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Podsumowanie
kadencji
2014-2018
Powoli dobiega końca obecna kadencja samorządu. Jest to dobry 
okres do podsumowania tego, co zostało zrealizowane na terenie 
gminy Wojsławice w latach 2014-2018.  

By chleba nie zabrakło

Piknik patriotyczny Obchodzona w 2018 roku setna rocznica odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę inspiruje do wielu działań...
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26 sierpnia w Wojsławicach odbyły się do-
żynki gminne. Święto plonów przyciągnę-
ło tłumy. Rozstrzygnięto również liczne 
gminne konkursy.

Dożynki tradycyjnie rozpoczęły się uroczy-
stą Eucharystią na placu przy ratuszu. Liturgii 
przewodniczył ks. Marcin Grzesiak wicedy-
rektor Caritas w Lublinie w asyście ks. kan. Zbi-
gniewa Karbowniczka – proboszcza Parafi i 
w  Turowcu, ks. kan. Kazimierza Szerementa  
oraz  ks. kan. Zbigniewa Kasprzyka probosz-
cza i ks. Marcina Zielińskiego wikariusza  Pa-
rafi i  w Wojsławicach. Obecny był również ks. 
mitrat Jan Łukaszuk – proboszcz Parafi i Pra-
wosławnej w Chełmie.

Ważnym elementem uroczystości był koro-
wód dożynkowy. Sołectwa i  jednostki organi-
zacyjne  z terenu gminy Wojsławice wielobarw-
ną procesją z  wieńcami dziękowały za obfi te 
plony. W  tym roku zostało przygotowanych 9 
wieńców dożynkowych.

Starostowie tegorocznych Dożynek, pań-
stwo Monika Mielniczuk (Stary Majdan) oraz 
Stanisław Kudyba (Huta) na ręce gospoda-
rzy: Henryka Gołębiowskiego, wójta gminy 
Wojsławice i Adama Łopockiego, przewodni-
czącego rady gminy Wojsławice złożyli chleb 
i  prosili o  sprawiedliwy jego podział. Po mszy 
świętej nastąpiło uroczyste dzielenie się chle-
bem.

Po ofi cjalnym powitaniu gości i  okolicz-
nościowych przemówieniach rozpoczęła się 
część artystyczna, w której wystąpiły: grupa ta-
neczna Iskierki ze Szkoły Podstawowej w Woj-
sławicach-Kolonii prowadzona przez Teresę 
Lackowską i  Bożenę Zduńczuk, Dance Kids 
– grupa taneczna z  GCKSiT w  Wojsławicach 
przygotowana przez Paulinę Banaszek oraz 
grupa wokalna ,,Promyki” przygotowana przez 
instruktorkę GCKSiT w Wojsławicach Magdale-
nę Młynarską. Następnie na scenie wystąpiły: 
zespół Czerwona Jarzębina z Rozięcina prowa-
dzony przez Małgorzatę Winnik i Jana Toka-
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rza, solistki: Alina Kowalska i  Teresa Szwarc 
oraz Chór Wojsławianie pod batutą Pawła 
Czekaja. Kolejno na scenie zaprezentował się 
zespół Herkulanum – reaktywowany po 22 
latach zespół z  Wojsławic, a  następnie zespół 
,,Trzy Korony” założony przez Krzysztofa Klen-
czona, który zabawiał publiczność hitami z lat 
70. Po „Trzech Koronach” na scenie pojawił się 
zespół ,,Dejw”, a wszystkich przybyłych to tańca 
porwała młodzieżowa grupa wokalna Mada-Bis 
z Wojsławic. Do późnych godzin nocnych trwa-
ła zabawa taneczna z zespołem Vertico.

W  trakcie dożynek można było odwiedzić 
stoiska rękodzielnicze i wystawiennicze, punk-
ty gastronomiczne, a  dzieci mogły skorzystać 
z  konnej przejażdżki, z  dmuchanych zamków 

oraz wziąć udział w konkurencjach sportowych 
przygotowanych przez Szkolny Klub Sportowy 
„Arka”.

Na uwagę zasługuje również przepiękna 
dekoracja. Przy scenie pojawił się słoneczni-
kowy płot, drewniany koń i  wóz wypełniony 
tegorocznymi płodami. Były olbrzymie dynie, 
kabaczki, buraki, ogromne kolby kukurydzy, 
a całość dopełniały snopki zbóż i piękne ogro-
dowe kwiaty, za które serdecznie dziękuje-
my mieszkańcom gminy Wojsławice: Monice 
Mieleniczuk (Stary Majdan), Wandzie Rożek 
(Partyzancka Kolonia), Kazimierzowi Pazynie 
(Kukawka), Małgorzacie Piróg (Putnowice 
Kolonia), Krzysztofowi Politowi (Trościanka), 
Krzysztofowi Luchowskiemu (Putnowice Ko-
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lonia), Mirosławowi Gawrzakowi (Putnowice 
Kolonia), Annie Kowalczuk (Huta), Mieczysła-
wie Szostakiewicz (Majdan), Władysławowi 
Właś ((Putnowice Wielkie), Jerzemu i  Barba-
rze Prus (Nowy Majdan), Barbarze Woźniak 
(Putnowice Wielkie), Grzegorzowi Łoś (Nowy 
Majdan), Ireneuszowi Swatek (Wojsławice), 
Robertowi Słowik (Turowiec), Marianowi 
Pieczonka (Witoldów). Ważnym elementem 
uroczystości były konkursy dożynkowe. W tym 
roku komisje konkursowe oceniały wieńce, 
chleby, nalewki oraz wytrawne pierogi droż-
dżowe. Wyniki prezentują się następująco:

Konkurs na „Tradycyjny wieniec do-
żynkowy”, kategoria: wieńce dożynkowe 
przygotowane przez sołectwa: I miejsce – So-
łectwo Rozięcin, II miejsce równorzędnie – So-
łectwo Stary Majdan oraz Turowiec, III miejsce 
– sołectwo Huta; wyróżnienia: Sołectwo ul. 
Rynek, Sołectwo Putnowice-Kolonia, Sołectwo 
Krasne, Sołectwo Putnowice Wielkie; kategoria 
wieńce dożynkowe przygotowane przez jed-
nostki organizacyjne Gminy Wojsławice, insty-
tucje i organizacje pozarządowe działające na 
terenie gminy Wojsławice - nagroda główna: 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Wojsławicach.

Konkurs na „Tradycyjny chleb wiejski”: 
I miejsce – Katarzyna Stasiuk, II miejsce – Alina 
Kowalska, III miejsce – Katarzyna Kozłowska.

Konkurs na „Najlepszą nalewkę”: I miejsce – 
Wioletta Guz, II miejsce – Katarzyna Stasiuk, 
III miejsce – Renata Tokarska.

Konkurs na „Najsmaczniejsze pierogi droż-
dżowe wytrawne”: I  miejsce – Mariola Grzy-
waczewska, II miejsce – Anna Mazurek, III 
miejsce – Beata Poznańska.

Uroczystość dożynkowa nie miałaby tak 
bogatej oprawy bez wsparcia sponsorów, za 
co serdecznie dziękujemy. Oto dobroczyńcy 
tegorocznych Dożynek Gminnych 2018 w Woj-
sławicach: Perfekt Sp. z  o.o. Skład materiałów 
budowlanych  Chełm, EKO-KRAS Sp. z o.o. Kra-
śnik, Wiesław Leszyński Skup - Sprzedaż Hurto-
wa Odpadów i Złomu „LEW-POL” Dołhobyczów, 
Pieczonka Marian Skup Zboża w  Witoldowie, 
Paweł Kozłowski Stacja Kontroli Pojazdów Woj-
sławice, Ryszard Borowski Przedsiębiorstwo 
Budowlane „Partner” Sp. z  o. o. Srebrzyszcze, 
Bank Spółdzielczy w  Wojsławicach, Henryk 
Ostrowski Wiesław Domański  Stacja Paliw  
Wojsławice, STALBUDOM Sp. z  o.o. Warszawa, 
Mirosław Jaremek Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe „AGRO–TECH”  Wojsławice, Marek 
Lodwich P.W. „Lomarex” Chełm, Krzysztof Zarek 
P.U.P.H. CEKUZ Białopole, Jeronimo Martins Pol-
ska S.A., Sklep Biedronka w Wojsławicach, P.K.S. 
Chełm Sp. z o.o., Krzysztof Suchocki Firma „Or-
bital” Skład materiałów budowlanych sprzedaż 
drzwi i  podłóg w  Chełmie, Franciszek Dobruk 
Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budow-
lanego Chełm, Piotr Żelisko Firma Opus IT 
Chełm, Jacek Kożuch F.H.U.P. „Groszek” Wojsła-
wice, Mirosław Radomski Instalatorstwo Elek-
tryczne Wojsławice, Ryszard Wlazło Kowalstwo 
Artystyczne „STAL-BUD” Stadarnia, Lek. med. 
Jakub Wlaź lek. med. Andrzej Wlaź Niepublicz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej  Wojsławice, Edy-
ta Grzeszczuk Dom Weselny „Belweder” Wojsła-
wice, Marcin Tarajko Firma „MEDIMED”  Ostrów 
– Kolonia, lek. wet. Leszek Durczak Gabinet 
Weterynaryjny  Wojsławice, Joanna i  Tomasz 
Lenartowie Apteka w  Wojsławicach, Renata 
i  Janusz Chęć Poniatówka, Marek Farfos Fun-

dacja ,,Ku Przeszłości” Wojsławice, Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Elż-
bieta i  Zenon Furmaniukowie Gospodarstwo 
Agroturystyczne „Ćmilówka”  Majdan Ostrow-
ski, Barbara i  Leszek Kowalscy Gospodarstwo 
Agroturystyczne „Dom pod lipami” Czarnołozy, 
ARS Antoni Artur Skrzypa Piekarnia Cukiernia 
Werbkowice, Ryszard Kozłowski Firma „DOBRY 
PLON”  Partyzancka Kolonia, Małgorzata Koło-
dziejczuk Zakład Fryzjerski Wojsławice, Janusz 
Zieliński Firma Produkcyjno– Handlowo-Usłu-
gowa „ZIELPOL” Wojsławice, Elżbieta Górnik 
Usługi i  Handel Drewnem Czarnołozy, Marek 
Adamski AUTO SERWIS Partyzancka Kolonia, 
Ewa Płanda – Banaś Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Wojsławice, Grzegorz Bojar-
czuk Zakład Mechaniki Pojazdowej „GRZEŚ-
CAR” Ostrów – Kolonia, Kamila Lesiuk Przed-
siębiorstwo Handlowo-Usługowe  Wojsławice, 
Małgorzata Lackowska AUTO-CZĘŚCI-SKLEP 
Partyzancka Kolonia, Paweł Lackowski Zakład 
Mechaniki Pojazdowej Partyzancka Kolonia, Jo-
lanta Jabłońska Kwiaciarnia  Wojsławice, Lucy-
na Jaremek Apteka Prywatna Wojsławice, Irena 
Sapiecha Pijalnia piwa „Strumień” Wojsławice, 
Zdzisława Psiuk Sklep odzieżowy „TOPAZ”  Woj-
sławice, Anna Gandurska Usługi i Handel Drew-
nem Czarnołozy, Anna Burda Sklep „Złów Ciu-
szek”  Wojsławice, Rafał Bojko Sklep Spożywczo 
– Przemysłowy Wojsławice.
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Stary Majdan i Rozięcin najaktywniejszymi 
sołectwami w 2018 r.

Podczas  tegorocznych dożynek poza tradycyjnymi 
konkursami dożynkowymi rozstrzygnięto również kon-
kursy na: ,,Najaktywniejsze sołectwo Gminy Wojsławice 
w  2018 roku”, który został zorganizowany po raz drugi. 
Do tegorocznego konkursu zgłoszono 7 sołectw. Ko-
misja konkursowa do oceny wzięła  okres od 1 stycznia 
2017 roku do 31 lipca 2018 roku. Kryteria oceny uwzględ-
niały następujące elementy: prace społeczne na rzecz 
środowiska lokalnego, działalność kulturalną, działania 
podejmowane w  zakresie estetyki miejscowości, udział 
sołectwa w  uroczystościach gminnych, udział w  Tur-
nieju Sołectw, dbałość o  atrakcje turystyczne, dbałość 
o  miejsca pamięci narodowej, działalność organizacji 
pozarządowych, pozyskiwanie środków zewnętrznych, 
działalność sołtysa oraz wykonanie podatków i opłat za 
odbiór odpadów. 

Kapituła oceniająca postanowiła przyznać dwa 
I  miejsca, sołectwom: Stary Majdan i  Rozięcin, cztery II 
miejsca - sołectwom: Huta, Putnowice Kolonia, Turowiec, 
Nowy Majdan oraz wyróżnić Sołectwo Majdan. 

Czytają najwięcej książek 
Drugą edycję miał także konkurs na ,,Najlepszego 

czytelnika 2018 roku”, który trwał od 1 września 2017 r.
do 16 sierpnia br. Udział w konkursie brali czytelnicy Bi-
blioteki Publicznej Gminy w  Wojsławicach. Celem kon-
kursu jest popularyzacja czytelnictwa i  zachęcanie do 
działań na rzecz biblioteki i środowiska lokalnego. Komi-
sja po dokładnym przeliczeniu liczby wypożyczeń ksią-
żek wyłoniła zwycięzców. I  tak pierwsze miejsce zajęła 
Lucyna Pawełko – 225 wypożyczonych książek, drugie 
miejsce - Krzysztof Sobieszczański – 162 wypożyczone 
książki, trzecie miejsce – Renata Kozłowska – 151.

Najładniejsze ogródki kwiatowe
Po raz pierwszy w naszej gminie został zorganizowa-

ny konkurs na ogródki przydomowe pod nazwą ,,Najład-
niejszy ogródek kwiatowy na terenie gminy Wojsławice 
w  2018 r.”. Celem konkursu było aktywizowanie miesz-
kańców naszej gminy do dbałości o  estetyczny wygląd 
przydomowych ogródków kwiatowych.  Podczas oceny 
brano pod uwagę dobór roślin, ciekawe rozwiązania 
zagospodarowania, ogólne wrażenie estetyczne oraz 
powierzchnię ogrodu. Komisja po zapoznaniu się z do-
kumentacją fotografi czną i obejrzeniu ogrodów w tere-
nie przyznała następujące miejsca i wyróżnienia: I miej-
sce – Małgorzata Piróg, II miejsce – Barbara Kowalska, 
Mieczysława Szostakiewicz i Wiesława Wyhadańczuk, 
III miejsce – Elżbieta Górnik, Jadwiga Majcher. Wyróż-
nienia: Dobrosława Chmielewska, Teresa Szwarc, Bar-
bara Skrzypa, Irena Staińska, Piotr Siwczak. (red)

Organizatorem festynu było Stowarzyszenie Grupa Odnowy Wsi Rozię-
cin. Festyn był okazją do prezentacji strojów uszytych podczas warsztatów 
krawieckich, w  których brały udział mieszkanki sołectwa Rozięcin. Dzie-
ci i  młodzież podzielone na grupy wiekowe zmagały się w  konkurencjach 
sprawnościowych i brały udział w tradycyjnych zabawach integracyjnych. Do 
rywalizacji przystąpili także dorośli, którzy startowali w konkurencjach: prze-
ciągania liny oraz przewozu partnerki taczką. Festyn był okazją do rozmów na 
temat lokalnych zwyczajów związanych z organizowaniem wydarzeń kultu-
ralnych na terenie sołectwa Rozięcin.

Po rozegranych konkurencjach pamiątkowe puchary, dyplomy i nagro-
dy wręczył Henryk Gołębiowski – wójt gminy Wojsławice. Organizatorami 
festynu byli Patryk Banachiewicz – autor inicjatywy, radny Rady Gminy Woj-
sławice – Zbigniew Rymarski oraz członkowie Stowarzyszenie Grupa Odno-
wy Wsi Rozięcin.

Dobra pogoda sprzyjała wysokiej frekwencji a  wspólne pieczenie kieł-
basek było smacznym podsumowaniem festynu. Organizacja tego typu wy-
darzeń sprzyjaja integracji międzypokoleniowej mieszkańców naszej Gminy.
 (red)

Rodzinna zabawa w Rozięcinie

15 sierpnia br. na boisku przy remizo-świetlicy w Rozięcinie 
w ramach inicjatywy lokalnej ,,Odświeżamy dawne zawody – 
warsztaty krawieckie w Rozięcinie ” odbył się Festyn Rodzinny. 
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21 września br. w Szkole Podstawowej w Wojsławicach-Kolonii miały miejsce obchody 100-lecia oświaty na terenie Gminy Wojsławice. 
Jubileusz rozpoczęła msza święta w intencji obecnych i byłych uczniów, nauczycieli oraz pracowników wszystkich szkół, które funkcjono-
wały na terenie gminy Wojsławice. 

100-lecie oświaty

Następnie złożono kwiaty przy pomniku Ta-
deusza Kościuszki patrona szkoły. Dalsza część 
uroczystości odbyła się w szkolnym budynku. 
Przybyłych gości powitali Justyna Starko-Ga-
dzała, dyrektor Szkoły Podstawowej w Wojsła-
wicach-Kolonii oraz Henryk Gołębiowski, wójt 
gminy Wojsławice. Życzenia i gratulacje z okazji 

jubileuszu 100-lecia oświaty w gminie Wojsławi-
ce przekazał kierownik delegatury Kuratorium 
Oświaty w Chełmie, Arkadiusz Kwieciński. 

Po ofi cjalnych wystąpieniach młodzież szkol-
na zaprezentowała montaż słowno-muzyczny, 
wystąpił też dziecięcy zespół taneczny „Iskierki”. W 
trakcie trwania uroczystości można było obejrzeć 

wystawę fotografi i pt. „100-lecie oświaty w gminie 
Wojsławice”. Jednym z punktów programu obcho-
dów była promocja książki Franciszka Świstow-
skiego „Dzieje Oświaty w Gminie Wojsławice”. 
Zakończeniem dnia był wieczór harcerski przy 
ognisku przygotowany przez harcerzy z Drużyny 
Wojsława.  (red, fot. Wioletta Kortatyńska)

W  sali narad Urzędu Gminy Wojsławice 
odbyło się zebranie uczestników scalenia 
gruntów obrębu Wojsławice. Indywidualne 
okazanie projektu każdemu z  zaintereso-
wanych uczestników scalenia trwało od 17 
września br. do 28 września br.

W  trakcie zebrania wójt gminy Wojsławice 
Henryk Gołębiowski zapewnił, że każdy uczest-
nik scalenia uzyska ulgę podatkową z tego tytułu 
przez okres 3 lat po zakończeniu postępowania 
scaleniowego. Wyniesie ona w pierwszym roku 
– 100 proc., w drugim roku – 75 proc. i w trzecim 

roku 50 proc. Wójt przypomniał, że w poprzed-
niej kadencji uczestnicy scalenia w  Trościance 
i Rozięcinie takiej ulgi nie dostali. Ponadto wójt 
zadeklarował, że odcinek drogi od dawnej bazy 
GS do drogi scaleniowej w Stadarni zostanie wy-
budowany ze środków gminy Wojsławice.   (red)

Ulgi podatkowe z tytułu scalenia gruntów

19 sierpnia br., podczas uroczystej mszy 
św. w parafi i św. Michała Archanioła w Woj-
sławicach, cała wspólnota parafi alna dzię-
kowała Bogu za dar powołania s. Pauliny 
Mazurek. 

Mszy św. przewodniczył i  homilię wygłosił 
ks. dr Grzegorz Grabarczyk, rodak z Wojsławic, 
a  przedstawiciele parafi i razem z  ks. probosz-
czem złożyli najlepsze życzenia w  pełnieniu 
swej misji.

Siostra Paulina, mieszkanka Wojsławic 
po dziewięciu latach służby w  Zgromadzeniu 
Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanie Poczętej 15 sierpnia złożyła w Ło-
dzi śluby wieczyste. W  uroczystości uczestni-
czyli rodzice, krewni, rodzina, a także proboszcz 
jej rodzinnej parafi i ks. Zbigniew Kasprzyk.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP 
NP założył Edmund Bojanowski, polski dzia-
łacz społeczny, który patriotyzm rozumiał jako 

Kolejna siostra zakonna z Wojsławic

służbę bliźniemu. To apostoł miłosierdzia. Był to 
człowiek świecki, którego Jan Paweł II w 1999 r. 
ogłosił błogosławionym.

Siostry Służebniczki to zgromadzenie będą-
ce wspólnotą apostolsko - charytatywną, któ-

rego celem jest służba drugiemu człowiekowi 
przejawiającą się w  opiece nad chorymi, słab-
szymi. Siostry prowadzą także żłobki, przed-
szkola, szkoły, katechizują przekazując prawdy 
wiary, uczą jak kochać Boga i człowieka. (red)
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W  trakcie trwania obecnej kadencji możemy powiedzieć o  dużym 
sukcesie w obszarze pozyskiwania funduszy unijnych. Gmina Wojsławice 
pozyskała ze źródeł zewnętrznych kwotę 9 911 820 zł dotacji na realiza-
cję zamierzonych inwestycji. Jest to kwota ponad czterokrotnie większa 
niż w całym poprzednim okresie programowania budżetu UE 2007-2013. 
Gros pozyskanych dotacji, bo aż 90 proc. pochodzi z różnych programów 
Unii Europejskiej.

Warto też podkreślić, że ponad 400 tys. zł dotacji pozyskały nasze sto-
warzyszenia, OSP i  GCKSiT. Przeznaczono je na remonty i  wyposażenie 

świetlic, pomoc żywnościową dla mieszkańców, na działalność kultural-
ną oraz pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców. Wartość prac 
wykonanych w ramach wolontariatu przez mieszkańców wyniosła ponad 
200 tys. zł.

Dzięki tym wszystkim działaniom oraz pozyskanym dotacjom moż-
liwa była realizacja różnych zadań służących naszym mieszkańcom 
o wartości ponad 14 mln zł. To niespotykany dotąd zakres, ilość i wartość 
realizowanych zadań w różnych obszarach życia naszej gminy i jej miesz-
kańców w ciągu tej kadencji.  (red)

Podsumowanie   Powoli dobiega końca obecna kadencja 
samorządu. Jest to dobry okres do pod-
sumowania tego, co zostało zrealizowa-
ne na terenie gminy Wojsławice w latach 
2014-2018.

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego wręcza umowę o dofi nansowanie 
projektu z zakresu gospodarki wodnościekowej z PROW Podpisanie umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości

Stabilizacja finansowa budżetu gminy
– Dobiegająca kadencja była czasem trud-

nych wyzwań dla samorządu naszej gminy – 
mówi wójt gminy, Henryk Gołębiowski. – Był 
to okres ciężkiej i skutecznej pracy, nowej i lep-
szej jakości zarządzania gminą, budżetem i jed-
nostkami organizacyjnymi. Na początku tej ka-
dencji został opracowany i wprowadzony plan 
działań stabilizacyjnych i  oszczędnościowych, 
który polegał głównie na zmniejszeniu kosz-
tów związanych z  utrzymaniem administracji. 

Dzięki tym staraniom na koniec 2016 i  2017 
roku gmina Wojsławice zanotowała nadwyżkę 
budżetową. 

Na realizację dotychczasowych zadań 
nie zaciągnięto żadnych kredytów. Spłaco-
no ponad 2,5 mln zł długów zaciągniętych 
w  poprzednich kadencjach, a  jednocześnie 
wygospodarowano w budżecie gminy środki 
finansowe na realizację wielu zadań oczeki-
wanych przez mieszkańców gminy. Te zada-

nia były realizowane w  różnych dziedzinach 
i różnych obszarach życia naszej gminy – we-
dług zasady zrównoważonego rozwoju. Sze-
roki zakres wypełnianych zadań był możliwy 
dzięki aktywnemu i skutecznemu pozyskiwa-
niu środków zewnętrznych, głównie z  Unii 
Europejskiej, ale także ze źródeł rządowych 
i  samorządowych. Z  większości tych instru-
mentów skorzystano dopiero w  tej kadencji 
samorządu.

Sukces w pozyskiwaniu Funduszy Unijnych
przez gminę Wojsławice

– Staraliśmy się zapewnić równowagę ekologiczną, stosując nowo-
czesne rozwiązania, realizując w imieniu mieszkańców i dla nich projekt 
„Odnawialne źródła energii”, z którego z różnych form tj.; kolektorów sło-
necznych, pomp ciepła i wymiany pieców na pelet skorzysta około 170 
gospodarstw domowych – mówi Henryk Gołębiowski, wójt gminy Woj-
sławice. 

Gmina jest w trakcie aktualizacji list, podpisywania umów z miesz-
kańcami i przygotowywania procedury przetargowej w celu wyłonienia 
wykonawcy, natomiast w ramach działania „Gospodarki wodno-ścieko-
wej” trwają prace przy budowie 47 przydomowych oczyszczalni ścieków, 
na które gmina pozyskała dotacje z „Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich” na lata 2014-2018. – W imieniu i dla mieszkańców każdego roku 
był realizowany też projekt utylizacji eternitu z budynków prywatnych 
– mówi Henryk Gołębiowski, wójt gminy. – Z tego programu w latach 
2015-2018 skorzystało 97 gospodarstw.  (red)

Stawiamy na ekologię
Dzięki pozyskanym dotacjom gmina Wojsławice z ekologią będzie 
za pan brat. W trosce o otaczające nas środowisko naturalne gmi-
na przyjęła politykę ekologiczną opartą na idei zrównoważonego 
rozwoju w harmonii i w zgodzie z otaczającym nas środowiskiem.

Gmina wsparła usunięcie eternitu z dachów w 97 gospodarstwach
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  kadencji 2014-2018
Nowe drogi, chodniki, przystanki
W  latach 2014-2018 najbardziej skupiono się na poprawie złego 
stanu dróg w naszej gminie. Z tego powodu w większości sołectw 
przeprowadzono remonty dróg dojazdowych do pól, remonty 
i budowę przepustów, pogłębianie i oczyszczanie rowów przy dro-
gach poprawiając warunki gospodarowania dla naszych rolników.

Największą inwestycją drogową zrealizowaną w tym roku była prze-
budowa drogi gminnej  Witoldów – Stary Majdan – Trościanka na odcin-
ku 3,5 km. Zakres prac obejmował wykonanie warstwy wyrównawczej 
i ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej, przebudowę 28 wjazdów do 
posesji mieszkańców, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym, prze-
budowę skrzyżowania, budowę dwóch peronów dla przystanków auto-
busowych i część chodnika. O nowe nawierzchnie asfaltowe wzbogaciły 
się również sołectwa: Kukawka, Rozięcin i Putnowice Wielkie – Kurytyny, 

a drogi z kamienia powstały w Ostrowie i Kukawce.  
W  Majdanie Ostrowskim przeprowadzono remont uszkodzonych 

przepustów i drogi oraz poszerzono i wzmocniono skarpę. W Majdanie 
Kukawieckim wykonano odcinek drogi z płyt jumbo, a w Majdanie miesz-
kańcy wspólnie z sąsiadami ze wsi Hołużne w gm. Grabowiec samodziel-
nie utwardzili 350 m drogi trylinką przekazaną przez gminę. W Wólce Put-
nowickiej i w Popławach wykonano oświetlenie uliczne, a w pozostałych 
miejscowościach zwiększono oświetlenie o 50 lamp. W siedmiu miejsco-
wościach wymieniono na nowe przystanki autobusowe, a w kilku innych 
wykonano ich remonty.

Na ulicy Uchańskiej wykonano jeden kilometr nowego chodnika. 
Nowy parking powstał na ulicy Rynek za sklepem Groszek, a  parkin-
gi z  kamienia powstały na ulicy Chełmskiej i  przy Szkole Podstawowej 
w Wojsławicach-Kolonii.  (red)

Przebudowana droga w Starym Majdanie Nowy chodnik przy ul. Uchańskiej w Wojsławicach

Przebudowana droga w Witoldowie

Przystanek w Witoldowie Przystanek w Kukawce

Przepust w Majdanie Ostrowskim
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Remont zabytkowej synagogi w Wojsławicach

Przez ostatnie cztery lata centrum Wojsławic, a także wiele innych 
miejscowości z terenu gminy, zmieniło swój wygląd. 

Wykonano generalny remont budynku byłego przedszkola przy 
ulicy Rynek, w którym mieści się m.in. gminna biblioteka, rewitalizacji 
poddano także skwer Tadeusza Kościuszki, na którym pojawiły się nowe 
trawniki i ławki, usunięto stare krzewy, dzięki czemu wzrosła atrakcyjność 
turystyczna miejscowości, a teren przy stawie wzbogacił się o plenerową 
siłownię i plac zabaw dla dzieci, które umożliwiają aktywność fi zyczną 
spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Wykonane prace przy-
niosły wymierne korzyści, poprawił się wygląd centrum Wojsławic. 

Priorytetowym zadaniem związanym z promocją produktów lokal-
nych jest przebudowa targowiska w Wojsławicach.  – Będzie to targo-
wisko z prawdziwego zdarzenia, nowoczesne i przestronne, w całości 
utwardzone, z zadaszonymi miejscami do handlu. Gmina pozyskała na 
ten projekt dofi nansowanie w kwocie ok. 1 mln zł – podkreśla wójt Hen-
ryk Gołębiowski.

Pięknieje też okolica. W zakresie  dziedzictwa kulturowego i natural-
nego gmina realizuje projekt: „Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławic-
kiej”, na który pozyskała dofi nansowanie z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego w kwocie 2 537 478 zł. – W ramach 
projektu remontujemy trzy budynki: zabytkowej synagogi, szkoły w Maj-
danie Ostrowskim i Rozięcinie z przeznaczeniem ich na cele kulturalne, 
powiązane z rozwojem turystyki – dodaje wójt Gołębiowski.  (red)

Podsumowanie kadencji 2014-2018

Nasza gmina
pięknieje

Zrewitalizowany skwer T. Kościuszki w Wojsławicach

Wyremontowany budynek po starym przedszkolu

Plac zabaw nad stawem w Wojsławicach

Remont byłej szkoły w Majdanie Ostrowskim 

Przebudowa targowiska w Wojsławicach

Remont dawnej szkoły w Rozięcinie
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Podsumowanie kadencji 2014-2018

W obecnej kadencji przeprowadzono poważny zakres prac remon-
towych w  aż siedmiu remizo-świetlicach: w  Putnowicach Kolonii, 
Turowcu, Hucie, Rozięcinie, Nowym Majdanie, Starym Majdanie 
i części garażowej OSP w Wojsławicach.

Nie byłyby one możliwe bez lokalnej społeczności, która swoim za-
angażowaniem przyczyniła się do pozyskania środków unijnych oraz 
aktywnie włączyła się w  prace remontowe w  ramach wolontariatu. Za-
kres ich prac obejmował docieplenie budynków, wykonanie nowych 
elewacji, remonty łazienek, wymiany instalacji elektrycznych, wyposa-
żenie wnętrz, wymiany pokryć dachów, roboty malarskie wewnątrz i na 
zewnątrz obiektów, oraz wymianę stolarki okiennej.  (red)

Świetlice wiejskie 
jak nowe

Część garażowa OSP Wojsławice

Remizo-świetlica w Hucie

Remizo-świetlica w Turowcu

Remizo-świetlica w Putnowicach Kolonii

Remizo-świetlica w Turowcu

Remizo-świetlica w Putnowicach Kolonii

Remizo-świetlica w Hucie

Remizo-świetlica w Nowym Majdanie

Remizo-świetlica w Rozięcinie
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Podsumowanie kadencji 2014-2018

Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkań-
ców całej gminy zakupiono samochody 
pożarnicze dla OSP Wojsławice, które jest 
członkiem Krajowego Systemu Ratowni-
czo Gaśniczego i  OSP Nowy Majdan oraz 
Kukawki. 

Gmina Wojsławice otrzymała dofi nanso-
wanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości 
w  wysokości 22  300 zł. Zostało ono przezna-

czone na zakup dodatkowego sprzętu: torby 
ratowniczej PSP, defi brylatora, wysokociśnie-
niowej poduszki pneumatycznej, piły do szyb 
klejonych, butli stalowej 300 bar. OSP Nowy 
Majdan otrzymała z  Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i  Administracji dotacje w  wyso-
kości 7 tys. zł. Zakupiono z  niej: radiotelefon 
stacjonarny, ubrania specjalistyczne, hełmy 
strażackie, a  także dwa pługi i  przystosowano 
stary samochód pożarniczy z  OSP Wojsławice 

do odśnieżania dróg gminnych. Ponadto na-
byto sprzęt do udrażniania kanalizacji, ciągnik, 
beczkę asenizacyjną oraz równiarkę do remon-
tu dróg gminnych.  (red)

Bogatsi o nowy sprzęt

Efekt zrealizowanego zadania to ponad 3 
km głównej sieci wodociągowej, podłączonych 
13 gospodarstw oraz 9 hydrantów dla bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego mieszkańców. 
To część dużego projektu wodno-kanaliza-
cyjnego, na który gmina Wojsławice zdobyła 
unijne dofi nansowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Nowy wodociąg

Poza wodociągiem w Kurytynach wy-
budowano także sieć w Wojsławicach na ul. 
Grabowieckiej, doprowadzając wodę do ko-
lejnych 9 gospodarstw, które dotychczas jej 
nie miały. W ramach dofinansowania trwa-
ją prace przy budowie 47 przydomowych 
oczyszczalni ścieków, jest modernizowana 
gminna oczyszczalnia ścieków w Wojsła-
wicach, zakupiono sprzęt do udrażniania 
kanalizacji oraz ciągnik wraz z beczką ase-
nizacyjną do odbioru ścieków. Wartość po-
zyskanego przez gminę dofinasowania to 
około 1,5 mln zł.   

W uroczystości otwarcia wodociągu wzięli 
udział m.in. wójt gminy Wojsławice Henryk Go-
łębiowski, radny gminny Mirosław Gawrzak 
– inicjator budowy, sołtys sołectwa Putnowi-
ce Wielkie Krzysztof  Luchowski, mieszkańcy 
Kurytyn, przedstawiciele fi rmy Partner – wyko-
nawcy zadania, radni gminy Wojsławice oraz 
pracownicy Urzędu Gminy zaangażowani w 
realizację tej inwestycji. Poświęcenia dokonał 
ks. Zbigniew Karbowniczek - proboszcz parafi i 
rzymskokatolickiej w Turowcu. Rolę inspektora 
nadzoru nad tą inwestycją sprawowała Woje-
wódzka Dyrekcja Inwestycji w Lublinie.  (red)

8 września br. w  Putnowicach Wielkich 
– Kurytynach uroczyście otwarto nowy 
wodociąg. Poprzez jego przyłączenie do 
gminnej sieci wodociągowej poprawie ule-
gła infrastruktura techniczna, związana 
z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców so-
łectwa oraz procentowy wzrost zwodocią-
gowania całej gminy. 
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Podsumowanie kadencji 2014-2018

Warto wspomnieć także o poważnych 
osiągnięciach w sferze spraw społecz-
nych. Dla potrzeb Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Wojsławicach zakupio-
no nowy samochód przystosowany 
do przewozu osób niepełnospraw-
nych.

Dzięki uzyskanemu dofi nansowaniu 
z RPO WL w Wojsławicach jest tworzony 
„Klub Seniora – Aktywna Jesień”, który 
będzie spełniał rolę dziennego ośrodka 
wsparcia dla seniorów. Swoją opieką klub 
obejmie 25 seniorów, a kilka osób z tere-
nu gminy otrzyma pracę.

Gmina Wojsławice wspólnie z Lokalna 
Grupą Działania Ziemi Chełmskiej oraz oso-
bami zainteresowanymi podjęciem pracy 
podpisała list intencyjny o  utworzeniu 
w Wojsławicach Spółdzielni Socjalnej. Trwa 
jeszcze rekrutacja uczestników, następnie 
przeprowadzone zostanie ich szkolenie. 
Rozpoczęcie działalności Spółdzielni pla-
nowane jest na wiosnę 2019 roku. Warto 
także wspomnieć o bogatej ofercie kultu-
ralnej oraz o nowoczesnych formach pro-
mocji gminy na zewnątrz, o  lepszych wy-
nikach egzaminów zewnętrznych naszych 
uczniów oraz o bogatszej ofercie zajęć po-
zalekcyjnych.  (red)

Sprawy społeczne 
przede wszystkim

Wojsławice
turystyką bogate

W bieżącym roku oddano do użytku dwie przyrodnicze ścieżki edu-
kacyjne w Starym Majdanie i Majdanie Ostrowskim. Pierwsza z nich „Woj-
sławickim wąwozem” w Starym Majdanie to trasa w formie pętli licząca 
około 2,3 km. Ścieżka rozpoczyna się przy niszy źródłowej i  prowadzi 
przez malowniczy wąwóz lessowy. Druga ścieżka „Przy Szurze” w Majda-
nie Ostrowskim liczy około 800 m. Rozpoczyna się przy byłej szkole, pro-
wadzi przez młodnik i okopy z I wojny światowej. Na obu ścieżkach poza 
tradycyjnymi tablicami edukacyjnymi zawierającymi opisy pobliskiej 
przyrody, zostały ustawione również przyrządy edukacyjne tj. drewnia-
ne puzzle, kostki wiedzy, zegar wiedzy, skocznia w dal. Teren rekreacyjny 
przy stawie w  Wojsławicach został wzbogacony o  plenerową siłownię 
i plac zabaw dla dzieci.

Razem z  już istniejącymi atrakcjami turystycznymi krynicą i studnią 
w  Rozięcinie, krynicą w  Hucie, izbą ludową w  Majdanie Ostrowskim, 
ścieżkami rowerowymi i gospodarstwami agroturystycznymi oraz zabyt-
kami trzech kultur; kościołem rzymskokatolickim, cerkwią prawosławną, 
synagogą żydowską, stanowią one olbrzymi potencjał turystyczny naszej 
gminy.  (red)

Ścieżka edukacyjna w Majdanie Ostrowskim

Tablica edukacyjna w Starym Majdanie

Krynica w Rozięcinie

– To niespotykana dotychczas skala, zakres, ilość i wartość zrealizowa-
nych zadań w ciągu jednej kadencji samorządu gminnego. Przekazuję 
serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w ich realizacji 
– mówi Henryk Gołębiowski, wójt Gminy Wojsławice.

Podsumowanie kadencji 2014-2018
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Przypadający w  tym roku jubileusz setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę inspiruje do podejmowania i realizo-
wania wielu działań, umożliwiających radosne świętowanie wspo-
mnianego wydarzenia, kształtując tym samym postawę patrioty-
zmu obywateli naszego kraju. 

Wójt i  Rada Gminy Wojsławice, Gminne Centrum Kultury Sportu 
i Turystyki w Wojsławicach, Szkoła Podstawowa w Wojsławicach-Kolonii, 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Wojsławicach oraz Stowarzyszenie Rozwój 
i Odnowa Gminy Wojsławice podjęły wspólną inicjatywę zorganizowania 
pikniku patriotycznego. Wydarzenie odbyło się w niedzielę 23 września 
w Wojsławicach, na placu przy ratuszu. Było ono zwieńczeniem obcho-
dów 100-lecia oświaty na terenie gminy Wojsławice. Pogoda dopisała, 
co było widoczne po frekwencji uczestników. Świętowanie uświetniły 
zespoły: chór „Violina” ze Szkoły Podstawowej w  Wojsławicach-Kolonii 
z komentarzami Marty Daniłowicz oraz Adama Łopockiego, dziecięca 
grupa wokalna „Promyki”, chór „Wojsławianie”, grupa taneczna „Iskierki”, 
solistka Alina Kowalska, harcerze z „Drużyny Wojsława”, zespół „Czer-
wona Jarzębina” oraz zespół wokalny „Mada-Bis”. Koncert Zespołu Pieśni 
i Tańca Kresowiak z Woli Uhruskiej, wprowadził nas w niezwykły nastrój 
piękną prezentacją tańców narodowych. Na placu gościliśmy żołnierzy 
z 1. Kołobrzeskiego Batalionu Zmechanizowanego i 2. Hrubieszowskiego 
Pułku Rozpoznawczego oraz funkcjonariuszy z Państwowej Straży Gra-
nicznej w Horodle, którzy zaprezentowali umundurowanie, broń i sprzęt 
będący na wyposażeniu jednostek. Nie lada atrakcją był pokaz Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej „Grenadiere” z  sekcją Wojska Polskiego z  lat 
1918-1921. Ważnym elementem uroczystości było wspólny taniec „po-
loneza”, w którym licznie udział wzięli: dzieci, młodzież i dorośli. Całości 
dopełniły biało-czerwone kotyliony, pierniki, kwiaty, wspólne tworzenie 
trójwymiarowej fl agi oraz wojskowa grochówka, dmuchańce i animacje 
dla dzieci, a  także stoisko z  pracami wykonanymi w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej w Wojsławicach oraz życzenia dla niepodległej umieszczane 

w balonach z helem, które pod koniec uroczystości zostały wypuszcza-
ne w  powietrze. W  trakcie pikniku zostały wręczone nagrody w  zawo-
dach strzeleckich - Mistrzostwa Gminy Wojsławice w  strzelaniu z  broni 
pneumatycznej o Puchar Wójta Gminy, które odbyły się na boisku przy 
Szkole Podstawowej w  Wojsławicach-Kolonii. Świętowanie zakończyli-
śmy wspólnym odśpiewaniem pieśni patriotycznej pt. „Żeby Polska była 
Polską”. Partnerem wydarzenia było Województwo Lubelskie. Lubelskie. 
Smakuj Życie! (red)

Piknik patriotyczny

12 sierpnia br. na boisku przy Szkole Podstawowej w  Wojsławi-
cach-Kolonii odbył się po raz czwarty w tej formule turniej sołectw 
gminy Wojsławice. Jest to jedno z najbardziej rekreacyjnych wyda-
rzeń integrujące mieszkańców naszej gminy, propaguje aktywne 
formy spędzania wolnego czasu, popularyzuje zdrową sportową 
rywalizację.     

W tegoroczne rozgrywki zaangażowało się 16 sołectw, które utwo-
rzyły 9 drużyn.  Zespoły brały udział w konkurencjach: wędkarstwo, prze-
ciąganie liny, sztafeta w gumofi lcach, piłka nożna, siatkówka, strzelectwo 
sportowe oraz rzut lotką dla radnych, sołtysów i członków rad sołeckich. 
Dla najmłodszych przygotowane były konkurencje sportowe i dmucha-
ne zjeżdżalnie. O miejscu w klasyfi kacji generalnej turnieju decydowała 
suma punktów zdobytych  w poszczególnych konkurencjach.  Klasyfi ka-
cja końcowa Turnieju Sołectw 2018 przedstawia się następująco: I miej-
sce ul. Krasnystawska i Witoldów (drużyna na zdjęciu), II miejsce Turo-
wiec, Wólka Putnowicka i Majdan, III miejsce Partyzancka Kolonia, Nowy 
Majdan i Czarnołozy, Huta, ul. Rynek, ul. Grabowiecka, Rozięcin, Kukawka 
i Stary Majdan, ul. Uchańska i Wojsławice-Kolonia.

Organizatorami turnieju były: Urząd Gminy Wojsławice, Gminne 
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach, Szkoła Podstawowa 
w  Wojsławicach-Kolonii, GSKS „Vojsławia” Wojsławice. Zawody wędkar-
skie przeprowadziło Koło Wędkarskie w Wojsławicach, zawody strzelec-
kie Szkolne Koło Strzeleckie „Acumen”, konkurencje sportowe dla dzieci 
Uczniowski Klub Sportowy „ARKA”, natomiast Stowarzyszenie Rozwój 
i Odnowa Gminy Wojsławice przygotowało posiłek dla zawodników tur-
nieju. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w or-
ganizację zawodów, dzięki którym możliwe było sprawne przeprowadze-
nie zawodów.  (red)

Sołeckie zmagania

WYDAWCA: Urząd Gminy Wojsławice, ul. Rynek 30, 22-120 Wojsławice, tel./fax 82 566 91 02 
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