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Gmina
nagrodzona
po raz kolejny

Gmina Ruda-Huta awansowała na VIII miejsce
w Polsce w Rankingu Powiatów i Gmin w 2013
roku w kategorii gminny wiejskie oraz zajęła IV
miejsce w skali kraju w Rankingu Energii Odnawialnej. 				
- str. 2.

Ruda-Huta kontynuuje
inwestycję
w infrastrukturę
kanalizacyjną

Ruszyła budowa II etapu kanalizacji sanitarnej
w Rudzie-Hucie.
Inwestycja swym zakresem obejmuje ulice: Szkolną, Łączną
i Niepodległości. Długość sieci wyniesie 2 717 m, a przyłączy 773
m. Całkowity koszt to 852 101,94 zł, w tym dofinansowanie pozyskane przez Gminę ze środków Unii Europejskiej to 421 693,00 zł.
W pierwszej kolejności zostanie wykonany odcinek na ulicy Łącznej i Szkolnej.
Grzegorz Mazurkiewicz
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Gmina nagrodzona po raz kolejny
Gmina Ruda-Huta awansowała na VIII miejsce w Polsce w Rankingu Powiatów i Gmin w 2013 roku w kategorii gminny wiejskie oraz zajęła IV miejsce w skali
kraju w Rankingu Energii Odnawialnej.
Pamiątkowy puchar, wraz z dyplomem, odebrał Wójt
Gminy Ruda-Huta, Kazimierz Smal, podczas V Ogólnopolskiego Kongresu Regionów, który odbył się
w dniach 10-12 czerwca 2014 roku w Świdnicy. Było
to największe w Polsce spotkanie samorządowców,
ludzi nauki, biznesu i przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego kraju, w którym wzięło udział
blisko 2 tys. osób.

nia proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość
obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa
obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem
urzędu, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy
społecznej, promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu,
wspieranie działań na rzecz społecznej gospodarki rynkowej, promocja
rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa
i międzynarodowa, działania promocyjne.
Paweł Maśluch

Ranking Powiatów i Gmin to jedyny w Polsce ranking samorządów
zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Uczestniczą
w nim wszystkie powiaty i gminy z całej Polski. Ranking prowadzony
jest przez Związek Powiatów Polskich w sześciu kategoriach jednostek
samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców, powiaty do
120 tys. mieszkańców, powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców, miasta
na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie, gminy wiejskie.
Wszystkie samorządy sklasyfikowane w rankingu zgodnie z zasadami regulaminowymi oceniane były przez ekspertów Związku Powiatów
Polskich według 89 kryteriów ujętych w jedenastu kategoriach: działa-

Otwarcie wiatraka
w Żalinie
15 czerwca 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie wiatraka typu „koźlak”
w Żalinie, zbudowanego w latach 30-tych XX w.,
a gruntownie odnowionego w 2013 r.
Otwarcia dokonali: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Grabczuk, Przewodniczący Rady Gminy
Ruda-Huta, Piotr Śliwa, Wójt Gminy Ruda-Huta, Kazimierz
Smal, Wójt Gminy Dorohusk, Wojciech Sawa, Sołtys Sołectwa Żalin, Wiesław Szakuła oraz przedstawiciel „Bokoryny”
z Żalina, Artur Borodej.
Obiekt, który będzie służył nie tylko mieszkańcom gminy,
został poświęcony przez kapelana strażaków, ks. Łukasza
Bogutę. W uroczystości tłumnie uczestniczyli mieszkańcy,
strażacy, zaproszeni goście oraz rowerzyści z Rudy Team
i Chełmskiej Grupy Rowerowej.
Przybyli goście mogli zwiedzić izbę pamięci zlokalizowaną na
I i II kondygnacji wiatraka.
Oprawę muzyczną zapewniły miejscowe zespoły ludowe:
„Wiśniowy Sad” i „Bokoryna”.
Nad wszystkimi górował znów piękny, bo wyremontowany,
wiatrak koźlak, który będzie wspaniałym miejscem spotkań
nie tylko mieszkańców gminy, ale też przybyłych gości oraz
idealnym miejscem do prowadzenia lekcji historii młynarstwa
gminy Ruda-Huta oraz miejscowości Żalin.
Remont, utworzenie izby pamięci i zagospodarowanie otoczenia współfinansowane zostało ze środków UE, z działania
„Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Budżet projektu wyniósł 295 097,19
zł, z czego 179 032,00 zł Gmina Ruda-Huta pozyskała ze
środków UE.
Ewa Huzar
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Remont boiska sportowego Remont
w Rudzie-Hucie
świetlicy
Od kwietnia trwa remont boiska sportowego w Rudzie-Hucie.
Dotychczas wykonany został oprysk istniejącej murawy herbicydem, piaskowanie płyty boiska, równanie podłoża równiarka laserową oraz obsianie płyty boiska mieszankami traw wraz z nawozem oraz włókowaniem.
Wykonawcą powyższego zadania, który złożył najlepszą ofertę cenową, tj. 33793,20
zł została firma Eurogreen Polska Igor Leśniewski z Kamienia.
Obecnie zasiana trawa jest systematycznie podlewana przez samojezdny wózek do
nawadniania. Boisko zostanie również wyposażone przy współpracy z młodzieżą ze
Stowarzyszenia LKS Hutnik Ruda-Huta w plac treningowy, który będzie zbudowany
z opon samochodowych. Za pomocą toru przeszkód zbudowanym z opon młodzież,
zawodnicy będą trenować szybkość, wytrzymałość oraz zwinność. Ponadto wymienione zostaną wysłużone już bramki wraz z siatkami.
Realizowana operacja zwiększy atrakcyjność obszaru, wpłynie pozytywnie na wzrost
miejsc do aktywnego wypoczynku, zwiększy integrację mieszkańców.
Gmina Ruda-Huta pozyskała na to zadanie kwotę 25000,00zł w ramach działania
413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” realizowanego przez lokalną grupę
działania Stowarzyszenie Poleska Dolina Bugu w ramach działania „Odnowa i Rozwój
Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Jarosław Walczuk

w Leśniczówce
Gmina Ruda-Huta rozpoczęła w maju remont świetlicy
wiejskiej w Leśniczówce w skład, którego wchodzą między innymi: wykonanie izolacji pionowej fundamentów,
docieplenie ścian styropianem metodą lekką mokrą,
wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie podłóg, wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku,
zakup wyposażenia.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIBI” z Chełma, które zostało wyłonione w ramach przetargu nieograniczonego.Koszt remontu wraz
z zakupem wyposażenia to 181 638,33 zł, z czego
91 406 zł to środki Unii Europejskiej pozyskane przez
Gminę w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
Grzegorz Mazurkiewicz

Spotkanie przedstawicieli centrów
kulturowych w Rudzie-Hucie
W dniu 25-26 czerwca 2014 roku w Rudzie-Hucie odbyło się spotkanie przedstawicieli centrów kulturowych. Uczestniczyło w nim 20 osób, w tym 10 z Polski
i 10 z Ukrainy.
Delegację ukraińską reprezentowali: Wójt Gminy Aleksander Perwanczuk, Sekretarz Gminy oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych
gminy Hirka Połonka. Delegację Polską reprezentowali: Wójt Gminy
Ruda-Huta - Kazimierz Smal, Antoni Franecki, Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta i dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych
gminy Ruda-Huta.
W pierwszym dniu spotkania, omówiona została tematyka związana
z funkcjonowaniem centrów kulturowych w Rudzie-Hucie i Hirce-Połonce, poruszono również problematykę związaną z bieżącą realizacją
mikroprojektu. Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć spektakl Te-

atru OKO pt. Topiel. Spektakl oraz gra młodych aktorów wywarła na
gościach ogromne wrażenie, co skutkowało zaproszeniem Teatru OKO
na obchody dnia miejscowości Hirka Połonka.
Podczas drugiego dnia spotkania uczestnicy odbyli podróż studyjną
po ośrodkach kultury mieszczących się w Gminie Ruda-Huta. Odwiedzili między innymi: świetlicę oraz siłownię w Rudzie-Opalin, gdzie spotkali się z sołtysem sołectwa Ruda-Opalin – Markiem Dyciem, Ośrodek Kultury w Rudzie oraz plac zabaw, gdzie spotkali się z sołtysem
sołectwa Ruda - Elżbietą Toporowską, Zespół Szkół w Rudzie-Hucie,
pracownię multimedialną oraz przedszkole, wiatrak „Koźlak” w Żalinie,
gdzie zwiedzili powstałą tam izbę pamięci.
Kolejnym etapem projektu będzie udział przedstawicieli Gminy Ruda-Huta w konferencji agroturystycznej w Gminie Hirka Połonka.
Mikroprojekt „Tożsamość kulturowa społeczności lokalnych granicy
ukraińsko-polskiej” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą
Ruda-Huta a Gminą Hirka Połonka. Budżet projektu wynosi 34 617,42
euro. Projekt jest w 90% współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Projekt Parasolowy pt. „Kultura pogranicza
pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”.
Jarosław Walczuk
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Spotkanie z Grupą Literacką „Lubelska 36” z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek

Schadzka literacka
W maju, w sali narad w ZUK w Rudzie-Hucie, odbyło
się spotkanie z okazji Tygodnia Bibliotek pod nazwą
„Schadzka literacka”. Była to uroczystość dla wielbicieli
literatury, zarówno prozy jak i poezji oraz tych, którzy tę
literaturę tworzą.
Biblioteka Publiczna oraz Koło Literackie „zza rudzianej ściany” miała
okazję gościć Chełmską Grupę Literacką „Lubelska 36”.
Członkowie tej grupy przedstawili zgromadzonym swoją twórczość.
Chełmska Grupa Literacka „Lubelska 36” niedawno obchodziła swoje
10-lecie istnienia. Jej członkowie spotykają się w każdy czwartek w chełmskich restauracjach o godz. 18.00, na wzór słynnych „obiadów czwartkowych” organizowanych przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Nie mają stałej siedziby.
Grupa specjalizuje się przede wszystkim w poezji. Na swoim koncie ma
wiele wydanych antologii, jak też tomików autorskich. Są to m.in.: Skok po
szczęście, Antologia 2012, Profile młodości, Antologia poezji, Biało-Czerwonej czy, ostatnio wydany, Wypór nie kontrolowany.
Schadzka literacka była też okazją do rozdania nagród w konkursie literackim pt. Chciałabym, aby biblioteka była dla mnie..., ogłoszonym
przez Bibliotekę Publiczną dla gimnazjalistów ze szkoły w Rudzie-Hucie.
Zadaniem uczniów było napisanie eseju o swojej wymarzonej bibliotece.
Laureatką konkursu została Natalia Wójtowicz, wyróżnienia otrzymały
uczennice: Paulina Iwaniszczuk, Oliwia Rymarczyk, Paulina Żerebecka, Aldona Semeniuk.
Marta Kordas

Odznaka honorowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dla Bogusławy Smal

Zasłużony dla
kultury polskiej
Tydzień Bibliotek jest szczególnym czasem dla
bibliotekarzy. Głównym celem jest popularyzacja wiedzy o roli bibliotek i ośrodków informacji w systemie kultury, edukacji, nauki i gospodarki. Jest to moment, kiedy nagradza się tych,
którzy przez wiele lat szerzyli kulturę i czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
W tym roku, podczas uroczystości „Schadzka literacka” została wręczona specjalna nagroda, odznaka honorowa „Zasłużony dla kultury polskiej”, przyznana przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego. Nagrodę tę otrzymała Bogusława Smal, wieloletni pracownik
oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, a obecnie pracownik Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta. Nagroda została
wręczona przez Przewodniczącego Rady Gminy Ruda-Huta,
Piotra Śliwę.
Serdecznie gratulujemy.
Marta Kordas
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Wystawa rzeźby
w Bibliotece
Publicznej
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W dniach od 2 do 20 czerwca 2014 r. w Bibliotece
Publicznej można było podziwiać rzeźby Andrzeja
Suchockiego.
Andrzej Suchocki jest mieszkańcem Świerż, pochodzi z gminy
Ruda-Huta, z miejscowości Żalin. Występuje w zespole „Bokoryna”
z Żalina.
Rzeźbiarstwem zajmuje się od niedawna a jego rzeźby mają różnorodną tematykę: sakralną, motywy kwiatowe, roślinne czy zwierzęce.
Marta Kordas

Kurs kulinarny
Śladami
Kamieni na szaniec w Żalinie
Biblioteka Publiczna Gminy Ruda-Huta, wspólnie z Zespołem
Szkół, zorganizowała wycieczkę śladami Kamieni na szaniec.
13 czerwca młodzież pojechała do Warszawy, aby przejść
drogami, którymi w okupowanej Warszawie, podczas II wojny
światowej przeszli bohaterowie książki: Maciej Aleksy Dawidowski, Jan Bytnar i Tadeusz Zawadzki.
Wyprawa zaczęła się pod Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. To w nim
przed wojną zdobywali wiedzę Alek, Rudy i Zośka. Wybuch II wojny światowej
spowodował, że zaangażowali się w pracę konspiracyjną na terenie Warszawy.
Uczestniczyli w tajnym nauczaniu, rozwieszali polskie flagi, do niemieckich restauracji i kin wpuszczali łzawiące gazy, wybijali witryny w tych zakładach fotograficznych, które na wystawach eksponowały zdjęcia Niemców. Był to tzw. mały
sabotaż. Potem rozpoczęły się większe i poważniejsze akcje, tj.: odbicie więźniów z pociągu jadącego do Oświęcimia, wysadzenie mostu pod Czarnocinem.
Kolejnymi punktami wycieczki było obejrzenie miejsca słynnej akcji pod Arsenałem, muzeum na Pawiaku oraz Alei Szucha. Na zakończenie uczestnicy udali
się na wojskowy cmentarz powązkowski, gdzie spoczywają: Alek, Rudy, Zośka,
autor książki Aleksander Kamiński i wielu innych żołnierzy Szarych Szeregów
i batalionów walczących podczas II wojny światowej.
Gdy wyprawa śladami Kamieni na szaniec dobiegła końca, uczestnicy mogli
podziwiać panoramę miasta z tarasu widokowego Pałacu Kultury oraz zrobić zakupy w Złotych Tarasach.
Marta Kordas

W dniach 12-15 czerwca 2014 r. w Domu Kultury w Żalinie odbył się kurs kulinarny zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury
w Rudzie-Hucie w partnerstwie z Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego w Chełmie. Warsztaty
prowadziła Marzena Borkowska z ODR w Chemie.
Do szkolenia przystąpiło 14 pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Żalinie, które zapoznały się z tajnikami przyrządzania zdrowych potraw. Tematem przewodnim zajęć była
obróbka i przygotowanie mięs drobiowych, wołowych oraz
wieprzowiny. Ponadto prowadząca na koniec warsztatów
udzieliła instruktarzu na temat prawidłowego nakrycia stołu
oraz zasad savoir-vivre. Nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się każdej kobiecie, która wzięła udział w tych warsztatach, podczas przygotowywania w/w potraw w zaciszu
domowym. W kursie uczestniczyły: Aneta Szakuła, Żaneta
Walczuk, Iwona Borodej, Monika Bondaruk, Teresa Borowik, Patrycja Walczuk, Barbara Humeniuk, Małgorzata
Jałtoszuk, Marta Walczuk, Grażyna Szakuła, Ewa Lenkiewicz, Katarzyna Lenkiewicz, Barbara Złotko, Marta Baj.
Iwona Barodej
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Fundusz sołecki w Rudzie-Opalin
Sołectwo Ruda-Opalin kończy realizować przyznaną
dotację na rok 2014 w kwocie 14 tys.

W większości kwotę wykorzystano na zakup trzech urządzeń siłowych, które zostały zamontowane na placu zabaw w ogrodzonej wcześniej działce sołeckiej. Są to: orbitrek, biegacz i wahadło podwójne.
Na każdym urządzeniu została umieszczona instrukcja. To profesjonalny sprzęt z atestem i gwarancją.
W ramach pieniędzy został też wykonany przez sołtysa, Marka Dycia,
klomb z kwiatami na skrzyżowaniu ulic w Rudzie-Opalin. Na wykonanie klombu otrzymano pozwolenie starostwa powiatowego w Chełmie.
Zachęcam mieszkańców do rozbudowania klombu, sadzenia kwiatów
i opiekowania się nimi.
Prace związane z funduszem sołeckim rozpoczęły się pod koniec
marca br. zakupem krzewów i ich posadzeniem wokół ogrodzenia
i świetlicy na nowo dokupionej działce.
Następnie zakonserwowano i zaimpregnowano huśtawkę, piaskownicę, ławo-stół, toaletę, wykonane z drewna. Dwukrotnie koszono trawę
na dwu boiskach i placu zabaw, ułożono obrzeża i 23 m2 kostki gruntowej pod urządzenia siłowe.

Przy pracach społecznych na rzecz sołectwa brali udział: Grzegorz
i Mateusz Mich, Weronika, Michał, Ala i Darek Borysiukowie, Barbara i Bogdan Szpyrkowie, Daniel, Wiesław Sławińscy, Jerzy Jaskóła, Krzysztof i Sławomir Sawiccy, Władysław Filipowicz, Adam
i Bartek Jezierniccy, Sylwester Chmiel, Grzegorz Błaszczuk, Sebastian Panasiuk, Weronika i Zofia Kaczorowska, Karolina i Elżbieta
Głąb oraz Stanisława i Marek Dyć. Mieszkańcy społecznie wypracowali na rzecz funduszu kwotę 3000 zł.
Dziękuję Rodzinie Kloców za udostępnienie prądu, który był niezbędny do wykonania prac. Dziękuję za ufundowanie orzecha włoskiego
Panu Wiesławowi Sławińskiemu, Państwu Urszuli i Zbigniewowi
Błaszczukom za karuzelę na plac zabaw dla najmłodszych dzieci.
Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w realizację funduszu sołeckiego. Jeżeli kogoś pominąłem, to
przepraszam.
Pozostała kwota z funduszu sołeckiego przekazana zostanie do
budżetu gminy na remont zaplanowanej gminnej drogi gruntowej
w Rudzie-Kolonii (1 km). Jest to droga dojazdowa do pól okolicznych
rolników.
W następnym roku planuje się podłączenie energii elektrycznej
i oświetlenia.
sołtys sołectwa Ruda-Opalin
Marek Dyć

XVI Powiatowy Przegląd Zespołów
Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków Ludowych

W maju 2014 r. na placu przed Pałacem Suchodolskich w Dorohusku odbył się XVI Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych, Kapel
i Śpiewaków Ludowych, którego organizatorami
byli: Starosta Chełmski, Wójt Gminy Dorohusk,
Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.
Na scenie zaprezentowało się ponad 200 artystów z gmin
z terenu powiatu chełmskiego w kategoriach: śpiewacy i zespoły śpiewacze, wystąpili również pretendenci do konkursu „Duży-Mały”, który polega na prezentowaniu przez dzieci tradycji instrumentalnych i śpiewaczych przejętych od mistrzów. Komisja
Artystyczna w składzie: Andrzej Sar z Wojewódzkiego Ośrodka
Kultury w Lublinie, Marian Chyżyński, konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Kultury. Gmina Ruda-Huta reprezentowana na
tym przeglądzie była przez: zespół śpiewaczy Jarzębina Czerwona z Rudki, zespół śpiewaczy Wiśniowy Sad z Żalina, zespół
Akord z Rudy-Huty oraz Lucynę Gaik z Żalina jako solistkę.
Iwona Borodej
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Piknik rodzinny
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OKO nagrodzone

W czerwcu 2014 r. odbył się piknik rodzinny dla dzieci i ich 12 maja 2014 r. Teatr OKO, działający przy GOK-u
rodziców. Organizatorami byli: KGW Ryzykantki, OSP Ruda w Rudzie-Hucie, wystąpił na scenie Dzielnicowei Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie.
go Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda w Lublinie podczas wojewódzkiego finału przeglądu
Dla dzieci przygotowano liczne konkurencje i atrakcje, m.in: konkurs plastyczny: Moje wymarzone wakacje, skoki na skakance, skoki w worku teatrów dziecięcych i młodzieżowych pod nazwą
dla dzieci i rodziców, mini zawody strażackie, śpiewanie piosenki a capella.
Festiwal Najciekawszych Widowisk, organizowaByła to niepowtarzalna okazja do wspólnego spędzenia czasu dla dzieci nym przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublii ich rodziców.
nie.
Milena Toporowska

Tym razem grupa OKO wystąpiła w kategorii teatrów młodzieżowych, prezentując spektakl pt.: Topiel. Spośród trzynastu
najciekawszych przedstawień województwa lubelskiego jury
przyznało nagrodę dla Teatru OKO „za przejmujący obraz zachowań współczesnych nastolatków oraz ukazanie problemów
społecznego wykluczenia w dojrzałej formie teatralnej spektaklu
Topiel w reż. Marcina Woszczewskiego.
Wcześniej na scenie Centrum Kultury w Lublinie Teatr
OKO, w wojewódzkim finale przeglądu teatrów dziecięcych
i młodzieżowych, wziął udział w wojewódzkim przeglądzie teatralnym pod nazwą Scena Młodych. Został wyróżniony za zręczne pomysły teatralne i dyscyplinę artystyczną spektaklu Słowa.
Barbara Humeniuk

Projekt Profilaktyka
poprzez teatr
W okresie od marca do czerwca 2014 Teatr OKO działający
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rudzie-Hucie realizował
program o profilaktycznym działaniu teatru. Przedsięwzięcia te odbywały się w ścisłej współpracy z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie-Hucie
oraz w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury
w Lublinie.
W ramach projektu Teatr OKO wznowił spektakl „Topiel” o działaniu profilaktycznym w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
W ramach działań związanych z prezentacją spektaklu i dyskusji o problemie narkomanii grupa sześciokrotnie wystawiła spektakl na terenie gminy
Ruda-Huta (w świetlicach GOK, Zespole Szkół oraz dwa spektakle skierowane tylko do uczniów Zespołu Szkół).
Kolejnym etapem było poszerzenie wiedzy w zakresie profilaktyki oraz podniesienie kwalifikacji aktorskich dla członków Teatru OKO. W tym celu zostały
zorganizowane warsztaty w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, poprowadzone przez specjalistów: Henryka Kowalczyka i Przemysława Gąsiorowicza. W ramach wyjazdu było również wyjście do Teatru im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie.
			
				
Marcin Woszczewski

Pielgrzymka
Prawosławna
w GOK-u
GOK w Rudzie-Hucie stał się przystankiem pielgrzymów wyznania prawosławnego idących
z Włodawy do Chełma.
Była to IX Piesza Pielgrzymka Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko - Chełmskiej na Święto ku czci Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.
Iwona Matejuk
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Teatr NEMNO z Rzeszowa w GOK-u
W kwietniu w Gminnym Ośrodku Kultury gościł
Teatr Nemno z Rzeszowa.
Uczestnicy obejrzeli dwukrotnie spektakl Cyrk Hrynek oraz
spektakl dedykowany dorosłej widowni, zatytułowany D*pa.
Obydwa spektakle w wykonaniu Henryka Hryniewickiego (na
co dzień aktora teatru Maska z Rzeszowa) były rewelacyjnie
przyjęte przez publiczność. Ciekawostką jest fakt, że Henryk
Hryniewicki jest jednym z niewielu aktorów „lalkarzy”, animującym marionetki w Polsce, o czym można było się przekonać
oglądając brawurowo wykonany Cyrk Hrynek. Natomiast w drugim spektaklu widownia zobaczyła dwie pacynki i aktora, którzy
w metaforyczny sposób opowiedzieli o ludziach z marginesu
społecznego, ich problemach, niespełnionych marzeniach, filozofii, etyce postępowania, a także o przyjaźni, lojalności i potrzebie bliskości... Gutek, Józek i ich tajemniczy gość, w sposób
groteskowy zobrazowali nasze codzienne życie...
Mamy nadzieję, że jeszcze nieraz będziemy mogli gościć tę
wyjątkową osobowość w gminie Ruda-Huta.
Marcin Woszczewski

Projekt systemowy
OPS-u Razem
możemy więcej
W bieżącym roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
siódmą edycję projektu systemowego „Razem możemy więcej”,
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Realizacja tegorocznej edycji projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2014 r. i potrwa do 31 grudnia 2014 r. Podobnie jak w latach ubiegłych, podjęte działania
skierowane są do osób zamieszkałych na terenie gminy Ruda-Huta, zagrożonych
wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz
będących w wieku aktywności zawodowej. Wsparciem objętych zostało łącznie
7 osób, w tym 5 bezrobotnych oraz 2 nieaktywne zawodowo.
Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Ruda-Huta.
Projekt zakłada kompleksowe wsparcie osób korzystających z pomocy społecznej. Z uczestnikami projektu podpisane zostały kontrakty socjalne, które realizowane są poprzez zastosowanie trzech narzędzi aktywnej integracji, takich jak:
- aktywizacja społeczna (trening kompetencji i umiejętności społecznych);
- aktywizacja zawodowa (trening skutecznego poszukiwania pracy z elementami
przedsiębiorczości oraz indywidualne doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy);
- aktywizacja edukacyjna (skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych
kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową).
Ponadto uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem finansowym w postaci zasiłków celowych przyznawanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych w ramach projektu OPS uzyskał istotne wsparcie w postaci możliwości zatrudnienia pracownika socjalnego, który realizuje zadania w projekcie oraz świadczy pracę socjalną wobec innych klientów
tutejszej jednostki.
Zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez uczestników
projektu z pewnością zwiększy ich szanse na rynku pracy i umożliwi podjęcie
zatrudnienia.
Budżet tegorocznej edycji projektu wynosi 98 945,74 zł, w tym kwota dofinansowania pozyskana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie to 88
556,44 zł.
Marta Hamelczuk

Ruda TEAM
zaprasza
Klub Turystyki Rowerowej „Ruda Team” (KTRRT) z siedzibą w Rudzie-Hucie działający w ramach PTTK (oddział
Chełm) jako główny cel stawia sobie integrację młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Ziemi
Chełmskiej. Celem jest także poznanie walorów krajoznawczo-przyrodniczych gminy Ruda-Huta, sąsiednich gmin
oraz innych zakątków województwa lubelskiego i kraju.
Rozwijanie aktywności oraz dbanie o własne zdrowie to
następny cel jaki stawia sobie KTRRT. Klub otwarty jest na
nowych aktywnych uczestników oraz ciekawe propozycje
wspólnych rajdów.
W trakcie rajdów przewidziane są wspólne ogniska oraz
różnorodne konkursy z nagrodami. Każdy uczestnik- członek PTTK ma możliwość zbierania punktów na Kolarskie
Odznaki Turystyczne. Członkowie „Ruda Team” mogą
być zwolnieni z opłaty wpisowej imprezy w całości lub
częściowo.
Klub ściśle współpracuje z Dyrekcją Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie, PTTK Oddział Chełm, Stowarzyszeniem Miłośników Gminy Ruda-Huta, Zarządem Chełmskich Parków
Krajobrazowych, Biblioteką Publiczną w Rudzie-Hucie oraz
z innymi zainteresowanymi podmiotami.
Jesteśmy otwarci na różnorodne pomysły wspólnych wypraw rowerowych.
Kontakt: 791189567 Krzysztof Opas
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Wystawa skarbu z unickiej cerkwi
„Skarb z unickiej cerkwi w Rudzie - świadectwo miejsca” - tak brzmiał tytuł wystawy, która ukazywała
skromną część wykopanych jesienią 2013 r. na działce, na której stała do 1915 r. cerkiew w Rudzie, przedmiotów sakralnych, ikon, szat liturgicznych. Większość zachowała się w fatalnym stanie.

Na wystawie można było obejrzeć: krzyże, fragment monstrancji, pozłacaną sukienkę ikony, świeczniki, koronę ślubną, paterę z rytą datą. W
sali znajdowały się też mapy z początku XX w., z oznaczeniem miejsca
cerkwi w Rudzie, krótki zapis historii parafii pw. Michała Archanioła, kopia fotografii cerkwi (sprzed 1915 r.), zestaw fotografii ukazujący przebieg prac wykopaliskowych. Wystawie towarzyszył też krótki film z pracy archeologów w Rudzie. Otwarciu wystawy w obecności władz gminy,
archeologów, mieszkańców gminy towarzyszył ks. mitrat Jan Łukaszuk
z Chełma oraz proboszcz pafarii rzymskokatolickiej w Rudzie-Hucie,
ks. Aleksander Tabaka. Wystawę zwiedzili uczniowie Zespołu Szkół
w Rudzie-Hucie włącznie z przedszkolakami, mieszkańcy gminy, honorowy obywatel gminy Ricardo Victor Kamieński, mieszkający w
Argentynie, grupa pątników prawosławnych pielgrzymująca z Włodawy
do Chełma.
Niektóre wpisy do księgi pamiątkowej:
Ricardo Victor Kamieński: Powracać do Rudy-Huty, to jak powracać
do historii mojej rodziny. Tu mieszkają moi Bracia! To odkrycie, konserwacja i wystawienie są także częścią trybu życia, który współdzielę.
Z radosnym podziękowaniem!

Ks. Grzegorz Lipiński: Historia nauczycielką życia dla przyszłych pokoleń Polaków, budujących swoją tożsamość na doświadczeniu, wierze, miłości do Ojczyzny!
Dr Paweł Kiernikowski: Wspaniałe skarby, które trzeba chronić. Dzięki serdeczne za mozliwość zwiedzenia!
Ks. Andrzej Konachowicz z Lublina: W dniu 31 maja 2014 r. część
uczestników IX Pieszej Pielgrzymki Włodawa - Chełm mogła zobaczyć z namacalnymi śladami odkryć prawosławnych skarbów z Rudej
(Rudy), co roku idąc przez Uhrusk.
Wojciech Mazurek: Jako człowiek i archeolog jestem pod wrażeniem
skarbu cerkwi unickiej i prawosławnej w Rudzie, mieszkańców nam
towarzyszących w pracach, wójta gminy pana Kazimierza Smala, pana
Stanisława Błaszczaka i jego córki Justyny, małżonki...
Antoni Franecki

IV Wojewódzki
Konkurs Historyczny
w Zespole Szkół

IV Wojewódzki Konkurs Historyczny, który odbył się w Zespole
Szkół w Rudzie-Hucie, tradycyjnie dotyczył postaci Henryka Michała Kamieńskiego.
Uczestniczyły w nim drużyny Zespołu
Szkół w Białopolu, Dorohusku, Rudzie-Hucie, Wierzbicy i Sawinie. Po części
pisemnej, do finału przystąpiły drużyny
z Białopola, Dorohuska i Rudy-Huty. Końcowa klasyfikacja: Ruda-Huta, Dorohusk,
Białopole. Zespół Szkół w Rudzie-Hucie
reprezentowali: Monika Borowik, Paweł
Grzeluk i Aldona Semeniuk. Części ustnej, prowadzonej przez Krzysztofa Opasa,

przysłuchiwali się obecni w sali uczniowie
i goście. Wśród gości był potomek postaci
konkursowej - Ricardo Victor Kamieński,
mieszkający w Argentynie. Poza nagrodami,
ufundowanymi przez Wójta Gminy Ruda-Huta, Stowarzyszenie Rocznik Chełmski,
były nagrody od Ricardo Victora Kamieńskiego - pasy gacho.
Podczas podsumowania, Ricardo Kamieński serdecznie dziękował za zaproszenie, gratulował uczniom wiedzy o życiu,
działalności i twórczości swojego przodka. Na zakończenie, tradycyjnie, zrobiono
wspólną fotografię. Wypowiedzi gościa
i rozmowy tłumaczył Jacek Janiszewski.
Antoni Franecki

Noc Kultury
w Lublinie
Teatr OKO, działający przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Rudzie-Hucie, wystąpił w trakcie tegorocznej Nocy Kultury w Lublinie.
Grupa już po raz szósty uczestniczyła w największym wydarzeniu kulturalnym województwa
lubelskiego.
W tym roku otrzymała zaproszenie ze spektaklem pt.Topiel. Wystąpiła w Wojewódzkim Ośrodku Kultury przy ul. Dolna Panny Marii 3 o godzinie
1.00 w nocy z 7 na 8 czerwca.
Udział w Nocy Kultury jest niezwykle ważnym
wydarzeniem w działalności teatru OKO.
Marcin Woszczewski
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Huta szkła w Rudzie-Opalin
(Górnickiego)

Tradycja wytopu szkła i produkcji wyrobów szklanych na terenie gminy Ruda-Huta sięga połowy XIX w. Pierwsza huta powstała na terenie
miejscowości Ruda-Huta, w tamtejszym okresie zwaną Majdan Huta.
Huta należała do małżonków Trzcińskich, Laury i Dionizego. Laura była
rodzoną siostrą Henryka Michała Kamieńskiego, który swe dobra Ruda
scedował na nią. Z czasem zakład przeszedł w ręce Żydów. Ostatnim
z nich był Uszer Jakub Sygał. Po jego śmierci w 1928 r. huta upadła
z powodu wielkiego zadłużenia.
Wkrótce w 1934 r., pojawił się Mieczysław Górnicki. Z piętnastoma udziałowcami założył spółkę. Każdy z udziałowców wpłacił 1000
zł udziału. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym
w Lublinie w Wydziale Rejestru Handlowego. Spółkę zapisano w dziale
B pod nr 461 o nazwie Polska Spółka Robotnicza Wyrobu Szkła w Rudzie Opalin, spółka z o.o., siedziba spółki - Ruda Opalin, pow. chełmski.
Przedmiotem przedsiębiorstwa jest urządzenie i uruchomienie wytwórni
wyrobu szkła różnego gatunku. Kapitał zakładowy Spółki stanowi kwota
24 000 zł., która dzieli się na 24 udziały, po 1000 zł. każdy. Udziały te do
kasy Spółki zostały wpłacone w całości. Żaden ze wspólników nie może
mieć więcej niż sześć udziałów. Zarząd jest jednoosobowy i spoczywał w
rękach dyrektora, którym jest wspólnik Mieczysław Górnicki...
Została utworzona trzyosobowa Rada Nadzorca, powołana na jeden
rok.
Na miejsce budowy wybrano działkę po wschodniej stronie linii kolejowej Chełm-Brześć (Włodawa po II wojnie światowej) w pobliżu stacji
Ruda Opalin.
Działka ta, 26 marca (8 kwietnia) 1913 r. wydzielona została z większej,
na której do 1920 r. mieściła się rzeźnia Mendela Redelera. Zarejestrowana była w kol. Ruda A cz. 5. Z niej wydzielono o powierzchni 20 mórg,
zapisano w kol. Ruda cz. 6.
20 morgową działkę w 1934 r. wykupili wspólnie Mieczysław Górnicki i Piotr Haratym już od: Gustawa Emila Strzembskiego, Filomeny
(Florentyny?) Matyldy Strzembskiej c. Augusta (Gustawa?), Ludwika
Strzembskiego s. Macieja, Edwarda Strzębskiego (Strzembskiego)
s. Macieja, Gotliba Dersana s. Mikołaja oraz części działki Michała Rozenmana. Drugą część działki Rozenmana odkupiono w 1937 r.
Już w sierpniu 1935 r. rozpoczęto budowę huty z udziałem samych
wspólników: halę i magazyny zbudowano z drewna. W marcu 1936 r.
zainstalowano wannę szklarską. Zaraz, w kwietniu, pojawiły się kłopoty brak surowców, narzędzi itp.
Krytyczna sytuacja spowodowała nieporozumienia wśród akcjonariuszy - 12.06.1936 r. podjęli uchwałę o postawieniu spółki w stan likwidacji.
Sytuację nie na długo poprawił kredyt hipoteczny z banku Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie i powołanie nowych akcjonariuszy oraz zwiększony popyt na produkty szklane.
W 1937 r. z powodu nieuregulowanych wpłat, zmuszania robotników
do nieodpłatnego wykopu torfu, wyrębu drzew na opał, rozpoczęły się
strajki.
Sytuacja spowodowała stworzenie w grudniu 1937 r. nowej spółki
o nazwie „Huta Szklana Spółka Robotnicza w Chełmie”. Zarejestrowano ją w Sądzie Grodzkim w Chełmie w styczniu 1938 r. Dwuosobowy
zarząd: M. Górnicki i Nuchim Bakimer. Po kilku miesiącach, w marcu,
rozwiązano ją przed notariuszem, a w maju wykreślono z Rejestru Handlowego w Lublinie.
Rok 1938 - to strajki robotników, zabieganie Górnickiego o nowych
wspólników, pożyczki a nawet oskarżenie Górnickiego przed sądem
przez wspólników.
W okresie okupacji zakład pod nadzorem okupantów produkował wyroby szklane na ich potrzeby.
Po zakończeniu wojny zniszczenia obejmowały dach, wanny, kanały
gazowe, piec i szyby w oknach.
Powiatowa Rada Narodowa w Chełmie, w sierpniu 1944 r. upoważniła
Stanisława Bieleckiego, Czesława Błogosza, Antoniego Heina do objęcia
zarządu huty i podjęcia remontu. Huta formalnie podlegała Wojewódzkiemu Oddziałowi Tymczasowego Zarządu Państwowego.
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Dzięki remontowi zaczęto produkować butelki monopolowe, szkło stołowe, grubiznę (flakony itp.).
Kolejny remont w 1946 r., nowa wanna. Praca na trzy zmiany. W 1947r.
zakład posiadał 1 wannę, 6 warsztatów - produkował butelki monopolowe. Pracownicy fizyczni wynagradzani byli co tydzień, administracyjni co
miesiąc. Z braku stołówki wypłacano ekwiwalent. Surowce do produkcji
dostarczała koleją Dyrekcja Przemysłu Miejskiego w Lublinie.
Od 16 czerwca 1948 r., po usilnych staraniach M. Górnicki z powrotem
przejął zakład. Za 8 mln kredytu z Banku Handlowego w Warszawie Oddział
w Lublinie wyremontował dach, zbudował nową wannę, komory gazowe,
gazogeneratory. Zatrudniał 220 osób.
Huta w 1949 r. w maju została upaństwowiona. Weszła w skład Państwowego Przemysłu Miejscowego. Powołano zarząd w składzie: Franciszek
Sumiga, Stanisław Bielecki, Zenon Czupryński. Utworzono Radę Zakładową: Adam Głowacki, Józef Michalski, Kazimierz Woźnicki. Zatrudnienie
- 226 osób.
W 1951 r. połączono ją z hutą „Nadbużanka” w Woli Uhruskiej.
W 1954 r. jako oddzielny zakład podlegała Zarządowi Przemysłu
Szklarskiego w Poznaniu, w 1959 r. Zjednoczeniu Przemysłu Szklarskiego w Sosnowcu, w latach 1962-1971 Zarządowi Lubelskich Hut Szkła
z .s. w Woli Uhruskiej, a potem w Lubartowie.
Generalnej przebudowy i modernizacji zakładu dokonało Przedsiębiorstwo „Szkło - Budowa” w Sosnowcu, w latach 1968-1971 za kwotę 40
mln zł. W ramach prac: powiększono halę produkcyjną, wykonano drugi
piec szklarski, zmechanizowano zestawialnię surowców, taśmociąg do
podawania surowców, zainstalowano obrotowe gazogeneratory, rurociąg
do odpalania i suszenia piasku, wybudowano nową kotłownię, stację trafo,
oczyszczalnię ścieków z przepompownią, nowy komin wanien szklarskich.
Utworzono laboratorium zakładowe, zaplecze socjalne, jadalnię, szatnie,
natryski.
Mimo dokonanej modernizacji zakład wszedł w fazę różnych problemów, a mianowicie: poważna awaria gazogeneratorów w 1975 r., brak
wykwalifikowanej kadry hutników, przestoje, absencja, częsta zmiana zapotrzebowania rynku, kurczenie się rynku zbytu. Po 1991 r. nowe
uwarunkowania gospodarcze m. in. samodzielne zaopatrywanie się
w surowce, samodzielne poszukiwanie rynku zbytu, praca na cztery zmiany po 6 godzin.
Pogarszający się stan zakładu spowodował wprowadzenie zarządu komisarycznego. Sytuacja nie poprawiła się. Swoją działalność zakończył
31 stycznia 1996 r. po ogłoszeniu upadłości. Ostatnia wanna zakończyła
pracę jeszcze 7 października 1995 r.
Przez następne lata na terenie funkcjonowały drobne zakłady o różnej
działalności. Próbowano też odtworzyć podstawową jego działalność,
aż 22 lutego 2014 r. w sobotę, o godz. 14.00 wysadzono jeden komin,
a o godz. 14.05 drugi, o 14.20 silosy na surowce do produkcji szkła. Dokonała tego firma specjalistyczna „Cama” z Krakowa przy użyciu 10 kg
materiałów wybuchowych.
Zakład w latach 50-tych ub. wieku utrzymywał przedszkole i długie lata
wspierał lokalną drużynę sportową Hutnik, jako zakład opiekuńczy miejscową szkołę podstawową, kolonie dla dzieci.
W niedzielę, 17 maja 1981 r. o godz. 16.00 w kościele parafialnym
w Rudzie-Hucie, na prośbę załogi, poświęcono obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i Krzyż. Następnie uroczystą procesją przeniesiono do huty.
Tam zostały zawieszone. Jednocześnie poświęcone zostały warsztaty
hutników. Celebry dokonał ks. infułat Marian Chmielowski. Wcześniej apelował o przystrojenie trasy procesji w „emblematy religijne i narodowe i
solidarności”.
W 1950 r. utworzono zakładową kasę zapomogowo-pożyczkową, powołano straż przemysłową. Pracownicy mogli korzystać z ośrodka wczasowego Lubelskich Hut Szkła nad Jeziorem Białym.
Na początku lat 80-tych ub. wieku zaczęto budować bloki osiedlowe
dla pracowników. Zrealizowano jeden z czterech zaplanowanych o 24
mieszkaniach.
Spora część załogi była członkami b. Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i tworzyła odrębną, zakładową podstawową organizację partyjną.
Zaś na przełomie lat 70 i 80 utworzono w zakładzie „Solidarność”.
czerwiec 2014 r. 				

Antoni Franecki

Źródła:
1. Akta Archiwum Chełmskiego
2. A. Marszaluk, „Dzieje hutnictwa na terenie gminy Ruda-Huta”, UMCS,
1994.
3. Informacje p. Jana Klepackigo
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Międzygminne Zawody
Sportowo - Pożarnicze

15 czerwca 2014 r. odbyły się w Żalinie Międzygminne Zawody
Sportowo - Pożarnicze Gmin Ruda-Huta i Dorohusk, połączone
z obchodami jubileuszu 90-lecia działalności Ochotniczej Straży
Pożarnej w Żalinie.
Przed zawodami kapelan strażaków, ksiądz Łukasz Boguta, odprawił Mszę Świętą
w intencji strażaków. W uroczystościach uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa
Lubelskiego, Krzysztof Grabczuk, Prezes Honorowy Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych, druh Marian Komar, przedstawicielka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie, a zarazem członkini OSP Żalin, druhna Agnieszka Prokopowicz, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
w Chełmie, mł. bryg. Janusz Andrzejuk, Zastępca Kierownika KRUS Placówki Terenowej w Chełmie, Artur Juszczak, Wójt Gminy Dorohusk, Wojciech Sawa, Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dorohusku, Andrzej
Nafalski, Wójt Gminy Ruda-Huta, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Chełmie, Kazimierz Smal, Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta, Piotr Śliwa, Zastępca Wójta Gminy Ruda-Huta, Jarosław Walczuk oraz Sekretarz Gminy Ruda-Huta, Marek Słupczyński. Bardzo licznie dopisali mieszkańcy z gmin Dorohusk
oraz Ruda-Huta.
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Żalinie, druh Wiesław
Szakuła, odebrał listy gratulacyjne oraz życzenia na kolejne
lata działalności jednostki. Obchody 90-lecia były doskonałą
okolicznością do uhonorowania wielu druhów z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Żalinie. Za swoją pracę oraz poświęcenie
w bezinteresownej służbie na rzecz innego człowieka odebrali
srebrne i brązowe medale „Za zasługi dla pożarnictwa” oraz
odznaki „Strażak Wzorowy”. Najmłodsi druhowie otrzymali
brązową odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”. Prezes
jednostki, druh Wiesław Szakuła, został odznaczony „Meda-

Medale zapaśników

Kolejny dobry start zanotowały zapaśniczki z Rudy-Huty. W rozegranych w Stróży k. Kraśnika (30.05.2014r.)
Mistrzostwach Województwa Młodziczek zdobyły
cztery medale.
Po trzech wygranych walkach na najwyższym stopniu podium stanęła Alicja Wójtowicz. Srebrny medal wywalczyła Klaudia Borysiuk,
a brązowe Karolina Dubij i Paulina Gałus. W klasyfikacji drużynowej
dziewczyny zajęły III miejsce.

lem honorowym im. Bolesława Chomicza”.
Łącznie z obu gmin w zawodach brało udział 11 drużyn w kategorii dorośli, jedna Kobieca Drużyna Pożarnicza z Żalina oraz jedna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców z Żalina.
W klasyfikacji międzygminnej zwyciężyła drużyna
OSP Wólka Okopska. Zawody gminne w konkurencji
“ćwiczenie bojowe” wygrała drużyna OSP Ruda, druga była drużyna młodzieżowa OSP Żalin, trzecie miejsce zajęła OSP Leśniczówka, stawkę zamknęli dorośli
strażacy z OSP Żalin. Sztafetę pożarniczą najszybciej
pokonała OSP Ruda, następna była OSP Leśniczówka, kolejne miejsca zajęły drużyny z OSP Żalin, dorośli
przed młodzieżą. Klasyfikacja generalna przedstawia
się następująco: zwycięstwo przypadło OSP Ruda,
drugie miejsce OSP Leśniczówka, trzecie młodzieży
z OSP Żalin, czwarte dorosłym z OSP Żalin. W obu
rozegranych konkurencjach uczestniczyła też Kobieca
Drużyna Pożarnicza z Żalina. Zawody, jak to ocenił ich
sędzia główny, mł. bryg. Sławomir Watras, były bardzo dobrze przygotowane, dały strażakom możliwość
wykazania się umiejętnościami i stanowiły atrakcję dla
licznie zgromadzonej publiczności.
Ewa Huzar

W tym samym czasie Przysucha k. Radomia była gospodarzem
I Ogólnopolskiego Turnieju o Puchar Przewodniczącego Rady Głównej
LZS. Wysoką formę zaprezentował Przemysław Deneka, który okazał
się najlepszy w kat. wagowej do 47 kg. Z brązowym medalem wrócił
Wojciech Deneka (73 kg.)
W dniach 06-07.06.2014 r. w Sułowie k. Zamościa odbył się ostatni przed wakacjami Ogólnopolski Turniej UKS młodziczek i młodzików
w zapasach.
Po trzy zwycięstwa odnieśli Alicja Wójtowicz i Wojciech Deneka i tym
samym zdobyli srebrne medale Na trzecim stopniu podium stanął Przemysław Deneka. Walkę o trzecie miejsce przegrała Klaudia Borysiuk
i ostatecznie zajęła V miejsce. Na VII miejscu uplasowali się Karolina
Dubij i Kacper Kochoń. 			
Roman Czwaliński

Udany koniec sezonu zapaśników
Ostatni Rzut Ligii Powiatowej w zapasach odbył się w Strupinie Dużym (12.06.2014 r.). Udanie zakończyli sportowy
rok szkolny zapaśnicy z Rudy-Huty.

Na najwyższym stopniu podium stanęli: Przemysław Deneka
i Krystian Sawicki. Na drugim miejscu uplasowali się Wojciech Deneka,
Szymon Kochoń, Szymon Gwizdal, Michał Kuchta, Mateusz Szwalikowski i Karol Gilowski. Brązowe medale wywalczyli Kacper Kochoń, Michał
Kochoń, Tymoteusz Maksymiuk.
Po czterech turniejach ligi komplet zwycięstw odniósł Przemysław Deneka
i on otrzymał puchar dla najlepszego zawodnika. Na piątym miejscu sklasyfikowany został Wojciech Deneka.
Po zakończeniu turnieju wszyscy wspaniale bawili się w Ranczu Budrysa.
Na zjeżdżalni, trampolinach, gokartach można było szaleć do woli. Wyjątkowo smakowała kiełbasa z grilla i pyszne ciasto.
Roman Czwaliński

Eko-Majówka
18 maja 2014 r. w Gotówce odbył się festyn
ekologiczny pod nazwą Eko-Majówka. Głównym celem spotkania było promowanie ekologicznego, zdrowego i sportowego stylu życia.

Uczestnicy mogli wziąć udział w wielu konkurencjach o tematyce ekologicznej, między innymi: terenowa gra rowerowa na
trasie Ruda-Huta – Gotówka „CZYSTA GMINA - NIE ŚMIEĆ”
- zorganizowana przez grupę rowerową „RUDA TEAM” , Eko-Strongman o „Puchar Gotówki” , konkurencje sportowe dla
dzieci: rzut kółkiem ringo na odległość, odbijanie piłeczki ping
-pongowej na czas, skoki na skakance na czas, rzuty do celu
-wytłaczanki, rzuty woreczkiem do celu - pudełka i wiele innych konkurencji. Ponadto: spacer na trasie Nowiny (DPS
Gotówka), występy artystyczne zespołów ludowych z gminy
Ruda-Huta, zabawy, konkursy ekologiczne, quiz ekologiczny
zorganizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
w Chełmie, pokaz taneczny z sekcji tańca z Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie, pod kierownictwem Agaty Kmieć,
recital instrumentalny pod kierownictwem Emiliana Grzywny instruktora prowadzącego ognisko muzyczne z uczniami:
Wiesławą Rękas, Szymonem Woszczewskim, Kacprem
Jachymczakiem, Mateuszem Szwalikowskim, wystawa kulinarna oraz wystawa rękodzieła: „Wiklina Papierowa”, „Serwetki szydełkowe”, „Przytulanki dla dzieci” – przygotowana przez
KGW Ryzykantki z Rudy, blok szkolny: Eko-Inscenizacja „Ziemia-nasza planeta na dobre czyny mieszkańców czeka” w wykonaniu dzieci z kl. IIIa i IIIb z Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie,
pokaz Krav Magi w wykonaniu młodzieży i dzieci działających
przy Domu Kultury w Żalinie pod kierownictwem Damiana
Grzywny, pokaz i wystawa modelarstwa m.in modeli kartonowych, halowych, szybowcowych, latawców. Pokaz i wystawa przygotowane przez koło modelarstwa działające przy ZS
w Rudzie-Hucie pod kierownictwem Dariusza Machula, recital
instrumentalno-wokalny Mariusza Matery i Krzysztofa Jasiuka, zabawa taneczna z zespołem Aveiro.
Iwona Matejuk i Barbara Humeniuk
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