobyła złoty medal w kategorii wagowej 34 kg. Po wygranych czterech
walkach do finału dotarł Szymon Kochoń (42 kg), jednak w walce
o pierwsze miejsce przegrał na punkty i zdobył srebrny medal. Brązowe medale wywalczyli: Karolina Dubij (40 kg.), Alicja Wójtowicz
(48 kg) i Szymon Gwizdal (35 kg). Na piątym miejscu turniej skończyła Klaudia Borysiuk (48 kg).
– 5 maja 2016 roku w II Powiatowym Konkursie Wiedzy o Chełmie
Grupa Aktywnych Patriotów z ZS w Rudzie-Hucie zajęła III miejsce,
a Marcela Dąbrowska indywidualnie zajęła I miejsce.
– 12 maja 2016 r. uczennica klasy 2 b gimnazjum Natalia Dąbrowska wyrecytowała w Gimnazjum Nr 1 w Chełmie wiersz Karola Wojtyły, pt. „To Przyjaciel. Ciągle wracasz pamięcią”, zajmując III miejsce.
– 20 maja 2016 r. w ZSCKR w Okszowie odbył się XVII Powiatowy
Konkursu Wiedzy „Pszczoła w środowisku naturalnym i życiu człowieka”. I miejsce – Marcela Dąbrowska – klasa 3 b gimnazjum, III
miejsce Dominika Mazurek – klasa 3 b gimnazjum. Laureaci XVIII
Powiatowego Konkursu Plastycznego „Pszczoła w środowisku naturalnym”: Adam Mazurek - klasa 5 a SP, Anna Kruk - klasa 6 b
SP, Aleksandra Sawczuk - klasa 3 b gimnazjum, Marcela Dąbrowska – klasa 3 b gimnazjum.
– 20 maja 2016 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w powiatowym konkursie plastycznym „Świat toruńskiego piernika – moja
przygoda w muzeum”. Konkurs został zorganizowany przez Muzeum Ziemi Chełmskiej. Wpłynęło około 190 prac. Uczeń klasy 2 b
SP – Bartosz Doliński zdobył III miejsce, natomiast Dawid Rudy
z klasy 2 b SP zdobył wyróżnienie.
– W Stoczku Łukowskim, 20-21 maja 2016 r., w Ogólnopolskim
Turnieju Kwalifikacyjnym zapaśnicy z Rudy-Huty zdobyli cztery
medale. Na najwyższym stopniu podium stanęli: Monika Dadas

(32 kg), Szymon Kochoń (42 kg). Z brązowymi medalami wrócili:
Szymon Gwizdal (35 kg) i Karolina Dubij (40 kg). Walkę o brązowy
medal przegrała Klaudia Borysiuk i ostatecznie zajęła V miejsce.
– 6 czerwca 2016 r. w Kumowej Dolinie odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Natura wita nas”. Konkurs adresowany
był do dzieci i młodzieży z powiatu chełmskiego, krasnostawskiego
i włodawskiego. Wśród laureatów znalazły się uczennice z Zespołu
Szkół w Rudzie-Hucie: Ewa Kalinowska ucz. kl. 3 b gimnazjum,
Anna Kruk ucz. kl. 6 b SP, Sandra Żugaj ucz. kl. 6 b SP.
– 9 czerwca 2016 r. Daria Przymirska z kl. I a gimnazjum zakwalifikowała się do finału XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
o Poleskim Parku Narodowym pod Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.
– 10 czerwca 2016 r. Strupin Duży był gospodarzem Wojewódzkich Mistrzostw Młodzików w zapasach. Udanie zaprezentowali
się zapaśnicy z Rudy-Huty, którzy siedem razy stawali na podium.
Złote medale zdobyli: Adam Wójtowicz, Szymon Dadas, Szymon
Gwizdal i Szymon Kochoń. Srebrny medal wywalczył Szymon Denysiuk, a brązowe Michał Kochoń i Bartłomiej Szwalikowski.
Puchar za trzecie miejsce przypadł drużynie z Rudy-Huty.
– Sukcesem zakończył się również start zapaśniczek z Rudy-Huty
w Ogólnopolskim Turnieju w Olsztynie (10-11 czerwca 2016 r.). Najlepszą zawodniczką w kat. wag. 32 kg okazała się Monika Dadas.
Finałową walkę pechowo przegrała Karolina Dubij i zajęła II miejsce. Na trzecim miejscu podium stanęła Klaudia Borysiuk.
– 12 czerwca 2016r. w Depułtyczach Królewskich odbył się Międzynarodowy Piknik Lotniczy, podczas którego rozstrzygnięto I Powiatowy Konkurs „Lotnicze Depułtycze – podniebne marzenia”. Zespół Szkół w Rudzie-Hucie reprezentowała Anna Kruk, uczennica
kl. VI b zajmując 3 miejsce.
– Klasa I b SP wzięła udział w konkursie organizowanym przez
tygodnik NOWY TYDZIEŃ - „KINDER PARTY dla MOJEJ KLASY”.
Uczniowie wraz z rodzicami systematycznie zbierali kupony z tygodnika. W dniu 14 czerwca 2016 r. organizatorzy konkursu przygotowali uczniom przyjęcie. Był owocowy tort, słodycze i napoje.
Słodka niespodzianka sprawiła dzieciom ogromną radość, to były
miłe chwile integrujące klasowy zespół.
– W Mistrzostwach Województwa Młodziczek w Zapasach (Kraśnik 04.06.16 r.) srebrny medal wywalczyła Karolina Dubij, a brązowy Klaudia Borysiuk. Gratulacje!
zebrała Anna Bartoszewska

Spotkanie z funkcjonariuszami NOSG w Chełmie
9 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie uczniów
Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie z funkcjonariuszami Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Pogranicznicy opowiedzieli o tajnikach pełnienia służby
i przeprowadzili pogadanki związane z nielegalnym przewożeniem i stosowaniem różnych środków odurzających.
Oprócz rozmowy uczniowie mogli zobaczyć prezentację,
z której dowiedzieli się jak wyglądają różne narkotyki i jakich
środków przewozić przez granicę nie wolno. Uczniów klas
I – V najbardziej zainteresowały „paszporty”, z jakimi można przekraczać granicę oraz stawianie odcisków palców.
Uczniowie klas szóstych i I – III gimnazjum zapoznali się
ponadto z negatywnym wpływem środków odurzających na
zdrowie człowieka. Spotkanie to odbyło się w ramach realizacji programu współpracy szkoły z NOSG.
Jolanta Czerniakiewicz
Marta Zachariasz
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Spotkanie w sprawie odnawialnych źródeł energii

11 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół w Rudzie-Hucie
odbyło się spotkanie w sprawie odnawialnych źródeł
energii.
Na spotkaniu zastępca wójta Jarosław Walczuk omówił zasady
konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE, do którego gmina Ruda-Huta 13 czerwca 2016 r. aplikowała
z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na budowę odnawialnych

źródeł energii tj. instalacji solarnych, kotłów na biomasę oraz instalacji
fotowoltaicznych.
Zasady działania i zalety poszczególnych instalacji odnawialnych
źródeł energii zaprezentował przedstawiciel firmy zajmującej się ich
montażem.
W ramach przeprowadzonego naboru złożono: 207 deklaracji udziału w dofinansowaniu na instalacje solarne, 53 na kotły na biomasę oraz
137 na instalacje fotowoltaiczne. Planowany budżet projektów wynosi
ponad 6 mln zł.
Grzegorz Mazurkiewicz

Szkolne Koło Caritas

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez
to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi. - te słowa Jana Pawła II towarzyszą
wolontariuszom ze Szkolnego Koła Caritas podczas
ich działalności charytatywnej. Do koła należą uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej.
Głównym celem koła jest organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej szkoły, a następnie
poza nią oraz uczestniczenie w ogólnopolskich działaniach Caritas.
Działalność w wolontariacie profituje w środowisku lokalnym, mobilizuje młodych ludzi do działania na rzecz potrzebujących. Wolontariat
uczy pomagania innym i odpowiedzialności społecznej, która stanowi
ważny aspekt w rozwoju osobowościowym młodego człowieka. Uczy
też umiejętności współpracy, wrażliwości, otwarcia społecznego,
bezinteresowności.
W roku szkolnym 2015/2016 wolontariusze uczestniczyli w akcji charytatywnej „Bieg Caritas”, który oznaczał nie tylko wysiłek fizyczny, ale
przede wszystkim powierzenie własnego trudu dla drugiego człowieka. Członkowie Koła, tak jak i w poprzednich latach włączyli się w akcję „Góra Grosza” i bardzo hojnie usypywali monety. Wolontariusze

przygotowali również upominki świąteczne dla podopiecznych Domu
Małego Dziecka w Chełmie i Domu Dziecka w Siedliszczu, co w szczególny sposób uczy wrażliwości na los dzieci pokrzywdzonych. Przedświąteczne wizyty w domach dziecka wpisały się również w tradycję
działalności charytatywnej. Członkowie koła organizowali także przedświąteczne zbiórki żywności i środków czystości, które zostały przekazane do wybranych rodzin z gminy Ruda-Huta, będących w trudnej

sytuacji materialnej. Ta wspaniała lekcja uwrażliwia wolontariuszy na
potrzeby drugiego człowieka w środowisku lokalnym.
Ochotnicy ze Szkolnego Koła Caritas w Rudzie-Hucie aktywnie
włączyli się do akcji „Kilometry Caritas”, zbierając przez trzy miesiące środki finansowe oraz nakrętki plastikowe na rzecz funduszu
Caritas Dzieciom. 29 maja 2016 r. członkowie koła uczestniczyli w finale tej kampanii układając i klejąc złotówki, aby pobić Rekord
Guinnessa na najdłuższy odcinek ułożony z monet. Wolontariusze
przekonali się, że podejmowanie wysiłku szczególnie na rzecz dzieci, przynosi wielką radość i satysfakcję. 16 czerwca 2016 r. reprezentanci Szkolnego Koła Caritas uczestniczyli w II Pikniku Szkolnych Kół w Centrali Caritas Archidiecezji Lubelskiej, którego celem
było podsumowanie całorocznej pracy oraz integracja wolontariuszy.
Gra terenowa, dmuchańce, wspinaczka, taniec belgijski to niektóre
z atrakcji czekających na wolontariuszy. Podczas pikniku towarzyszył
uśmiech, wolontariusze zawarli nowe znajomości, wymienili doświadczenia i nabrali zapału do dalszej działalności charytatywnej.
Nazwiska najaktywniejszych wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas:
Gimnazjum: Weronika Baj, Karol Branicki, Marcela Dąbrowska,
Dominika Mazurek, Aleksandra Sawczuk, Julia Olszak, Paulina Walczuk, Ernest Bortnik, Klaudia Burak, Natalia Dąbrowska,
Gabriela Denysiuk, Wojciech Deneka, Dawid Borodej, Wojciech
Kuczyński, Małgorzata Jurczuk, Patrycja Walczuk, Julia Dubij,
Magdalena Grzeluk, Alicja Wójtowicz, Dominika Antoniewicz.
Szkoła Podstawowa: Natalia Stankiewicz, Paulina Pietrzak, Natalia
Mazurek, Julia Łyszkowicz, Anna Kruk, Klaudia Hawryluk, Joanna Morciś, Joanna Fas, Martyna Honory, Monika Ganczar, Magdalena Kosiba.
Dzięki działalności charytatywnej uczniowie mają możliwość uczestniczenia w życiu społecznym, szanse rozwoju własnych zainteresowań oraz zdobycia nowych doświadczeń. Organizację akcji charytatywnych wspierali rodzice, którym serdecznie dziękujemy ze gest
dobrego serca.
Opiekun SKC Agnieszka Lewak
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Dzień Dziecka

1 czerwca 2016 r. upłynął w Zespole Szkół w Rudzie-Hucie w atmosferze zabawy i radości. W programie
obchodów Dnia Dziecka znalazły się m. in.: wybory
Miss i Mistera, inscenizacja klas 2 „Chrońmy Przyrodę”, pokazy modeli latających, gra terenowa 50-tka,
turniej piłki koszykowej dla dziewcząt gimnazjum,
międzyklasowy konkurs „Zdrowy Deser”, prezentacja
umiejętności młodego strażaka we współpracy z OSP,
harcerze z piosenką na scenie, występy solowe z piosenką, własna twórczość literacka gimnazjalistów bajka zwierzęca.
Wszyscy uczestnicy konkursu Miss i Mistera dostarczyli jury oraz widowni nie lada wrażeń, byli piękni, mądrzy i odważni, ale zwycięzcami
zostali: Miss szkoły - Ola Borysiuk, Mister - Karol Branicki.
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Najmniejsze dzieci miały szansę na udział w zabawie dzięki opiece
starszych koleżanek z klasy III gimnazjum. A oto konkurencje sprawnościowe dla dzieci z kl. 0- III: bieg w workach, rzuty piłką do kosza,
bieg z łyżką i piłeczką palantową, hula-hop, strzał piłką do bramki,
skoki na piłkach, bieg z woreczkiem na głowie, sadzenie ziemniaków,
slalom z piłką nożną, bieg z przechodzeniem przez szarfy.
W przerwie między konkurencjami gościnnie wystąpili mistrzowie
Polski w tańcach boogie-woogie w kategorii juniorów, reprezentujący
Klub Opus Twist Chełm: Małgorzata Zalewska i Szymon Dufek.
Niewątpliwie najsmaczniejszą konkurencją był konkurs „Zdrowy Deser”, w którym uczniowie zaprezentowali liczne umiejętności przygotowania słodkich, ale zdrowych przekąsek. Zwycięzcami jurorzy ogłosili
klasę V b.
Każdy uczestnik imprezy otrzymał słodki upominek. Obsługa techniczna imprezy spoczywała w rękach Jakuba Waniewskiego. Logistyką uroczystości zajęli się Kasia Kozłowska, Wojtek Deneka,
Natalka Dąbrowska, Wojtek Kuczyński, Filip Kratiuk. Imprezę prowadzili: Kasia Kozłowska i Krzysztof Anasiewicz.
Anna Bąk

Śladami Żołnierzy Wyklętych 1945 – 1963

W marcu 2016 r. uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie, pod kierunkiem Barbary Gałus
i Małgorzaty Szaniawskiej-Jabłońskiej, rozpoczęli
cykl zajęć poświęconych poznawaniu historii żołnierzy niezłomnych. Zajęcia były powiązane ze zdobywaniem odznaki turystyczno-krajoznawczej PTTK: „Śladami Żołnierzy Wyklętych 1945 – 1963”.

tych” do Chełma, Piask, Czułczyc, Zbereża, Włodawy i Lublina oraz na
miejscowy cmentarz. Odwiedzili miejsca pochówku, pomniki, tablice
upamiętniające na budynkach i w kościołach.
Oddali hołd: Henrykowi Lewczukowi ps. „Młot” i jego żołnierzom,
Józefowi Franczakowi ps. „Lalek”, por. Leonowi Taraszkiewiczowi
ps. „Jastrząb” i ppor. Edwardowi Taraszkiewiczowi ps. „Żelazny”,
żołnierzom oddziału majora „Fali” oraz zapalili znicze. W Instytucie
Pamięci Narodowej w Lublinie wysłuchali wykładu i obejrzeli akta dotyczące podziemia antykomunistycznego.
W wycieczkach rolę przewodników pełnili: senator IV kadencji Jerzy
Masłowski, regionalista Mirosław Dederko, prezes PTTK Włodawa
Mieczysław Tokarski.
Po zrealizowaniu zaplanowanych zadań, 16 czerwca 2016 r. dyrektor Adam Marszaluk, w obecności rodziców i nauczycieli, uroczyście
wręczył uczniom odznaki „Śladami Żołnierzy Wyklętych 1945 – 1963”.
Barbara Gałus

15 marca 2016 r. odbyła się uroczysta lekcja historii „W hołdzie Żołnierzom Niezłomnym”, którą poprowadził zaproszony gość Jerzy Masłowski, historyk przywracający wiedzę i pamięć o żołnierzach wyklętych. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali wykładu
na temat heroicznej walki żołnierzy podziemia niepodległościowego
i antykomunistycznego, stawiających opór próbie sowietyzacji Polski
i podporządkowania jej ZSRR w latach 40. XX wieku. Za wierność
swoim ideałom zapłacili śmiercią lub piętnem – „bandytów” i „faszystów”. Dowiedzieli się, że żołnierze niezłomni to nie tylko bohaterowie
z odległych miejscowości, ale również Ci, którzy żyli wśród nas: w powiecie chełmskim, w gminie Ruda-Huta; walczyli i składali swe młode
życie na ołtarzu ojczyzny, za wolną i niepodległą Polskę.
Uczniowie wzięli udział w wycieczkach „Śladami Żołnierzy Wyklę-
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Święto Patrona w Gimnazjum w Rudzie-Hucie
10 czerwca 2016 r. odbyła się uroczystość poświęcona patronowi gimnazjum oraz VI Wojewódzki Konkurs
Wiedzy: ,,Życie, działalność i twórczość” Henryka Michała Kamieńskiego.

sekretarz Gminy Ruda-Huta i radny Rady Powiatu w Chełmie Marek
Słupczyński, prezes Stowarzyszenia „Rocznik Chełmski” dr Andrzej
Rybak, sekretarz Stowarzyszenia „Rocznik Chełmski” dr Paweł Kiernikowski, regionalista z gminy Sawin Mirosław Dederko, kierownicy jednostek, radni, rodzice i oczywiście uczestnicy konkursu wraz
z opiekunami.
Część konkursową poprzedzał występ artystyczno-teatralny uczniów
klasy II b gimnazjum, którzy wcielili się w postaci H. M. Kamieńskiego oraz jego rodziny i przyjaciół. Przybliżyli tym samym klimat epoki
współczesnej patronowi oraz jego filozofię i zapatrywania w różnych
dziedzinach. Pauzy pomiędzy poszczególnymi scenami wypełniła muzyka i recytacje.
Do konkursu zgłosili się uczniowie z sześciu szkół: Gimnazjum Nr
1 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, Zespołu
Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy, Zespołu Szkół w Sawinie, Zespołu Szkół w Strupinie Dużym Gimnazjum Publicznego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku, Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie Gimnazjum im. Henryka Michała Kamieńskiego.
Uczestnicy losowali zestawy pytań i udzielali odpowiedzi na forum
w dwóch etapach konkursu. Oto wyniki:

Już po raz kolejny swoją obecnością zaszczycił potomek H. M. Kamieńskiego – Ricardo Victor Kamieński, który przyjechał z Argentyny. Wielu znamienitych gości uświetniło obchody tego dnia, a wśród
nich byli: wizytator Kuratora Oświaty w Lublinie Oddziału Zamiejscowego w Chełmie Henryk Radej, pracownik naukowy Uniwersytetu
imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. dr
hab. Andrzej Rogalski, dr hab. profesor Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Waldemar Bednaruk, radny Rady Powiatu w Chełmie
Hubert Wiciński, przewodniczący Rady Gminy Piotr Śliwa, wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal, zastępca wójta Jarosław Walczuk,

I miejsce Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, II miejsce Zespół Szkół w Strupinie Dużym, III miejsce Zespół Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy.
Na zakończenie wójt Kazimierz Smal wyraził przekonanie, że postawa uczniów i idee, które przyświecały uroczystości określają niewątpliwie tożsamość społeczności lokalnej i szkoły. Wypowiedź ta rzeczowo
łączyła się ze zdaniem przedmówców wójta, m.in.: Pawła Kiernikowskiego i Waldemara Bednaruka, którzy podkreślali fakt idealnego wyboru patrona przez szkołę w trudnych dla edukacji czasach: kiedy to
pacjent wie lepiej od lekarza, jak się leczyć, a uczeń od nauczyciela,
czego uczyć się powinien.
Anna Bartoszewska
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Drużyna harcerska z Rudy-Huty
W Zespole Szkół w Rudzie-Hucie, we współpracy z Komendą Hufca w Chełmie, już od roku działa drużyna
harcerska, której opiekunem i drużynową jest druhna
Agnieszka Suszczyk.

Drużyna skupia uczniów szkoły podstawowej i liczy 14 harcerzy:
Szymon Woszczewski – przyboczny, Ola Głuszczak – przyboczna, Kinga Bondaruk, Kacper Sadowski, Ola Bulwan, Bartek Bulwan, Ola Szybista, Kasia Pióro, Paulina Adwent, Gosia Grzeluk,
Kuba Domański, Wiktoria Mazurek, Julka Łyszkowicz.
Głównym celem istnienia drużyny jest prowadzenie działalności
wychowawczej zgodnie z metodyką harcerską, dlatego też harcerze
chętnie biorą udział we wszystkich działaniach organizowanych przez
hufiec, szkołę oraz środowisko lokalne.
Imprezy organizowane przez hufiec:
– Dzieci Myśli Braterskiej – gra miejska na terenie Chełma
(04.02.2016 r.)
– Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej w Dorohusku (27.04.2016 r.)
– wspólnie zorganizowany 2-dniowy biwak harcerski w Rudce, na
którym harcerze przystąpili do przyrzeczenia harcerskiego
(2-3 czerwca 2016 r.)
– budowanie karmników i dokarmianie ptaków zimą
– wycieczka rowerowa nad jezioro Torfiarki w Rudzie-Hucie
(05.04.2016 r.)
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– sprzątanie terenu wokół szkoły, na którym ma powstać Park Podworski (27.05.2016 r.)
– śpiewanie piosenek z okazji Dnia Dziecka (01.06.2016 r.)
Działania na rzecz środowiska lokalnego:
– występy na Ekomajówce (29.05.2016 r.)
– warta honorowa przy grobach żołnierzy Wojska Polskiego na
cmentarzu w Rudzie-Hucie (08.05.2016 r.)
– warta honorowa podczas odsłonięcia pomników (17.05.2016 r.)
Krzysztof Opas

Rewitalizacja parku podworskiego

23 czerwca 2016 r. w Rudzie-Hucie, w miejscu, gdzie
niegdyś stał dworek właściciela huty szkła - Sygała,
odbył się festiwal i otwarcie parku podworskiego w ramach projektu „Rewitalizacja Parku Podworskiego”.
Dzień rozpoczął się od rajdu „Rowerowa podróż do przeszłości”,
w trakcie którego uczniowie rozwiązywali quest stworzony przez gimnazjalistów na szkoleniach i warsztatach przeprowadzonych w maju
i czerwcu w Bibliotece Publicznej Gminy Ruda-Huta przez regionalistę Antoniego Franeckiego i trenera z zakresu questingu Krzysztofa Opasa. W tym samym czasie w parku podworskim odbywały się
gry i zabawy dla najmłodszych, prowadzone przez animatora kultury,
Agnieszkę Opas. W trakcie rajdu uczestnicy mieli możliwość przetestowania nowej trasy rowerowej, poznając przy okazji ciekawe miejsca
oraz historię Rudy-Huty, Rudy oraz Rudy-Opalina.
Druga część imprezy odbyła się w parku podworskim, gdzie niegdyś
stał dworek. Spotkali się tam rowerzyści – uczestnicy rajdu, władze
gminy, zaproszeni goście, a przede wszystkim dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie. Ponadto przyjechali turyści rowerowi
z Grupy Rowerowej „Odnowa” z Chełma. W licznym towarzystwie
nastąpiło oficjalne otwarcie zrewitalizowanego parku podworskiego.
Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania historii tego miejsca a także
spojrzenia na baner na którym widnieją zdjęcia dworku.

Występy zespołów i grup
teatralnych z gminy
Ruda-Huta
Zespoły:
– 22 maja 2016 r. odbył się Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków Ludowych w Horodysku. W przeglądzie
wystąpiło 29 artystów, w tym soliści i zespoły śpiewacze. Gminę Ruda-Huta reprezentowali: Jarzębina Czerwona z Rudki, Wiśniowy Sad
z Żalina, Akord z Rudy-Huty oraz solistka Lucyna Gaik z Żalina. Komisja artystyczna przyznała nagrodę i wyróżnienie dla zespołu „Jarzębina Czerwona” z Rudki, nagrody i dyplomy za udział dla zespołów
„Akord” i „Wiśniowy Sad” oraz Lucyny Gaik.

W trzeciej części imprezy młodzież z gimnazjum oraz dorośli narysowali swój wymarzony dworek, sprawdzili się w konkurencjach sportowych na rowerach oraz nauczyli żonglowania talerzami.
Wszyscy młodzi uczestnicy projektu otrzymali przydatne akcesoria rowerowe wręczone przez wójta gminy Kazimierza Smala oraz
prezesa Stowarzyszenia Miłośników Gminy Ruda-Huta Agnieszkę
Suszczyk.
Zakończeniem tego dnia było wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek
w miejscu przygotowanym w ramach projektu.
					
Agnieszka Suszczyk

– 29 maja 2016 r. - zespoły uświetniły swoimi występami uroczystości Ekomajówki w Gotówce.
– 5 czerwca 2016 r. - zespoły „Wiśniowy Sad” i „Jarzębina Czerwona” wzięły udział w XX Nadbużańskim Święcie Pszczoły w Okszowie.
Teatr:
– 15 kwietnia 2016 r. - Teatr OKO grał spektakl „Deżawi” w Centrum
Kultury w Lublinie na przeglądzie „Scena Młodych” .
– 27-29 maja 2016 r. - podczas „9. Ogólnopolskich Prezentacji Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora” w Wielopolu,
Teatr OKO zagrał spektakl „Fraktal”.
– 4-5 czerwca 2016 r. - Teatr OKO występował ze spektaklami „Deżawi” i „Zapałka” w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie podczas
Nocy Kultury.
– 24-26 czerwca 2016 - udział w warsztatach Teatr w Ogrodzie w Ulanie-Majoracie, gdzie wystawiono spektakle „Jednostka” i „Deżawi”.
Barbara Humeniuk
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Dotknij teatru 2016

W dniach 1-3 kwietnia 2016 r. w ramach ogólnopolskiej akcji „Dotknij Teatru 2016” zostały zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie
i działający przy nim Teatr OKO spektakle i warsztaty
teatralne dla dzieci i młodzieży.

„improwizacji” i „pamięci emocjonalnej”.
Ostatniego dnia został przedstawiony spektakl „Deżawi”, przygotowany w 48 godzin. To było zadanie, a w zasadzie wyzwanie, którego podjął się Marcin Woszczewski, jako reżyser i scenarzysta wraz
z czteroosobową grupką aktorów z Teatru OKO: Pauliną Iwaniszczuk, Patrycją Piłat, Aleksandrą Walczuk i Marcinem Nawrockim.
Całość przyjęła formę performance’u oraz teatru absurdu z elementami satyry i trwała blisko 40 minut. Publiczność zgodnie stwierdziła, że
wszystkie tematy, które nałożyła na autorów przedstawiania, zostały
zrealizowane, co nagrodziła długimi brawami.
Paweł Maśluch
W tym roku całość akcji organizowanej w gminie Ruda-Huta koncentrowała się na procesie tworzenia spektaklu, dlatego też podczas
pierwszego spotkania pn. „Los Dramatu” odczytane zostały dwa scenariusze napisane przez Marcina Woszczewskiego dla Teatru OKO
– „Zadra” i „Topiel”. Czytali: Monika Różańska, Agnieszka Woszczewska, Wojciech Deneka, Weronika Baj, Anna Bąk, Natalia Dąbrowska, Ernest Bortnik, Damian Kisiel i Jakub Waniewski. Kolejnym elementem było ustalenie wspólnie z widownią, jakie tematy
znajdą się w scenariuszu do spektaklu „Deżawi”, który powstał w ciągu
48 godzin.
2 kwietnia w CKiR w Rudce odbyły się otwarte warsztaty improwizacji dla dzieci i młodzieży. Z teatrem zmierzyło się 14 osób. Głównym
zagadnieniem było budowanie postaci scenicznej za pomocą metod:

„Szukałem was….”

Tak powiedział tuż przed swoją śmiercią św. Jan Paweł II. Te słowa
miały popłynąć do młodych. Były one najpiękniejszym podsumowaniem życia papieża Polaka, który od początku swego kapłaństwa, biskupstwa i pontyfikatu miał zwrócone serce i oczy na młodzież. Szukał
młodych całego świata, gromadził ich przy sobie, w Kościele, a nade
wszystko ukazywał im Chrystusa i piękno życia ewangelicznego. Papież zainicjował rzecz niezwykłą – światowe spotkania dla młodych.
Częstochowa, Sydney, Toronto, Rzym, Paryż to miasta, które stawały
się wieczernikami Kościoła, które tętniły modlitwą, radością, zapałem
i wielkimi emocjami. W zamyśle św. Jana Pawła II to miała być „wiosna
Kościoła”.
Po rewolucji kulturalnej lat sześćdziesiątych, która wydawało się, że
pochłonie młodzież w świat iluzji, używania, konsumpcji i zerwania
z tradycją i wiarą, okazało się, że młode ludzkie serca wciąż poszukują prawdy i miłości. Światowe Dni Młodych pokazały, że ideały wiary

chrześcijańskiej są wciąż żywe, że Chrystus i Jego nauka wciąż porywają człowieka.
Przed nami kolejne spotkanie młodzieży z papieżem. Dla nas niezwykłe, bo w Polsce, w Krakowie. W ostatnich dniach lipca przybędą
ze wszystkich kontynentów chłopcy i dziewczęta, by przeżywać wspólnie swoją wiarę, by poczuć na sobie pełne miłości spojrzenie Jezusa.
Miejmy nadzieję, że także z naszej parafii i gminy wyjadą młodzi do
Krakowa. Wstępem do Światowych Dni Młodych będzie spotkanie diecezjalne w Lublinie, 23. lipca. Kierujemy zaproszenie szczególnie do
tych, którzy nie udadzą się do Krakowa. Na stadionie Arena w Lublinie
przygotowany jest dla młodych spektakl o Abrahamie, wspólna eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy wszystkich
młodych, uczniów gimnazjów i szkół średnich, a także studentów i młodzież pracującą. Zapisy są prowadzone w parafii. Życzymy, by czas
wakacji tegorocznych był czasem odkrycia piękna wiary i Chrystusa
obecnego pośród nas.
ks. Piotr Hawryluk

29 czerwca 2016 r.
zmarł wieloletni wikariusz parafii rzymsko-katolickiej w Rudzie-Hucie,

ks. Stanisław Chmielowski
prałat ekumeniczny

Na przestrzeni lat pracował w wielu parafiach: Krzeszowie, Lublinie, Hucie Krzeszowskiej, Klesztowie, parafii Rozesłania św. Apostołów w Chełmie, Hammond, IN (USA), McKeesport, PA (USA), Karczmiskach. Najdłużej jednak posługiwał
w Rudzie-Hucie. Od 2002 r. w parafiach Kumów oraz ostatnio Chrystusa Odkupiciela w Chełmie. W tym roku obchodził
szafirowy jubileusz czyli 45-lecie święceń kapłańskich.
Ks. Stanisław Chmielowski spoczął na cmentarzu parafialnym w Rudzie-Hucie we wspólnym grobie z bratem, ks. Marianem Chmielowskim, wieloletnim proboszczem parafii w Rudzie-Hucie.
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Asystent rodziny

15 czerwca 2016 r. gmina Ruda-Huta po raz czwarty pozyskała środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
na rok 2016” w wysokości 18 225,00 zł. Dofinansowaniu podlegają koszty zatrudnienia asystenta
rodziny.
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie zatrudnia asystenta
rodziny od czerwca 2013 r. W bieżącym roku asystent prowadzi pracę
z 12 rodzinami. Jego podstawowym zadaniem jest wspieranie rodzin
w przezwyciężaniu trudności związanych zwłaszcza z opieką i wychowaniem dzieci. Asystent wspiera rodziny w ich codziennym funkcjonowaniu i pełnieniu ról społecznych, aby w przyszłości jej członkowie
samodzielnie potrafili pokonywać trudności życiowe i aby nie dopuścić
do umieszczania dzieci poza rodziną - w placówkach lub rodzinach
zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się w pieczy zastępczej, rolą asystenta jest podejmowanie działań na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu
jej zamieszkania lub w miejscu przez nią wskazanym i za jej zgodą.
						 		
Marta Hamelczuk

Spotkanie w związku z upamiętnieniem
kierownika szkoły Bronisława Asprasa
24 maja 2016 r. w Zespole Szkół w Rudzie-Hucie
spotkali się przedstawiciele władz samorządowych: przewodniczący Rady Gminy Piotr Śliwa,
sekretarz gminy Ruda-Huta Marek Słupczyński,
dyrekcja ZS, byli uczniowie Bronisława Asprasa: Marek Dyć, Bogdan Szpyrka, Andrzej Łukasik oraz jego dawni współpracownicy: Krystyna
Urlich, Janina Duchnicka, Antoni Franecki. Spotkaniu przyświecał cel uczczenia pamięci Bronisława Asprasa, ówczesnego kierownika, którego
staraniem została wybudowana Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Rudzie-Hucie pow. Chełm
Lubelski.

Barbara Gałus przybliżyła zebranym jego biografię, napisaną na
podstawie dokumentów studiowanych w archiwach i dostępnych źródłach. Wszyscy otrzymali gazetkę poświęconą B. Asprasowi, która
jest swoistym podziękowaniem dedykowanym tym osobom, które pracowały przy budowie szkoły i tym, którzy czynią starania w kierunku
upamiętnienia kierownika i jego dokonań. Jadwiga Wolan zaprezentowała cytaty z wypowiedzi byłych uczniów i współpracowników o B.
Asprasie oraz jego własne poglądy na temat oświaty i wychowania.
Komisja nauczycielska badająca fakty, nawiązała kontakt z synową,
Jadwigą Aspras i wnukiem Jerzym, którzy dostarczyli wielu ważnych
informacji. Po prezentacjach sylwetki kierownika nastąpiła dyskusja,
w wyniku której zaistniała jednomyślna zgodność, co do konieczności
upamiętnienia postaci B. Asprasa. Właściwie postawiono pytanie nie
o to, czy upamiętniać, bo to nie ulegało wątpliwości, ale o to - w jaki
sposób? Dalsze prace w tym kierunku mają przynieść odpowiedź. Dyrekcji i nauczycielom zależy na tym bardzo, zwłaszcza że za kilkanaście miesięcy, bo 4 września 2017 r., będziemy obchodzić 50-lecie
przekazania budynku szkoły społeczności lokalnej, która zdobywała tu
wiedzę podobnie, jak jej rodzice, a teraz wnuki.
Anna Bartoszewska

I Amatorski Turniej Sztuk Walki „Low Kick”
21 maja 2016 r. odbył się I Amatorski Turniej Sztuk
Walki „Low Kick” Ruda-Huta 2016. W turnieju
zmierzyło się 33 zawodników w 10 kategoriach
wagowych i wiekowych z czterech jednostek krav
magi z Chełma, Świerż, Rudy-Kolonii i Żalina.
Poniżej wykaz kategorii wraz z miejscami, które zostały zajęte
przez zawodników: Kadet 40, dziewczęta: I miejsce – Kinga Bondaruk, II miejsce – Anna Kozłowska, III miejsce – Aleksandra
Szybista, Junior 50, dziewczęta: I miejsce – Marcela Dąbrowska,
II miejsce – Natalia Dąbrowska, III miejsce – Klaudia Hawryluk, Kadet 40, chłopcy: I miejsce – Bartłomiej Głaz, II miejsce –
Paweł Prucnal, III miejsce – Grzegorz Morciś, Kadet 50, chłopcy: I miejsce – Karol Sobczuk, II miejsce – Krzysztof Morciś,
III miejsce – Mateusz Matejuk, Junior 50, chłopcy: I miejsce
– Przemysław Mazur, II miejsce – Mateusz Szwalikowski, III
miejsce – Mateusz Gil, Junior 60, chłopcy: I miejsce – Paweł
Kulik, II miejsce – Patryk Połajdowicz, III miejsce – Jakub
Waniewski, Junior 70, chłopcy: I miejsce – Bartosz Morciś, II
miejsce – Rafał Szybisty, Weteran 70, mężczyźni: I miejsce Kamil Gnieżdziło, II miejsce – Przemysław Kluziak, III miejsce
– Bartosz Branicki, Weteran 80, mężczyźni: I miejsce: Arkadiusz Walczuk, II miejsce – Sebastian Żugaj, III miejsce – Kamil Kisiel.
Damian Grzywna
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ECHA DZIEJÓW
Folwark w Rudzie w XVII wieku

W XVII w. folwark w Rudzie leżał na terenie starostwa chełmskiego, województwa ruskiego. Właścicielem folwarku był Mikołaj Uhrowiecki1, właściciel dóbr uhruskich.
Zabudowania dworskie stanowiły: dom pański dwór, albo
dworek, dom piekarniany (piekarnia), dwa serniki2, spichlerz,
stajnia, wozownia, obora z chlewami, kurnik, trzy stodoły, brogów 24, lodownia, browar, słodownia, piwnice, piwniczki. Zabudowania gospodarcze wokół gumna3, dobrze ogrodzone. Na
terenie folwarku między gumnem a dworem była świątynia (kościółek albo oratorium4).
Dom pański, dworek, posiadał dwie kondygnacje. Wchodziło
się do sieni przez przedsionek (buduarek). Po jednej stronie
sieni była izba, w niej podłoga z tarcic (desek). Izba posiadała cztery oszklone okna, polewany piec5, murowany komin; jej
wyposażenie, to: kredens (służba) szafa, stół, zydel, wokół pod
ścianami ławy. Z tej izby przechodziło się do komory6 a z niej
do komórki.
Po drugiej stronie sieni była izba z dębową posadzką, trzema
oszklonymi oknami, ławami dookoła niej i piecem z kominkiem.
W sieni było wejście na górę, drewniane schody obudowane
tarcicami, a pod sienią mała piwniczka.
Schodami wchodziło się „na górkę” do pomieszczenia nad sienią z ławami dookoła, stołem i zydlem. Stąd wchodziło się do
izby z trzema oknami, położonej nad pokojem. Izbę ogrzewało
powietrze, dopływające przez otwór nad piecem, który znajdował w pokoju, w dolnej kondygnacji. Wyposażenie izby to: stół
i ławy dookoła. Przechodziło się z niej do komnaty o dwu okienkach i ławami wokół, pod ścianami. Oprócz tych pomieszczeń
„na górce”, była jeszcze komórka, za nią komora, z czteroszybowym oknem, stołem i ławami dookoła.
Do kuchni wchodziło się przez izbę, którą poprzedzała sień.
W izbie stał tylko stół, a w sieni - sprzęty i przybory kuchenne
(zw. przykładki).
W całym budynku solidne drzwi na zawiasach z wrzeciądzami7, skoblami. Wszystkie okna posiadały okiennice drewniane
osłaniające je z zewnątrz. Dach budynku pokryty był gontem8.
Na dach, gdy zachodziła potrzeba, wchodziło się po stojącej
przy budynku drabinie.
Obok dworku stał budynek o dwu kondygnacjach, pełniący
funkcję spiżarni. Na górze było jedno, a na dole drugie „schowanie” (pomieszczenie). Do budynku z jednej strony przylegała
komora, z drugiej piwnica.
Dom piekarniany, piekarnia, stała naprzeciwko dworku po
drugiej stronie podwórza. W jej jednym końcu znajdowała się
izba czeladna (dla obsługi), z czterema oszklonymi oknami, do
której wchodziło się przez sień. Wyposażenie jej to: piec prosty
nie polewany, komin murowany, stół, zydel, wokół ławy. Obok
tej izby, wcześniej były dwie mniejsze, teraz jedna komora, do
niej oddzielne wejście z zewnątrz. Piekarnia w dobrym stanie,
przed nią sień, a w sieni ognisko (palenisko). Z sieni wejście
1 Mikołaj Uhrowiecki (Uhruski)- zm. 1612 r., w 1605- poseł ziemi chełmskiej,
wlaściciel dóbr m. in.Uhrusk.
2 pomieszczenie, w którym dawniej trzymano sery.
3 podwórze.
4 tu: kaplica, dom modlitwy.
5 gliniany, wypalany przez co pokrywał się szkliwem.
6 pokój, komórka-pokoik, albo pomieszczenie mieszkalne.
7 drąg, sztaba od wewnątrz do zamykania np. bramy.
8 drewniana deszczułka.
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do „izdebki urzędniczej” z dwoma oszklonymi oknami, piecem
prostym, stołem i ławami. Obok piwnica. Z sieni wejście do komory, pod którą urządzono małą piwnicę do przechowywania
nabiału i była jeszcze jedna komora. Między „izdebką urzędniczą9” a spiżarnią, drzwi wychodzące na budynki gospodarcze
(oborę). Budynek piekarni pokryty był dranicami (wąskimi deskami). Drzwi na zawiasach z wrzeciądzami i skoblami.
Dwa serniki (sernice) w folwarku, to pomieszczenia do przechowywania serów, umieszczone na wysokich słupach, dla
utrudnienia dostępu do ich zawartości.
Słodownia10 z izdebką i browar zbudowane były przed dworem. Słodownię zbudowano z „okrągłego drzewa” (pni drzewnych zapewne okorowanych). Wytwarzano w niej z ziarna zbóż
słód na potrzeby tutejszego dworskiego browaru.
Lodownia mieściła się w rogu dworskiej zabudowy. Służyła do
przechowywania zgromadzonego na lato lodu, ten zapewne do
schładzania produktów żywnościowych.
Kościółek albo oratorium (pomieszczenie modlitewne) nie
miało „żadnego nadania” (aktu erekcyjnego), być może nawet nie było poświęcone. Wewnątrz „tylko ołtarz goły, ławki,
krzcielnica (chrzcielnica)”. „Ołtarz goły” zapewne bez centralnie
umieszczonego obrazu, postaci patrona, ozdób. Pomieszczenie posiadało oszklone okna, drzwi na zawiasach z wrzeciądzami i skoblami.
Trzy stodoły, w tym dwie i spichlerz „od nieboszczyka Pana
Uhrowieckiego” pobudowane. Poza tym 24 brogi11 do przechowywania siana, słomy itp.
Stajnia, duży budynek ze żłobami, dach poszyty snopkami
(słomą). Wcześniej miała stać tutaj stajnia z wozownią pod
jednym dachem, przy stajni miały być dwie komory. Wszystko
obalił wiatr, stało się to zapewne w trakcie budowy.
Oborę stanowił zespół budynków ustawionych w „ kryg” (dookoła), były to szopy, w których mieściły się chlewy, kurnik.
W folwarku, w pobliżu lodowni, znajdowały się doły na rzepę,
to zapewne lochy ziemne lub kopce, w których przechowywano
warzywa na zimę jako paszę dla zwierząt (ziemniaków wówczas na tym terenie jeszcze nie znano).
Gospodarcza część folwarku – gumno12, była ogrodzona płotem, natomiast „Ten dwór wszystek dyliną (grubymi żerdziami)
oparkaniony. Wrot (wrota) jest teraz nowo od nieboszczyka
Pana Uhrowieckiego zbudowany”.
W folwarku uprawiano poza rzepą, żyto, owies, jęczmień, tatarkę (grykę), groch oraz konopie, len, mak - ale „podły urodzaj”.
Żyta wysiewano 66 korców13. Brak informacji o powierzchni
zasiewu i plonie.
Zboża jare 14słabo plonowały, zbierano owsa 80- 100 kop15,
jęczmienia 40 kop, grochu 30 kop, tatarki 70- 80 kop,brak informacji o powierzchni zsiewu. Siana zbierano „ brogów bywa 20,
stogów16 na polu 6”
Pszenicy, ze względu na lichą glebę, nie wysiewano.
Ogród na jarzyny jest “dostateczny”(wystarczający).
Antoni Franecki
Źródła:
A. Wawryniuk Leksykon powiatu chełmskiego, Chełm, 2001.
9 zapewne biuro, kantor.
10 część browaru, produkuje słód (skiełkowane nasiona np. jęczmienia).
11 pomieszczenie do przechowywania siana i zboża w snopach w postaci
dachu podwyższanego na słupach.
12 tutaj podwórze.
13 jednostka objętości ok. 120 l, lub ciężaru ok. 98 kg.
14 wysiewane wiosną.
15 60 sztuk - tutaj snopów.
16 duża kopa ( sterta ) siana, słomy, ułożone wokół wkopanego pionowego
drąga.

Ekomajówka 2016
29 maja 2016 r. w Gotówce odbył się kolejny piknik
ekologiczny Ekomajówka, podczas którego przeprowadzono II Turniej Sołectw Gminy Ruda-Huta. Uczestnicy mieli możliwość udziału w konkursach, quizach,
zabawach oraz podziwiania występów artystycznych
i pokazów sportowych.
Grupa Mocnego Ryzyka z sołectwa Ruda, III miejsce (13 pkt) Gotówka
z sołectwa Gotówka.
Przeprowadzono liczne konkurencje sportowe dla dzieci oraz quiz
ekologiczny i wiedzy o gminie Ruda-Huta, a ich zwycięzców obdarowano nagrodami. Zwycięzcy: rzut piłeczką ping-pong: Karolina
Szymańska, Dominika Zawiślańska, Natalia Witkowska, odbijanie
piłeczki ping-pong: Martyna Dolińska, Weronika Bielecka, Angelika Dubij, wyścig w workach: Martyna Dolińska, Bartosz Doliński,
Błażej Semeryło, hula-hop: Rita Czyżyk, Angelika Dubij, Martyna
Dolińska, quiz ekologiczny: Ania Kozłowska, Ola Honorek, Błażej
Semeryło, Wojciech Walczuk, Szymon Woszczewski.
Na scenie w Gotówce wystąpiły zespoły: Wiśniowy Sad z Żalina, Jarzębina Czerwona z Rudki, Akord z Rudy-Huty, drużyna harcerska
działająca przy Zespole Szkół w Rudzie-Hucie oraz gościnnie: Kapela
Hańszczanie i zespół taneczno-wokalny Cygańskie Rytmy z Hańska.
Ekomajówka została poprzedzona rajdem rowerowym na trasie Ruda-Huta – Rudka – Świerże – Żalin – Gotówka. W rajdzie brały udział
połączone grupy rowerowe: Ruda-Team z Rudy-Huty i Odnowa z Chełma. Rowerzyści oddali hołd powstańcom pod niedawno odsłoniętymi
pomnikami upamiętniającymi bitwy powstania styczniowego w gminie
Ruda-Huta.
Do turnieju sołectw przystąpiły 4 drużyny:
Super Mocni z Leśniczówki w składzie: Dominika Kalisz (kapitan),
Jerzy Brzozowski, Marlena Kalisz, Emil Walczuk, Paweł Misiec,
Rafał Misiec. Gotówka z Gotówki w składzie: Kamil Herbut (kapitan), Małgorzata Tkaczuk, Eryk Bartkiewicz, Monika Wołoszczak,
Marcin Zawadzki, Patrycja Herbut. Grupa Mocnego Ryzyka z Rudy
w składzie: Beata Makowska (kapitan), Natalia Dąbrowska, Beata
Grzeluk, Damian Grzeluk, Grzegorz Mielniczuk, Marcela Dąbrowska. Żalińskie Koźlaki z Żalina w składzie: Marta Walczuk (kapitan),
Krzysztof Wawron, Ryszard Lenkiewicz, Tomasz Kozłowski, Aneta Szakuła, Mirosław Żerebecki.

Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie przedstawiły słowno-muzyczną ekoinscenizację pt. „Chrońmy przyrodę”.
Były też recitale: Emiliana Grzywny, Wiesławy Rękas i Kacpra
Jachymczaka.
Sprawnością fizyczną popisała się grupa akrobatyczna działająca
przy IV LO w Chełmie, a efektowne pokazy walk zaprezentowali zawodnicy krav magi z jednostek działających przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Rudzie-Hucie.
Na zakończenie wójt gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal wręczył
puchar oraz pamiątkowe dyplomy uczestnikom turnieju sołectw i rozpoczęła się zabawa taneczna przy dźwiękach muzyki w wykonaniu
zespołu Aveiro.
Milena Toporowska

Pierwszą konkurencją było przedstawienie swojej miejscowości na
wesoło. Następnie przeprowadzono: konkurs wiedzy o gminie Ruda-Huta „Tęga głowa”, zabawę zręcznościową „Gotówka Sołtysa”, konkurs plastyczny „Nie taki sąsiad straszny jak go malują” oraz konkurencje sportowe „Formuła nr 1” i „Pociąg do Gotówki”. Po zaciętej walce
wyniki ukształtowały się następująco:
I miejsce (18 pkt) – Super Mocni z sołectwa Leśniczówka, II miejsce
ex aueqo (16 pkt) – Żalińskie Koźlaki z sołectwa Żalin (16 pkt) oraz
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