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Przed nami Święta Wielkiej Nocy,
z tej okazji składamy w imieniu własnym oraz wszystkich radnych 
i pracowników Urzędu Gminy Wojsławice
najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie

Adam ŁopockiAdam Łopocki
Przewodniczący 

Rady Gminy Wojsławice 

Henryk Gołębiowski tuż po złożeniu ślubowania, z marszu, zabrał 
się do pracy. Na brak zajęć przez pierwsze 100 dni swojego urzędo-
wania nie narzekał. Nowy wójt na dzień dobry musiał zmierzyć się 
z problemami, które pozostawił jego poprzednik. Dzięki szybkim 
i co najważniejsze trafnym decyzjom udało się je przezwyciężyć.

Pracowite 
sto dni 

Radni gminy Wojsławice spotkali się na piątej w tej kadencji sesji. 
Jedną z najważniejszych uchwał, jaką podjęli, było wyrażenie zgody 
na wyodrębnienie w budżecie gminy pieniędzy stanowiących fun-
dusz sołecki. 

Fundusz sołecki 
wyodrębniony

>>>  str. 7

Powstaną nowe 
stowarzyszenia
Mieszkańcy gminy Wojsławice chcą działać społecznie i tworzyć sto-
warzyszenia. Tak się składa, że Unia Europejska na lata 2014-2020 
przewiduje niemałe fundusze na realizację różnych celów społecz-
nych za pośrednictwem właśnie stowarzyszeń i organizacji pozarzą-
dowych. – To wielka szansa na duże unijne pieniądze – uważa Hen-
ryk Gołębiowski, wójt gminy Wojsławice.

>>>  str. 5

>>>  str. 2

Skok na euro

>>>  str. 4

Gmina Wojsławice pełną parą przygotowuje się do pozyskiwania 
unijnych funduszy. Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone najpraw-
dopodobniej w III kwartale br. Komisja Europejska już zaakceptowała 
wszystkie programy na lata 2014-2020. 26 lutego br. odbyła się uroczy-
stość otwarcia nowej perspektywy fi nansowej UE dla Polski. Aktualnie 
trwają prace w rządzie precyzujące zasady naboru wniosku. 

Henryk GołębiowskiHenryk Gołębiowski 
Wójt Gminy Wojsławice
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Henryk Gołębiowski tuż po złożeniu ślu-
bowania, z marszu, zabrał się do pracy. Na 
brak zajęć przez pierwsze 100 dni swojego 
urzędowania nie narzekał. Nowy wójt na 
dzień dobry musiał zmierzyć się z proble-
mami, które pozostawił jego poprzednik. 
Dzięki szybkim i co najważniejsze trafnym 
decyzjom udało się je przezwyciężyć.

1 grudnia minionego roku Henryk Gołę-
biowski przed radą gminy złożył ślubowanie. 
Jeszcze tego samego dnia ostro zabrał się do 
pracy. Grudzień – jak sam mówi – był dla niego 
niezwykle pracowitym miesiącem. Na brak pra-
cy narzekać nie może. Co by nie mówić, Wojsła-
wice należą do tych gmin, które nie skorzystały 
wiele na unijnych funduszach. Faktem jest, że 
budżet gminy do wysokich nie należy, ale po-
dobne mają Białopole czy Kamień, które mimo 
wszystko wiedziały, jak wykorzystać europej-
skie programy.

- Mogę z satysfakcją powiedzieć, że pierw-
sze sto dni mojego urzędowania na stanowi-
sku wójta gminy Wojsławice zostały dobrze 
wykorzystane – mówi H. Gołębiowski. – Udało 
się zbudować podstawy do realizacji zapowia-
danego przeze mnie w kampanii wyborczej 
programu, ukierunkowanego na rozwój gminy 
i aktywizację społeczności lokalnych.

Pierwsze działania wójta Gołębiowskiego 
dotyczyły przede wszystkim porządkowania 
funkcjonowania gminy i urzędu. – Wprowadzi-
liśmy elektroniczny obieg dokumentów, gdzie 
w innych gminach funkcjonował on od kilku 
lat – wyjaśnia wójt. – Wdrożyliśmy też procedu-
ry zamówień publicznych poniżej tzw. kwoty 
podprogowej, czyli 30 tys. euro. Rada gminy 
podjęła ważną uchwałę w sprawie rozszerzenia 
zadań jednostki kultury i utworzenia Gminnego 
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Zrobiliśmy 
też porządki w działalności ochotniczych straży 
pożarnych, poprzez ich rejestrację w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. Do tej pory na dziewięć 
OSP tylko trzy działały zgodnie z przepisami.

Henryk Gołębiowski ma zupełnie inne 
spojrzenie na gminę niż jego poprzednik. Do-
skonale wie, że sam budżet gminy jest za mały, 

Pracowite sto dni 
by myśleć o wielkich inwestycjach, dlatego też 
chce jak najlepiej przygotować gminę do unij-
nych programów. 

- Już zleciliśmy opracowanie pięciu pro-
jektów budowlanych na remont synagogi, 
stadionu sportowego, budynku po byłej szko-
le w Majdanie oraz dwóch remizo-świetlic 
w Hucie i Majdanie Nowy. Obecnie prowadzi-
my procedurę wyłonienia wykonawcy aktu-
alizacji strategii rozwoju gminy i programu 
gospodarki niskoemisyjnej oraz kolejnych 
projektów budowlanych m.in. na przebudowę 
placu targowego i remizy OSP w Wojsławicach 
– wymienia H. Gołębiowski. 

Ważną decyzją, jaką podjął nowy wójt Woj-
sławic, było przygotowanie projektu uchwały 
o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Radni 
uchwałę przyjęli. – To większa władza dla so-
łectw i wyposażenie ich w instrument fi nanso-
wy. To także szansa na dodatkowe pieniądze 
z budżetu państwa na ten cel – uważa wójt.

Henryk Gołębiowski nawiązuje też do sprawy 
udzielania ulg z tytułu scaleń gruntów. Jego po-
przednik nie stosował pełnych zwolnień z podat-
ku rolnego za grunty objęte scaleniem. Odmó-
wił przyznania ulg od gruntów, które pozostały 
w tym samym miejscu, a udzielił ich tylko od tere-
nów przyłączonych. - Zgodnie z prawem ta ulga 
należy się wszystkim uczestnikom scalenia, speł-
niającym kryteria ustawy od całych gospodarstw 
– mówi wójt Henryk Gołębiowski. 

W okresie tych 100 dni były też sprawy, któ-
re miały i dalej mają wpływ na funkcjonowanie 
gminy. – Największym zaskoczeniem, jakie mnie 
spotkało, to konieczność zaciągnięcia kredytu 
w wysokości 500 tys. zł pod koniec minionego 
roku, na spłatę zobowiązań nieznajdujących 
pokrycia w budżecie gminy – tłumaczy wójt. 
– Z tego powodu nasze możliwości inwestycyj-
ne w tym roku, a kto wie czy i nie w kolejnym, 
zmalały. Trzeba pamiętać o spłacie kredytu, 
który został zaciągnięty na budowę ratusza. 
Co roku gmina wraz z odsetkami musi oddać 
do banku ponad 660 tys. zł.

Z tematów, jakie Henryk Gołębiowski obie-

cał w kampanii wyborczej, na terenie gminy 
ustawiono trzy nowe przystanki, w tych miej-
scach, gdzie dzieci oczekują na szkolny auto-
bus. Z innych spraw wykonano profi lowanie 
brzegów i poboczy przy stawie w Wojsławicach, 
przebudowano plac parkingowy za budynkiem 
„Vojsław”, kupiono też 450 ton żużlu na popra-
wę dróg gminnych.

Wójtowi Gołębiowskiemu, jak sam mówi, 
bardzo zależy na aktywizacji społecznej 
mieszkańców. – Zorganizowaliśmy spotkania 
z mobilnym animatorem w zakresie wniosków 
z programu „lubelskie lokalnie – mikrodotacje 
z  Funduszu Inicjatyw Obywatelskich” – tłuma-
czy H. Gołębiowski. - Z terenu gminy Wojsławice 
złożono siedem wniosków. 

Z inicjatywy wójta odbyło się też spotkanie 
doradcze w sprawie tworzenia stowarzyszeń w po-
szczególnych sołectwach. – Tutaj widzę szansę na 
integrację, aktywizację i pozyskiwanie pieniędzy 
– uważa wójt. – Najlepszym przykładem wspól-
nego działania są mieszkańcy Rozięcina, gdzie po-
wstała pierwsza w gminie świetlica wiejska. 

Nieco ponad trzy miesiące wystarczyły wój-
towi Gołębiowskiemu, by przygotować bardzo 
bogaty program z okazji jubileuszu 580-lecia 
Wojsławic. Przewiduje on zupełnie nowe, cie-
kawie zapowiadające się imprezy, m.in. Ogólno-
polski Zlot Wojsławian. Gmina będzie też gospo-
darzem eliminacji Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych. W ostatnim cza-
sie powstała orkiestra dęta, a odnoszący przez 
wiele lat sukcesy chór „Wojsławianie” wrócił na 
gminną scenę. Wójt Gołębiowski zapoczątko-
wał też dwie uroczystości bardzo wysoko oce-
nione przez mieszkańców, tj. wspólną wigilię 
wojsławian oraz koncert kolęd i pastorałek.

- Gdy obejmowałem urząd, nie brakowało 
komentarzy, że będę zwalniał zwłaszcza oso-
by związane z moim poprzednikiem – mówi 
Gołębiowski. – Chcę powiedzieć, że do tej 
pory nikogo nie pozbawiłem pracy. Dokład-
nie przyglądam się poczynaniom wszystkich 
urzędników, a moja ocena będzie pełniejsza 
po zakończeniu audytu urzędu i jednostek 
organizacyjnych, którego wykonanie zleciłem. 
Będzie to swojego rodzaju bilans otwarcia, ale 
także ocena pracowników odpowiedzialnych 
za różne obszary funkcjonowania gminy. Chcę 
budować silny zespół, bo tylko taki ma szansę 
osiągnąć sukces.  (red)

Program obchodów:
9:45 – zbiórka Pocztów Sztandarowych przed 
Ratuszem i przemarsz do Kościoła,
10:00 – Msza Święta w Intencji Poległych 
w bitwie pod Wojsławicami,
11:00 – Przemarsz pod pomnik przy GCK,
11:15 – Uroczystości przy pomniku pole-
głych: wystąpienia okolicznościowe, Apel 
poległych, złożenie wieńców i kwiatów, część 
artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu 

Szkół Publicznych w Wojsławicach Kol.,
12:30 – Jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia 
Miłośników Wojsławic: wystąpienie okolicz-
nościowe prezesa SMW, wręczenie medali 
okolicznościowych i listów gratulacyjnych. 
Uroczysty koncert.
W dniach od 1 do 3 maja odbędzie się Pierwszy 
Ogólnopolski Zlot Wojsławian. Szczegółowy  
program zostanie podany na plakatach i stro-
nie internetowej Urzędu Gminy Wojsławice.

Komitet organizacyjny obchodów 580-lecia Wojsławic 
serdecznie zaprasza na 

obchody 71. rocznicy Bitwy o Wojsławice 
i 30-lecie działalności Stowarzyszenia 

Miłośników Wojsławic, 
które odbędą się 17 kwietnia 2015 w Wojsławicach. 
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11 marca odbyła się pierwsza w tym roku 
sesja sołtysów gminy Wojsławice. W uroczy-
stej części wójt gminy  Henryk Gołębiowski 
wszystkim sołtysom z okazji Ogólnopolskie-
go Dnia Sołtysa złożył najserdeczniejsze ży-
czenia. Podziękował im też za dotychczasową 
działalność i zaangażowanie na rzecz lokal-
nych społeczności, a także wręczył sołtysom 
listy gratulacyjne oraz drobne upominki. 

W drugiej roboczej części spotkania z sołty-
sami skarbnik gminy – Alfreda Kudyba omówi-
ła budżet gminy na 2015 rok, informację o reali-
zacji podatków i opłat lokalnych oraz informację  
o realizacji opłaty za gospodarowanie odpada-
mi za ubiegły rok. Wójt Henryk Gołębiowski 
natomiast streścił działania, jakie zostały podję-
te w kierunku pozyskania pieniędzy zewnętrz-
nych do budżetu gminy. 

Wójt poinformował sołtysów, że gmina przy-
gotowuje się do zdobycia funduszy zewnętrz-
nych i w tym celu zostało zlecone zaktualizo-
wanie strategii rozwoju gminy oraz wykonanie 
gminnego programu gospodarki niskoemisyjnej 
przez specjalistyczne fi rmy zewnętrzne. Po prze-
prowadzeniu procedur przetargowych podpi-
sano umowy na wykonanie pięciu projektów 
robót budowlanych: na remont świetlico-remizy 
w Majdanie Nowym, synagogi, stadionu, szkoły 
w Majdanie oraz OSP w Hucie. 

Wójt Gołębiowski 
przedstawił kalendarz 
imprez o charakterze 
gminnym na 2015 r. 
Jedne z ważniejszych 
imprez, jakie mają 
odbyć się na terenie 
gminy, to: kontynuacja 
obchodów 580-lecia 
Wojsławic połączona 
z 30-leciem powstania 
Stowarzyszenia Mi-
łośników Wojsławic, 
25-leciem samorządu 
terytorialnego, Ogól-
nopolski Zlot Wojsła-
wian oraz eliminacje 
do Ogólnopolskiego 

Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazi-
mierzu. W Wojsławicach odbędą się też: Przegląd 
Pieśni Religijnej, Dni Jakuba Wędrowycza i event 
podsumowujący realizację projektu Polska – Bia-
łoruś – Ukraina. 

Sekretarz gminy Wiesław Ciołek przed-
stawił natomiast harmonogram zebrań wybor-
czych dla wyborów sołtysów i rad sołeckich. 
Wójt poinformował sołtysów o podjęciu na 
ostatniej sesji rady gminy uchwały w sprawie 
wyodrębnienia z budżetu pieniędzy stanowią-

Pierwsza sesja sołtysów

cych fundusz sołecki i przedstawił związane 
z tym możliwości. Poprosił również sołtysów 
o zwrócenie uwagi na porządek na posesjach 
mieszkańców w związku z nadchodzącymi uro-
czystościami. Wójt również mówił o spotkaniu 
z przedstawicielami Komisji Rabinicznej w War-
szawie, które odbyło się kilka dni później. Poin-
formował, iż począwszy od kwietnia w każdą 
pierwszą środę miesiąca w godz. 8.00 – 10.00, 
w budynku Urzędu Gminy Wojsławice będzie 
pełnił dyżur dzielnicowy z posterunku policji 
w Żmudzi. – W ten sposób chcemy stworzyć 
mieszkańcom możliwość zgłaszania spraw po-
licji – mówił H. Gołębiowski.

Sołtysi mieli do wójta liczne pytania. Na 
wszystkie Henryk Gołębiowski udzielił wyczer-
pujących odpowiedzi. (red)

Mieszkańcy poszczególnych sołectw 
w gminie Wojsławice w drugiej poło-

wie marca br. dokonali wyboru sołtysów 
na kolejną kadencję. W dziesięciu miej-
scowościach są nowi sołtysi.

Po raz pierwszy sołtysami zostali: Jani-
na Skiba (Wojsławice, ul. Chełmska), Ma-
riusz Kumowski (Wojsławice, ul. Uchańska), 
Wanda Rożek (Wojsławice, ul. Partyzancka 
Kolonia), Sławomir Wasyluk (Czarnołozy), 
Krzysztof Polit (Trościanka), Kazimierz 
Pazyna (Kukawka), Małgorzata Piróg (Put-
nowice Kolonia), Wioletta Kołdej (Rozięcin), 
Monika Mielniczuk (Stary Majdan), Grze-
gorz Łoś (Nowy Majdan). W pozostałych 
sołectwach dotychczasowi sołtysi zachowa-
li swoje funkcje: Leszek Grabarczyk (Woj-
sławice, ul. Grabowiecka), Sławomir Folusz 
(Wojsławice, ul. Krasnystawska), Stanisław 
Burda (Wojsławice, ul. Rynek), Krystyna 
Piech (Wojsławice Kolonia), Ryszard Wla-
zło (Stadarnia), Marek Pokrzywka (Ostrów), 
Jan Szponar (Majdan Ostrowski), Henryka 
Baj (Majdan), Ewa Kozłowska (Witoldów), 
Jadwiga Sidor (Majdan Kukawiecki), Izabe-
la Charczuk (Turowiec), Krzysztof Luchow-
ski (Putnowice Wielkie), Zbigniew Zieliński 
(Wólka Putnowicka), Henryk Łatka (Huta), 
Monika Seniuk (Krasne). (red)
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Gmina Wojsławice pełną parą przygotowuje się do pozyski-
wania unijnych funduszy. Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone 
najprawdopodobniej w III kwartale br. Komisja Europejska już za-
akceptowała wszystkie programy na lata 2014-2020. 26 lutego br. 
odbyła się uroczystość otwarcia nowej perspektywy fi nansowej UE 
dla Polski. Aktualnie trwają prace w rządzie precyzujące zasady na-
boru wniosku. 

Żeby skutecznie skorzystać z kolejnej szansy czyli unijnych funduszy, 
które mają olbrzymi wpływ na rozwój gminy, wójt Henryk Gołębiowski 
od pierwszych dni swojego urzędowania przygotowuje Wojsławice do 
zdobycia pieniędzy z Unii Europejskiej.

- Na początku przedstawiłem swoją autorską strategię rozwoju gminy 
– tłumaczy Henryk Gołębiowski. - Musi ona być uwzględniona w stosow-
nych dokumentach i programach. Nowym dokumentem wymaganym 
przy wnioskach będzie gminny program gospodarki niskoemisyjnej. Kon-
kretne planowane zadania wymagają już projektów budowlanych wraz 
z pozwoleniami i kosztorysami.

W lutym br. przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawców 
pięciu projektów budowlanych na: przebudowę szkoły w Majdanie, 

Wojsławice przygotowują się do unijnych programów

Skok na euro remont świetlico-garażu w Majdanie Nowym, remont remizo-świetlicy 
w Hucie, remont synagogi w Wojsławicach oraz modernizację stadionu 
przy ul. Grabowieckiej. W trakcie wyłonienia wykonawców jest aktualiza-
cja strategii i programu gospodarki emisyjnej oraz projekt przebudowy 
targowiska w Wojsławicach, a także remizy OSP w Wojsławicach.

- Najwięcej zadań do realizacji na terenie gminy Wojsławice wpisuje 
się w Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ale bę-
dziemy szukać także swojej szansy w innych programach – mówi Henryk 
Gołębiowski wójt gminy Wojsławice. – Nie możemy stracić kolejnych lat. 
Bez pieniędzy z Unii Europejskiej trudno będzie myśleć o rozwoju gminy. 
Wystarczy popatrzeć na inne samorządy, jak zmieniły się dzięki właśnie 
unijnym funduszom. Pieniądze, jakie mamy w budżecie gminy, nie wystar-
czą na większość zaplanowanych inwestycji. Dlatego też bardzo ważne 
jest staranne przygotowanie się do unijnych programów.

Zadania planowane do wykonania w okresie obecnej perspektywy 
unijnej to nic innego, jak konsekwentna realizacja programu wyborczego 
obecnego wójta gminy. – Jak już niejednokrotnie mówiłem, dalszy rozwój 
gminy upatruję poprzez inwestycje oraz aktywizację środowisk lokalnych 
w zakresie rozwiązywania ich problemów. I do tego wszyscy musimy dą-
żyć – twierdzi Henryk Gołębiowski.

Pierwsze konkursy, zgodnie z zapowiedzią władz samorządu wojewódz-
twa lubelskiego, mają ruszyć w trzecim kwartale br. – Czasu jest niewiele, a 
musimy być dobrze przygotowani – podkreśla wójt Gołębiowski. (red)

Przedstawiciel Komisji Rabinicznej 
z Warszawy przyjechał do Wojsławic na 
spotkanie z mieszkańcami. Odbyło się ono 
w Urzędzie Gminy. Komisja realizuje pro-
jekt dotyczący upamiętnienia 13 miejsc 
holokaustu na terenie Polski, w tym także 
w Wojsławicach. 

Fakt ten zbiegł się z paroletnimi działaniami 
Mariana Lackowskiego, prezesa Stowarzy-
szenia Miłośników Wojsławice, który gromadził 
dokumenty z archiwum państwowego, IPN-u 
i relację świadków o wydarzeniach, jakie miały 
miejsce w październiku 1942 r., kiedy to na łące 
za cerkwią w Wojsławicach żandarmi niemieccy 
rozstrzelali 60 osób narodowości żydowskiej. 
Deklarację współpracy w zakresie uporządko-
wania tego miejsca złożył obecny wójt gminy 
Henryk Gołębiowski. Aktywnie zaangażował 
się także Emil Majuk prezes Stowarzyszenia 
„Panorama kultur”. 

- Gmina jest już właścicielem działki, na 

Upamiętnią pomordowanych Żydów

której dokonano zbrodni – wyjaśnia wójt Go-
łębiowski. - Znacznie ułatwi nam to dalsze 
działanie.

Ustalono harmonogram pomyślnego za-
kończenia sprawy. Najpierw Komisja Rabinicz-
na poprowadzi badania georadarowe miejsca 
zbrodni. Potem, ta część działki zostanie wy-
dzielona jako odrębny numer i zostanie zmie-
nione jej przeznaczenie. - Następnie trzeba bę-
dzie zaprojektować sposób upamiętnienia tego 
miejsca i wystąpić o opinię do odpowiednich 
służb – tłumaczy wójt Gołębiowski. – Nie mo-
żemy też zapomnieć o zaprojektowaniu drogi 
do tego miejsca. Kolejny etap to zgromadzenie 
funduszy i realizacja całego zadania.

Sprzyjającą okolicznością są prowadzone 
prace scaleniowe w Wojsławicach, które znacz-
nie ułatwiają sprawę podziału i wyodrębnienia 
działki oraz wytyczenia tzw. dojścia.  Dotychczas 
Komisja Rabiniczna sprawę upamiętnienia po-
mordowanych Żydów w Wojsławicach trakto-
wała, jako trudną do załatwienia. Po spotkaniu 
w Wojsławicach Agnieszka Nieradko stwierdzi-
ła, że może ją ulokować wśród tych spraw, które 
mają szansę na pomyślne zakończenie. (red)
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Mieszkańcy gminy Wojsławice chcą dzia-
łać społecznie i tworzyć stowarzyszenia. Tak 
się składa, że Unia Europejska na lata 2014-
2020 przewiduje niemałe fundusze na reali-
zację różnych celów społecznych za pośred-
nictwem właśnie stowarzyszeń i organizacji 
pozarządowych. – To wielka szansa na duże 
unijne pieniądze – uważa Henryk Gołębiow-
ski, wójt gminy Wojsławice.

Henryk Gołębiowski w pełni popiera działa-
nia mieszkańców i gorąco zachęca ich do two-
rzenia stowarzyszeń. Z inicjatywy wójta w sie-
dzibie urzędu gminy Wojsławice odbyły się dwa 
interesujące spotkania. Najpierw do Wojsławic 
przyjechała Magdalena Mańkowska, mobilny 
animator na powiat chełmski w realizacji pro-
gramu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Lu-
belskie Lokalnie – Mikrodotacje  FIO”. Co istotne, 
w pierwszej edycji tego programu aż dwa wnio-
ski z Wojsławic, przygotowane przez Stowarzy-
szenie Rozwój Gmin i Powiatów w Chełmie, na 
pięć z terenu całego powiatu, zakwalifi kowano 
do dofi nansowania. Projekty realizowowały 
grupy odnowy wsi w Rozięcinie i Turowcu. Do-
stały one po 5 tys. zł. Za te pieniądze w Turowcu 
wykonano plac zabaw, zaś w Rozięcinie odbu-
dowano krynicę i studnię.

Autorem wniosków był wójt Henryk Gołę-
biowski. Jak sam podkreśla, sukces ten zachęcił 
także mieszkańców innych miejscowości do or-
ganizowania się i próbowania sił w zdobywaniu 
pieniędzy z tego programu.

W spotkaniu z Magdaleną Mańkowską, 
oprócz mieszkańców Rozięcina i Turowca, któ-
rzy przetarli już szlaki tego projektu, udział 
wzięli reprezentanci Huty, Kukawki, Ostrowa, 
Wojsławic, przedstawiciele stowarzyszenia 
„Szansa”, Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Pa-
rafi i pw. Św. Michała Archanioła w Wojsławicach. 
W tym roku zrobiono kolejny krok do przodu. 
Uczestnicy spotkania z mobilnym animatorem 
konsultowali własne pomysły i projekty, uzyskali 
podpowiedzi i wyjaśnienia swoich wątpliwości, 
a przede wszystkim przystąpili do samodzielne-
go przygotowania wniosków.

- Pomimo, że dofi nansowanie otrzymają 
wnioski najwyżej ocenione, to fakt, że środo-

Pomysł na aktywizację i integrację lokalnych środowisk

Powstaną nowe stowarzyszenia

wiska lokalne gminy Wojsławice aktywizują się 
i integrują, defi niują swoje potrzeby i próbują 
sięgać po pieniądze zewnętrzne, dobrze pro-
gnozuje na przyszłość – podkreśla wójt Henryk 
Gołębiowski.

Wiele programów ogłaszanych już teraz 
jest adresowanych właśnie do stowarzyszeń. 
Aktualnie w krajowym rejestrze sądowym są 
zarejestrowane trzy stowarzyszenia mające sie-
dzibę na terenie gminy Wojsławice: Stowarzy-
szenie Miłośników Wojsławic, Stowarzyszenie 
Panorama Kultur oraz Stowarzyszenie na Rzecz 
Dziedzictwa, Rozwoju i Integracji Społecznej 
Wojsławic i Gminy Wojsławice „Szansa” oraz 
trzy ochotnicze straże pożarne: w Kukawce, 
Hucie i Turowcu. Bardzo aktywnie działa woj-
sławickie koło Stowarzyszenia Rozwój Gmin 
i Powiatów, które ma swoją siedzibę w Cheł-
mie oraz oddział Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów.

Z inicjatywy wójta Henryka Gołębiow-
skiego w siedzibie Urzędu Gminy Wojsła-
wice miało miejsce jeszcze jedno spotkanie 
dla osób zainteresowanych utworzeniem 
stowarzyszenia. Mieszkańcom doradzały 
Małgorzata Szymańska, ekspert z dziedzi-
ny prawa i Marta Krasa-Burak – specjalista 

ds. księgowości. Uczestnicy spotkania uzyska-
li niezbędne informacje prawne dotyczące za-
kładania i rejestrowania stowarzyszeń w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym oraz doradztwo 
z zakresu księgowości, jaką będą zobowiąza-
ne prowadzić stowarzyszenia. W spotkaniu 
wzięło udział 31 osób z różnych sołectw, zain-
teresowanych powołaniem stowarzyszeń.

Wójt Gminy Wojsławice Henryk Gołębiow-
ski uważa, że forma stowarzyszenia, to dobry 
pomysł na aktywizację i integrację środowisk 
lokalnych, a ponadto to duża szansa na pozy-
skiwanie pieniędzy z różnych źródeł zewnętrz-
nych. Już teraz są ogłaszane różne konkursy ad-
resowane do stowarzyszeń, a nowe programy 
europejskie przewidują także realizację przez 
stowarzyszenia projektów.

- W gminie jest duże zainteresowanie two-
rzeniem nowych stowarzyszeń i formalizowa-
nia działalności aktywnych grup mieszkańców 
– mówi H. Gołębiowski.  – Było to widać na obu 
spotkaniach. Mieszkańcy skrzętnie notowali 
wszystkie informacje przekazywane przez do-
radców. Myślę, że w najbliższych miesiącach na 
terenie naszej gminy powstanie kilka nowych 
stowarzyszeń. Mieszkańcy mogą liczyć przy 
tym na naszą pomoc. (red)
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Wędkarze dali przykładWędkarze dali przykład

Przez cztery kolejne soboty na przeło-
mie stycznia i lutego br. wędkarze z Wojsła-
wic pracowali społecznie przy oczyszczaniu 
dna stawu w Wojsławicach i wzmocnieniu 
wysepki. – Ich zaangażowanie w pracę było 
godne naśladowania – mówi wójt Henryk 
Gołębiowski.

W ubiegłym roku ze stawu w Wojsławicach 
wyłowiono wszystkie ryby i całkowicie spusz-
czono wodę ze względu na planowane prace 
przy budowie pomostu oraz zagospodarowa-
niu terenu od wschodniej  strony stawu. Przez 
cały rok staw bez wody zarósł chwastami. Wyro-
sła też pokaźna plantacja wierzby o wysokości 
do 1,5 metra.

Wędkarze zastanawiali się, czy obecny wójt 
pozwoli im w dalszym ciągu łowić ryby, dlatego 
też zorganizowali zebranie, na które zaprosili 
Henryka Gołębiowskiego. Jak mówi przewod-
niczący koła wędkarskiego Grzegorz Jeleń, 
wójt Gołębiowski zapewnił, że ze strony gminy 
nie będzie żadnych zmian, jeśli chodzi o korzy-
stanie ze stawu przez wędkarzy. 

Wójt zadeklarował dodatkowo, że z pienię-
dzy budżetu gminy zostaną wyrównane pobo-

cza stawu, które uległy 
poważnej erozji i ich wy-
profi lowanie jest wręcz 
konieczne. Co ważne, 
realizowany projekt nie 
przewidywał takiej czyn-
ności. Wędkarze natomiast 
w celu stworzenia dobrych 
i właściwych warunków 
łowienia ryb, zobowiązali 
się do oczyszczenia dnia 
stawu z licznych chwastów 
i zarośli oraz do zabezpie-
czenia wysepki zlokalizo-
wanej na środku stawu.

Tak jak powiedzieli, 
tak też zrobili. W pracach, 
przez kolejne cztery sobo-
ty, wzięło udział blisko 20 
wędkarzy, który pracowali 
po kilka godzin dziennie. 
Najbardziej zaangażowani w nie byli: Grzegorz 
Jeleń, Stanisław Burda, Mateusz Burda, Piotr 
Grzywaczewski, Kazimierz Grzywaczewski, 
Janusz Strycharczuk, Artur Kozaczuk, Ma-

riusz Markowski, Wojciech Matwiejczuk, 
Mieczysław Drzas, Jerzy Baj, Krzysztof Pa-
radowski, Konrad Woźny, Grzegorz Kubina, 
Marcin Markowski, Arkadiusz Żółkiewski, 
Szymon Bielak, Piotr Margol, Łukasz Sioch.

Efekt ich pracy jest imponujący, co widać 
na żywo i na zdjęciach. Jak zauważył Henryk 
Gołębiowski wójt gminy Wojsławice, takie 
działanie pokazuje, że w formie wolontariatu 
można wykonać prace, które powierzone fi r-
mie zewnętrznej byłyby niemałym wydatkiem 
dla budżetu gminy, a z drugiej strony jest do-
brym przykładem zgrania i pracy zespołowej 
grupy pasjonatów wędkarstwa. – To też dobrze 
pojmowane współgospodarzenie majątkiem 
gminy – podkreśla wójt Gołębiowski. - Przykład 
godny naśladowania.

Wszystkim wędkarzom pracującym przy 
stawie wójt gminy Henryk Gołębiowski składa 
serdeczne podziękowania. Po przeprowadze-
niu procedury przetargowej został wyłoniony 
wykonawca prac ziemnych przy stawie i 25 lu-
tego fi rma „Melix” z Chełma przystąpiła do prac. 
– Zbiornik już został napełniony wodą i lada 
dzień będzie możliwe zarybianie stawu – twier-
dzi Henryk Gołębiowski. (red)
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Kolejny dobry przykład, jak działać dla lokalnej społeczności, dali mieszkańcy 
Huty w gminie Wojsławice. W lutym i marcu br. kilkunastu mężczyzn pracowało 
przy usuwaniu zakrzaczeń na wspólnocie gruntowej na tzw. jeziorku oraz terenach 
przy szkole i remizie OSP. Kilkanaście pań natomiast porządkowało budynek byłej 
szkoły, został przeznaczony na świetlicę wiejską. Otwarcie drugiej w gminie Woj-
sławice świetlicy we wsi Huta odbyło się 25 marca. Świetlicę prowadzą członkowie 
nowego Stowarzyszenia Gospodyń i Gospodarzy wsi Huta. Chcą oni w ten sposób 
integrować społeczeństwo, sięgać po unijne pieniądze. Przewodniczącą stowarzy-
szenia została Wioletta Guz. Wójt Henryk Gołębiowski, przewodniczący rady gmi-
ny Adam Łopocki i skarbnik gminy Alfreda Kudyba do nowej świetlicy przywieźli 
prezenty – telewizor i sprzęt grający. – Jesteśmy zachwyceni postawą i mobiliza-
cją mieszkańców Huty. Cieszymy się, że to kolejna bardzo aktywna miejscowość 
w gminie Wojsławice po wsi Rozięcinie. Głęboko wierzymy, że inne wsie pójdą 
w ślady Huty i Rozięcina – mówi wójt Gołębiowski.

14 czerwca br. w Hucie odbędą się uroczystości 70 rocznicy spalenia wsi. Miesz-
kańcy Huty już do nich się przygotowują.  (red)

Huta dała przykład

Radni gminy Wojsławice spotkali się na 
piątej w tej kadencji sesji. Jedną z najważ-
niejszych uchwał, jaką podjęli, było wyra-
żenie zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy pieniędzy stanowiących fundusz 
sołecki. 

Wójt gminy Wojsławice, Henryk Gołę-
biowski uważa, że jednostkom pomocniczym 
samorządu, jakimi są sołectwa, należy się wię-
cej władzy, a także pieniędzy na realizację naj-
pilniejszych zadań. - To mieszkańcy poszcze-
gólnych wsi wiedzą najlepiej, co jest dla nich 
najważniejsze – przekonuje wójt. - Chcemy 
skorzystać również z możliwości otrzymania do-
tacji z budżetu państwa, co gwarantuje ustawa 
o funduszu sołeckim. 

Pieniądze z funduszu mogą zostać przezna-
czone na realizacje przedsięwzięć, które będąc 
zadaniami własnymi gminy, służą poprawie wa-
runków życia mieszkańców sołectwa i są zgod-
ne ze strategią rozwoju gminy. Wydatki mogą 
być ponoszone tylko w odniesieniu do mienia 
komunalnego gminy, a więc mogą być wykona-
ne wyłącznie na obiektach lub terenach stano-
wiących własność gminy Wojsławice. 

Gmina, która utworzy fundusz sołecki na 
podstawie złożonego do wojewody wniosku, 
ma szansę otrzymać z budżetu państwa zwrot 
w formie dotacji celowej, części wydatków 
wykonanych w ramach funduszu. Dotacja w 
zależności od dochodów może kształtować 
się od 20 do 40 proc. poniesionych wydatków 
z funduszu sołeckiego. Wójt poinformował 
radnych, że pieniądze z funduszu sołeckie-
go mogą być przeznaczone m.in. na bieżące 
utrzymanie oraz wykonanie remontu świetlic 
wiejskich, zakup wyposażenia do nich, utrzy-
manie porządku na terenie sołectwa, budo-
wę placów zabaw czy siłowni plenerowych, 
naprawę istniejących ciągów drogowych lub 
wykonanie nowych. 

Zadania w ramach funduszu sołeckie-
go mogą być realizowane indywidualnie lub 
wspólnie, w porozumieniu, z innymi sołectwa-
mi. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie. 

Rada przyjęła też sprawozdanie z działal-
ności komisji stałych rady gminy za 2014 rok, 
sprawozdanie z wykonania gminnego progra-
mu profi laktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych za 2014 r., informację o realizacji 

podatków i opłat za 2014 rok, informację o reali-
zacji opłat z tytułu gospodarowania odpadami 
za 2014 r. Radni też omówili funkcjonowanie 
Gminnego Zakładu Komunalnego za 2014 rok. 
Przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. Co ważne dla miesz-
kańców, uchwała nie przewiduje podwyżek ani 
za wodę, ani za ścieki. Radni wskazali również 
zastępcę przewodniczącego rady uprawnione-
go do delegowania Adama Łopockiego w po-
dróż służbową. Została nim Alicja Jabłońska. 
Podjęli także kilka innych uchwał w sprawie: 
- przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomno-
ści zwierząt na terenie gminy Wojsławice na 
rok 2015”;

- zaliczenia drogi publicznej do kategorii dróg 
gminnych na terenie gminy Wojsławice,

- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nie-
ruchomości położonych w Wojsławicach;

- zmian w uchwale budżetowej na rok 2015. 
Interpelacje zgłaszane przez radnych doty-

czyły bieżących spraw dotyczących funkcjono-
wania gminy. (red)

Fundusz sołecki wyodrębniony
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W Zespole Szkół Publicznych im. Tade-
usza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii od-
były się uroczyste obchody Dnia Patrona. 
Towarzyszył im XIV Powiatowy Przegląd Pie-
śni i Poezji Powstańczej i Patriotycznej. 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwia-
tów i zapalenia zniczy pod pomnikiem Tadeusza 
Kościuszki. Następnie ks. M. Zieliński odprawił 
mszę świętą, w której wzięli udział wójt gminy 
Wojsławice, Henryk Gołębiowski, dyrektor Ze-
społu Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki 
w Wojsławicach Kolonii, Andrzej Czerniej, na-
uczyciele i wszyscy uczniowie tutejszej szkoły.

Kolejnym punktem obchodów była część 
konkursowa. W przeglądzie wzięło udział 9 szkół 
z: Białopola, Grabowca, Okszowa, Siedliszcza, 
Strachosławia, Teresina, Wierzbicy, Wojsławic 
i Żółtaniec. Uczestnicy oceniani byli w kategorii 
literackiej i muzycznej. Ponadto nagrody przy-
znawane były w trzech kategoriach wiekowych.

Patrona szkoły uczcili także sportowcy, 
biorąc udział w Biegu Kościuszkowskim. Na linii 
startu stanęli uczniowie klas 1-3 oraz IV-VI, gim-
nazjaliści, nauczyciele, absolwenci, mieszkańcy 
Wojsławic, a także zaproszeni goście. Trasa wio-
dła ulicami Wojsławic. Patronat nad biegiem 
objął prezes Banku Spółdzielczego w Wojsławi-
cach Janusz Mazurek.

Ofi cjalną część obchodów Dnia Patrona 
rozpoczął dyrektor ZSP Andrzej Czerniej. Uro-
czystość uświetnili swoją obecnością zapro-
szeni goście m.in. Piotr Deniszczuk, starosta 
chełmski, Henryk Gołębiowski, wójt gminy 
Wojsławice, Franciszek Golik, prezes Zarządu 
Okręgowego Kombatantów, Mirosław Jabłoń-
ski, wiceprezes Banku Spółdzielczego w Woj-
sławicach, Elżbieta Sapiecha-Nizio, przewod-
nicząca Rady Rodziców, absolwenci, uczniowie 
i rodzice oraz komisja konkursowa, w skład któ-
rej weszli: Andrzej Łolik, Anna Radecka, Bar-
bara Oleszczuk, Joanna Sobańska.

Po części artystycznej w wykonaniu młodzie-
ży szkolnej pod kierunkiem M. Zarek i E. Łagow-
skiej laureatom konkursów szkolnych wręczo-
no nagrody. W konkursie „Tadeusz Kościuszko 
w poezji i prozie” pierwsze miejsce zajęła Ilona 
Sołdaczuk, drugie – Sandra Dubaj, a trzecie 
Milena Seredowska. W rodzinnym pisaniu spraw-
dzianu próbnego szóstoklasistów ponad 90 proc. 
punktów z obu części zdobyły Martyna Szcze-
panik i Dominika Kowalczyk oraz Julia Żół-
kiewska i Magdalena Żółkiewska. 

Przedstawiono też wyniki dyktanda o Pu-
char Dyrektora ZSP. Tytuł mistrza ortografi i 
gminy Wojsławice zdobyła Joanna Kowal-
ska – absolwentka Zespołu Szkół Publicznych 
w Wojsławicach. Drugie miejsce zajęła Wioletta 
Jeleń – nauczyciel ZSP w Wojsławicach, a trze-
cie – Emil Popek. 

W biegu Kościuszkowskim w kategorii klas 

1-3 szkół podsta-
wowych kolejność 
była następująca: 1. 
Kacper Seredowski, 
2. Paweł Florek, 3. 
Ilona Sołdaczuk, 
4. Wiktor Jasiuk, 
5. Dominik Kalita. 
W kategorii klas 4-
6: 1. Łukasz Łoś, 2. 
Konrad Łukowiec, 3. 
Piotr Ciećka, 4. Bar-
tosz Sokołowski, 5. 
Paulina Matczuk. 
Gimnazja: 1. Mate-
usz Mydlak i Rafał 
Osiewicz, 3. Patryk 

Baj, 4. Andrzej Łoś, 5. Marcin Fronc. Kolej-
ność rywalizacji wśród dorosłych: 1. Arkadiusz 
Romańczuk, 2. Agnieszka Mech, 3. Barbara 
Oleszczuk, 4. Wioletta Jeleń.

Wyniki XIV Powiatowego Przeglądu Pieśni 
i Poezji Powstańczej i Patriotycznej:

Kategoria literacka klasy 4-6: 1. Justyna 
Kaczmarska, 2. Zuzanna Winiarska, 3. Wero-

Obchodzili Dzień Patrona nika Kozak (wszyscy ZS Wierzbica).
Kategoria literacka klasy 1-3 gimnazja: 1. Ga-

briela Swatek, 2. Monika Matczuk, 3. Patrycja 
Tabuła.

Kategoria solista klasy 1-3 szkoły podstawo-
we: 1. Magdalena Łazorczyk (ZSP Wojsławice), 
2. Agnieszka Duda (SP Teresin), 3. Agnieszka 
Wilczyńska (ZS Żółtańce).

Kategoria zespół klasy 1-3 szkoły podstawo-
we: 1. „Wesołe nutki” z ZSP Wojsławice.

Kategoria solista klasy 4-6 szkoły podsta-
wowe: 1. Aleksandra Sadlej z SP Teresin, 2. 

Amelia Szpunar (ZS Białopole), 3. Renata Ja-
błońska (ZSP Wojsławice). Wyróżnienie: Nikola 
Rymczuk (ZS Żółtańce).

Kategoria zespół klasy 4-6 szkoły podstawo-
we: 1. zespół wokalny z ZS w Siedliszczu, 2. zespół 
wokalno-instrumentalny „Melodia” z ZS Grabo-
wiec, 3. zespół wokalny „Chłopaki z Żółtaniec 
z ZS w Żółtańcach. Wyróżnienia: zespół wokalny 
z ZS w Białopolu, zespól wokalny z ZS w Okszo-
wie, zespól wokalny z ZSP w Wojsławicach.

Kategoria solista, klasy 1-3 gimnazja: 1. Pa-
trycja Tabuła (ZSP Wojsławice), 2. Magdalena 
Ragus (ZS Strachosław), 3. Weronika Szpunar 
(ZS Białopole).

Kategoria zespół, klasy 1-3 gimnazja: 1. ze-
spól wokalny „ Omni Modo”z ZS w Siedliszczu, 
2. zespół wokalny z ZS w Żółtańcach, 3. zespół 
wokalny „ Violina” z ZSP w Wojsławicach. Wyróż-
nienie: zespół wokalny z ZS w Okszowie. 

Fundatorami nagród w części konkursowej 
byli: Starostwo Powiatowe w Chełmie, Bank 
Spółdzielczy w Wojsławicach oraz Rada Rodzi-
ców przy ZSP w Wojsławicach Kolonii. Wszyscy 
uczestnicy obchodów Dnia Patrona mieli moż-
liwość zwiedzenia Szkolnej Izby Pamięci. (red)
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Na zaproszenie wójta gminy Wojsławice 
Henryka Gołębiowskiego ratusz odwiedziła 
gimnazjalna młodzież. Spotkanie odbyło się 
w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie 
i poświęcone było funkcjonowaniu gminy, 
jej organom oraz zadaniom jakie wykonuje 
wójt i rada gminy. 

Wójt Henryk Gołębiowski przypomniał 
młodzieży, że w tym roku jest obchodzony jubi-

leusz 25-lecia samorządu terytorialnego. 8 mar-
ca 1990 roku została uchwalona przez Sejm RP 
ustawa o samorządzie terytorialnym. 

Spotkanie z gimnazjalistami było okazją do 
podsumowania przemian, jakie miały miejsce 
w tym okresie na terenie gminy Wojsławi-
ce. Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła 
w spotkaniu i zadawała wójtowi Gołębiowskie-
mu pytania, które dotyczyły głównie przyszło-

ści gminy, rozwoju, turystyki i bazy sportowej. 
- Jestem bardzo zadowolony z tego spotka-

nia – mówi wójt Henryk Gołębiowski. - Cieszę 
się, że nasza młodzież jest zainteresowana tym, 
co dzieje się na terenie gminy i planami na przy-
szłość. Przy okazji tego spotkania dyskutowali-
śmy na temat uczestnictwa młodzieży z gminy 
Wojsławice w ogólnopolskim konkursie granto-
wym „Równać Szanse 2015” . (red)

Gimnazjaliści w ratuszu

Uwaga Czytelnicy, Drodzy 
Mieszkańcy Gminy Wojsławice! Wy 
również możecie mieć wpływ na to, 
co znajdzie się na stronach gazetki 
„Wojsławiak”. Redakcja „Wojsławia-
ka” zwraca się do Was wszystkich 
z gorącą prośbą o przekazywanie 
informacji na temat ciekawych wy-
darzeń, inicjatyw, czy też osób, które 
swoją postawą, zaangażowaniem, 

pracą społeczną zasługują na to, by 
o tym, co zrobili dobrego dla gminy, 
społeczeństwa, czy drugiego czło-
wieka dowiedzieli się inni mieszkań-
cy gminy Wojsławice. Z przyjemno-
ścią zaprezentujemy ich na łamach 
naszej gminnej gazetki w nowej 
rubryce „Ludzie gminy Wojsławice”. 
Zapraszamy do współpracy!

 Redakcja

„Ludzie gminy Wojsławice” O G Ł O S Z E N I E
Gminne Centrum Kultury w Wojsławicach 

informuje, że w zabytkowym budynku synagogi 
w Wojsławicach tworzy się izba pamięci. 

Chcemy, aby przedstawiała ona historię Wojsławic.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostarczanie różnego 
rodzaju przedmiotów o charakterze historycznym przedsta-
wiających istniejący niegdyś obrzęd trzech kultur w naszej 
miejscowości tj. dokumenty, zdjęcia, pamiątki oraz przedmio-
ty wyposarzenia gospodarstwa domowego. Pamiątki moż-
na dostarczać do Biblioteki Gminnej lub budynku synagogi. 
Więcej informacji pod nr tel. 82 5669 153, 82 5669 236.

Z góry dziękujemy za każdy przekazany eksponat.
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Mieszkanka Wojsławic 
Zofi a Sulikowska, wspól-
nie z chórem „Partychóra 
Ensemble” z Chełma pod 
batutą Krzysztofa Were-
sińskiego, 21 marca br. 
wystąpiła w Archikatedrze 
Lubelskiej w „Konkursie 
pieśni wielkopostnych”. 
Organizatorem konkursu 
było stowarzyszenie „Area 
Artis”.

Dzień później z kolei 
wystąpiła w uroczystym 
koncercie w Bazylice pw. 
Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny w Chełmie. 

(red)

Wojsławianka śpiewała w Archikatedrze

W świetlicy OSP w Rozięcinie odbyły się 
„Ferie na wesoło”. Organizatorami imprezy 
był wójt gminy Wojsławice – Henryk Gołę-

biowski oraz Grupa Odnowy Wsi Rozięcin.  
W trakcie trwania imprezy zorganizowano 

konkursy sprawnościowe dla dzieci, które pro-

Ferie na wesoło wadzili Mariola Sołdaczuk, Wioletta Kołdej 
oraz Zbigniew Rymarski. Chętni mogli spraw-
dzić swoje siły w biegu z jajkiem, strzale piłką 
do bramki, rzucie piłeczką do pojemnika oraz 
w odbijaniu piłeczki rakietką.

W konkursach udział wzięło 17 dzieci 
z trzech grup wiekowych. W grupie przedszkol-
nej pierwsze miejsce zajęła Marysia Rymarska, 
drugie miejsce ex aequo Marcin Wlizło i Ma-
teusz Kozak, trzecie – Aliza Ramzam. Wśród 
dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej na podium 
stanęli: 1. Weronika Toporowska i Diana Wli-
zło, 2. Ilona Sołdaczuk, 3. Kuba Banachie-
wicz. W kategorii klas 4-6 nagrody otrzymali: 
1. Klaudia Mazur, 2. Radosław Sołdaczuk, 
3. Jakub Wlizło. 

Na zakończenie zabawy na wszystkich 
uczestników czekała gorąca kiełbaska, przy-
gotowana przez Barbarę Banachiewicz 
i Agnieszkę Rymarską. Dzieci otrzymały na-
grody i dyplomy, których fundatorem był wójt 
Henryk Gołębiowski.  (red)

Bardzo dobrze spisali się uczniowie Ze-
społu Szkół Publicznych w Wojsławicach w II 
Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno-Języko-
wym „My Picture Dictionary”. Podsumowanie 
konkursu odbyło się w Szkole Podstawowej 
w Uchaniach. Zgłoszono aż 69 prac z 10 szkół. 
Czworo uczniów z Wojsławic otrzymało nagro-
dy, zaś pięcioro wyróżnienia. 

W kategorii klas 1-3 drugie miejsce zajęli 
Wiktor Jasiuk z kl. III, Aleksandra Kowalczuk 
z kl. I „a” i Anastazja Romańczuk z kl. II, zaś 
trzecie – Mateusz Kołtun z kl. I „b”. Wyróżnienie 
otrzymała Wiktoria Niemiec z kl. III. W kategorii 
klas 4-6 wyróżnienia otrzymali: Sandra Dubaj 
z kl. IV, Marta Sołdaczuk z kl. IV, Michał Tokar-
czuk z kl. V „b” i Jonatan Żółkiewski z kl. V „b”. 
Uczniów do konkursu przygotowały Wioletta 
Jeleń i Magdalena Dynkiewicz. (red)

Szkolne 
sukcesy
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Świetnie spisał się mieszkaniec Wojsławic Paweł Burda w XII 
Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Chełmskiego w Szachach, 
które odbyły się w Białopolu. W rywalizacji seniorów zdobył mi-
strzowski tytuł.

Do rywalizacji przystąpiło 49 szachistów z gmin Białopole, Chełm, 
Dorohusk, Leśniowice, Kamień i Wojsławice. Wielki sukces odniósł 
mieszkaniec gminy Wojsławice Paweł Burda, który zajął pierwsze 
miejsce w kategorii seniorów i tym samym zdobył tytuł mistrza powia-
tu chełmskiego. Drugi był Marcin Watras z Dorohuska, a trzeci Domi-
nik Kiełbasa z Leśniowic. 

Ostatnie mistrzostwo dla gminy Wojsławice dziewięć lat temu wywal-
czył Ryszard Semeniuk. Triumfował dwukrotnie z rzędu, w 2005 i 2006 r.

Oto miejsca pozostałych zawodników z naszej gminy: 8. Józef Ma-
juk, 14. Paweł Rymarski, 23. Stanisław Żołnierczuk wśród seniorów; 
4. Grzegorz Florek, 5. Przemysław Nowaczek, 6. Michał Rymarski 
w rywalizacji juniorów; 5. Weronika Wasyluk w zmaganiach juniorek. 
Najmłodszym szachistą turnieju był z kolei inny mieszkaniec gminy Woj-
sławice Jakub Olejarz.

Świeżo upieczonemu mistrzowi powiatu w szachach Pawłowi Burdzie 
gratulacje osobiście złożył wójt gminy Henryk Gołębiowski. – Cieszy fakt, 

że mieszkańcy naszej gminy odnoszą sukcesy również w sporcie – mówi 
wójt. – Paweł Burda to nie tylko świetny szachista. W minionym roku do-
konał niebywałego wyczynu, w ciągu jednego dnia pokonał na rowerze 
dystans z Wojsławic do Częstochowy. (red)

Mamy mistrza powiatu w szachach!

Gminni mistrzowie celuloidowej piłeczki
O Puchar Wójta Gminy Wojsła-

wice Henryka Gołębiowskiego ry-
walizowali uczestnicy turnieju tenisa 
stołowego, który odbył się w Gmin-
nym Centrum Kultury. Do zawodów 
zgłosiło się 27 osób. W zaciętej rywa-
lizacji, która trwała blisko 5 godzin 
wyłoniono gminnych mistrzów celu-
loidowej piłeczki. W kategorii „szko-
ła podstawowa i młodsi” pierwsze 
miejsce zajął Dawid Słoniec, drugie 
Mateusz Bojko, zaś trzecie Daniel 
Sitarz. W kategorii „gimnazjum 
i starsi” najlepszy okazał się Karol 
Mileniczuk, kolejne miejsca na 
podium zajęli Dariusz Procentko 
i Patryk Baj. Na zakończenie tur-
nieju wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy, a zwycięzcy także puchary 
i upominki, ufundowane przez wójta 
Henryka Gołębiowskiego. (red)
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W Domu Kultury w Wojsławicach uro-
czyście obchodzono Święto Kobiet. Całość 
w humorystycznym tonie poprowadził Edward 
Osiewicz, pracownik GCK. Nie zabrakło też 
uroczystych i podniosłych chwil. W uroczysto-
ści uczestniczyło prawie 100 pań.

Uczestników Święta Kobiet powitała nowo 
powstała orkiestra dęta „Rytm”, w skład której 

wchodzą mieszkańcy gminy Wojsławice: Mate-
usz Burda, Justyna Bucior, Stanisław Turow-
ski, Mateusz Cymborski, Karolina Sitarz oraz 
Katarzyna Nowacka. Kierownikiem orkiestry 
jest Janusz Bogatko. 

- Mamy w gminie olbrzymi potencjał, jest 
wielu zdolnych muzyków – mówi wójt Henryk 
Gołębiowski, który wraz z radnymi gminy nie 

Gminne Święto Kobiet ukrywa zadowolenia z powstania orkiestry. Bę-
dzie ona uatrakcyjniać każdą imprezę w Wojsła-
wicach. Wójt Gołębiowski podziękował wszyst-
kim paniom za tak liczne przybycie i zaprosił je 
na koncert przygotowany specjalnie dla wszyst-
kich Kobiet z gminy Wojsławice. 

Jako pierwsza zaprezentowała się Katarzy-
na Grabowiecka z piosenką z repertuaru Alicji 
Majewskiej pt. „Być kobietą”. Następnie wy-
stąpiła młodsza grupa taneczna „Dance Kids” 
oraz warsztaty wokalne w składzie: Weronika 
Grzywaczewska, Patrycja Dawidziuk, Mi-
lena Seredowska, Katarzyna Grabowiecka, 
Magdalena Błażejewska i Dominika Dubaj. 
Kolejny występ taneczny zaprezentowała grupa 
starsza pod nazwą „Dance Group”. Następnie 
wystąpił długo niegoszczący na scenie Domu 
Kultury, a działający bez przerwy od 2006 roku, 
chór „Wojsławianie” pod batutą Janusza Bo-
gatko. Wójt postanowił, że taką perełkę z takim 
dorobkiem artystycznym należy przywrócić 
do Domu Kultury. Swój debiut w tym dniu miał 
kabaret „Łabondek” w skeczu „Talent show”. Na 
zakończenie części artystycznej wystąpiły so-
listki Patrycja Dawidziuk w utworze „Och życie 
kocham cię nad życie” i Milena Seredowska 
z piosenką „Everything At Once” oraz ponownie 
orkiestra dęta „Rytm”.

Na zakończenie święta wójt Henryk Gołę-
biowski wraz z przewodniczącym rady gminy 
Adamem Łopockim wszystkim paniom złożyli 
życzenia i zaśpiewali 100 lat. Każda pani otrzy-
mała też słodki upominek.  (red)


