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Zakończone
inwestycje
drogowe
Na początku sierpnia br. dokonano komisyjnego odbioru zrealizowanych zadań drogowych. W kolejnych miejscowościach gminy
Wojsławice są nowe asfalty, a dotychczasowe drogi gruntowe zostały utwardzone.

>> str. 2

Droga w Starym Majdanie

Świętowali
złote gody
2 czerwca br. odbyła się niezwykła uroczystość – jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Rozpoczęła się ona mszą świętą
w kościele parafialnym celebrowaną przez
ks. Zbigniewa Kasprzyka, a słowo Boże
wygłosił ks. Marcin Zieliński. W obchodach
uczestniczyło 11 par z terenu Gminy Wojsławice , które otrzymały od prezydenta
Andrzeja Dudy medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Małżonkowie przeżyli ze
sobą pół wieku. Medale ręczył wójt gminy
Wojsławice – Henryk Gołębiowski.

>> str. 10

Spotkanie
Trzech Kultur

W tym roku jubileuszowe X Spotkanie Trzech Kultur rozrosło się
do trzech dni. Dzień pierwszy był poświęcony kulturze żydowskiej, dzień drugi – prawosławnej, a trzeci – kulturze rzymskokatolickiej. Trzeci dzień jednocześnie był finałem całej uroczystości.
Wielokulturowy festiwal przyciągnął kilkaset osób z gminy Wojsławice, powiatu chełmskiego, województwa lubelskiego i całej
Polski.
>> str. 6-7

Zakończone inwestycje drogowe
Na początku sierpnia br. dokonano komisyjnego odbioru zrealizowanych zadań drogowych. W kolejnych miejscowościach gminy
Wojsławice są nowe asfalty, a dotychczasowe drogi gruntowe zostały utwardzone.
Największą inwestycją drogową zrealizowaną w tym roku była przebudowa drogi gminnej Witoldów- Stary Majdan-Trościanka na odcinku
1,97 km. Zakres prac obejmował wykonanie warstwy wyrównawczej
i ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej, przebudowę 28 wjazdów do
posesji mieszkańców, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym, przebudowę skrzyżowania, budowę dwóch peronów dla przystanków autobusowych i część chodnika.
W ramach tego zadania wykonano także oczyszczanie rowów z profilowaniem skarp oraz budowę ścieku z elementów prefabrykatów betonowych. Na realizację tego zadania gmina uzyskała dofinansowanie od

wojewody lubelskiego z programu „Rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”.
Wspólnie z powiatem chełmskim utwardzono asfaltem 200 m drogi
powiatowej w Kukawce, a pozostały odcinek drogi gminnej prowadzącej
do remizy OSP wykonano ze środków własnych gminy.
W Kukawce wykonano modernizację drogi dojazdowej do pól poprzez utwardzenie kamieniem drogowym. Na to zadanie pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
Drogę kamienną wykonano także na odcinku 1 km w Ostrowie, która
biegnie do granicy gminy Kraśniczyn. Dodatkowe zadania nieplanowane
w budżecie gminy na 2018 rok wykonano w Majdanie Ostrowskim. Polegało
ono na remoncie przepustu, poszerzeniu i zabezpieczeniu skarpy, odprowadzeniu wody oraz remoncie uszkodzonej nawierzchni jezdni. Nagły remont
wynikł z powodu załamania się istniejących przepustów i zawalenia odcinka
jezdni co zagrażało bezpieczeństwu użytkowników tej drogi.
(red)

Tak prezentuje się droga w Starym Majdanie

Droga w Kukawce do OSP

Utwardzili drogę w czynie społecznym
Mieszkańcy wsi Majdan w gminie Wojsławice, wspólnie z sąsiadami z Hołużnego w gminie Grabowiec, zakasali rękawy, chwycili za
łopaty i utwardzili drogę do swoich posesji.
W pracach pomagały też panie.
„Majdanek” to lokalna nazwa części sołectwa Majdan, która jest położona w odległości
około 2 km od zasadniczej części wsi. Mieszka
tam tylko 5 rodzin. Do ich posesji można dojechać drogą z betonowych płyt o długości
1,3 km, wykonaną trzy lata temu w ramach scalenia gruntów sołectwa Nowy Majdan.
– Warunki dojazdu poprawiły się dla nich
znacząco, gdyż wcześniej była to droga gruntowa, przez którą często nie dało się przejechać,
zwłaszcza wiosną i po deszczach – mówi Henryk Gołębiowski, wójt gminy Wojsławice.
Ponad 300-metrowy odcinek nie został
jednak utwardzony, bo obręb geodezyjny
Nowego Majdanu kończył się przed ich posesjami. – Tę część utwardzaliśmy doraźnie kamieniem i żużlem, ale ze względu na górzysty
teren deszcze i wiosenne roztopy powodowały utrudnienia w przejeździe – podkreśla wójt
Gołębiowski.
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Kilku mieszkańców tego małego zakątka
gminy Wojsławice postanowiło ten problem jakoś rozwiązać. – Zwrócili się do mnie z prośbą
o trwałe utwardzenie ich drogi. Tak się złożyło,
że podjęte przez nich zabiegi i spotkania zbiegły się z rozpoczętą przebudową targowiska
w Wojsławicach. W związku z budową podziemnej infrastruktury pod wiatę handlową oraz sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej
była konieczność rozbiórki trylinki. Cały materiał
przekazaliśmy mieszkańcom „Majdanka”, a oni
zobowiązali się, że sami naprawią drogę dojazdową do swoich posesji – tłumaczy wójt.
Mieszkańcy zakasali rękawy, chwycili za
łopaty i zabrali się do pracy. Prace zaczęły się
na przełomie miesiąca czerwca i lipca br. i już
zostały zakończone. Brakujący odcinek drogi
został utwardzony.
Na słowa uznania zasłużyli: Stanisław
i Ewa Radelczuk, Przemysław i Beata Pietreniuk, Leszek Michalski, Krzysztof Michalski,
Jan Krasowski oraz zaangażowani w pomoc
swoim sąsiadom mieszkańcy wsi Hołużne
w gminie Grabowiec: Krzysztof Szczepiszak,
Ryszard Cierpiałowski, Grzegorz Górniak
i Tomasz Banach.
(red)
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Są kolejne dotacje
Gmina Wojsławice pozyskała kolejne dotacje zewnętrzne na realizację zaplanowanych w budżecie inwestycji. Łącznie ponad
2,6 mln zł.

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego –
wylicza wójt Gołębiowski. – Podpisaliśmy również umowę grantową na
dofinansowania mikroprojektu „Wojsławice w sieci” w ramach projektu
„W sieci bez barier” realizowanego przez Fundację e-Prosperity w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Wartość pozyskanych funduszy tylko z tych czterech umów wynosi
2 614 352 zł.
(red)

W połowie czerwca i lipca br. wójt Henryk Gołębiowski wspólnie ze
skarbnik gminy podpisali umowy na dofinansowanie projektu „Instalacje
OZE w budynkach prywatnych dla mieszkańców gminy Wojsławice” złożonego w ramach konkursu Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020.
Ze środków celowych budżetu województwa lubelskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych pod hasłem 100 km dróg na
stulecie Niepodległości gmina Wojsławice pozyskała dofinansowanie na
„Modernizację drogi gminnej od km. 0+000 do km. 0+287 stanowiącej
dojazd do pól w miejscowości Kukawka”.
- Odebraliśmy także umowę na dofinansowanie projektu Utworzenie
Klubu Seniora „Aktywna Jesień” w Wojsławicach, w ramach Działania 11.2
Usługi społeczne zdrowotne dofinansowane w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Pieniądze na działania szkoleniowe
Henryk Gołębiowski, wójt gminy Wojsławice, podpisał umowę
dofinansowania mikroprojektu „Wojsławice w sieci” w ramach projektu
„W sieci bez barier” realizowanego przez Fundację e-Prosperity w ramach
Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt przewiduje przeszkolenie łącznie 268 mieszkańców gminy w sied-

miu różnych modułach tematycznych: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes
w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”,
„Kultura w sieci”. Realizacja projektu i nabór uczestników rozpocznie się
we wrześniu br. Na realizację zadania, w całości dofinansowanego ze
środków unijnych, gmina pozyskała prawie 150 tys. zł.
(red)

Strażacy-ochotnicy w akcji
W Wojsławicach rozegrano gminne zawody sportowopożarnicze, w których wzięły udział wszystkie
8 jednostek OSP oraz dwie młodzieżowe
– dziewczęca i chłopięca
z Nowego Majdanu.

Komisję sędziowską powołał Komendant
Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, a sędzią głównym zawodów był mł. bryg.
Dariusz Popek. Zawody zostały rozegrane
tradycyjnie w dwóch konkurencjach: ćwiczeniach bojowych i sztafecie pożarniczej 7 x 50 m
z przeszkodami.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna OSP Kukawka z wynikiem 198,09 pkt., drugie – OSP
Huta – 114,12 pkt., a trzecie – OSP Wojsławice –
115,03 pkt. Kolejne miejsca zajęły: 4. OSP Stary
Majdan – 118,09 pkt., 5. OSP Putnowice–Kolonia – 122,93 pkt., 6. OSP Nowy Majdan – 125,59
pkt., 7. OSP Rozięcin – 125,65 pkt., 8. OSP Turowiec – 133,23 pkt.
1. MDP Nowy Majdan – dziewczęta –
139,70 pkt.; 1. MDP Nowy Majdan – chłopcy –
101,06 pkt.
(red)
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Na dwóch kółkach
malowniczym wschodem
30 czerwca br. do Wojsławic przybyło 10
grup rowerowych. Organizatorem III Rowerowego Rajdu Gwiaździstego „Malowniczy
Wschód” była Lokalna Grupa Ziemi Chełmskiej wraz z Grupą Rowerową Odnowa
z Chełma.
W rajdzie uczestniczyły gminy zrzeszone w LGD: Białopole, Dorohusk, Dubienka,
Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice,
Żmudź oraz Grupa Rowerowa Odnowa i ro-

werzyści z Ukrainy (Gmina Huszcza) - w sumie
109 osób. Grupy rowerowe łącznie przejechały dystans ok. 550 km. Najdłuższą trasę pokonali rowerzyści z Ukrainy – aż 70 km w jedną
stronę.
Po przyjeździe do miejsca docelowego
przy stawie w Wojsławicach i krótkim odpoczynku odbyła się parada rowerowa trasą:
Wojsławice-Rozięcin-Wojsławice. Runda honorowa liczyła 4 km, a przy Krynicy w Rozięcinie rowerzyści zostali przyjęci przez miesz-

kańców domowymi wypiekami. Ważnym
elementem przedsięwzięcia była loteria fantowa dla wszystkich uczestników rajdu, w której
główną nagrodą był rower. Świętowanie nad
stawem uświetnił występ szkolnej dziecięcej
grupy tanecznej „Iskierki” oraz śpiew Chóru
Wojsławianie i zespołu śpiewaczego ,,Czerwona Jarzębina” z Rozięcina. W trakcie trwania
imprezy uczestnicy mieli możliwość skorzystania z ciepłego posiłku oraz nieodpłatnie
z kajaków i rowerów wodnych.
(red)

Oddali hołd
bohaterom

Harcerze pamiętają o ważnych wydarzeniach z historii Polski, dlatego 1 sierpnia br. pojechali do Warszawy, aby uczestniczyć w obchodach
związanych z 74. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego i oddać
hołd jego bohaterom. Razem z opiekunami druhną Elą i druhem Zbyszkiem zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego. Zgromadzone w nim
dokumenty i eksponaty przybliżyły harcerzom historię powstania. Bardzo ciekawa była ekspozycja związana z pomnikiem Małego Powstańca.
Pomnik ten poświęcony jest pamięci poległym za wolną Ojczyznę harcerzom. Poruszający był film „Miasto ruin”, przedstawiający zdjęcia niemal
całkowicie spalonej i zburzonej Warszawy. Godzina „W” była początkiem
Powstania Warszawskiego. W Warszawie o godzinie 17 odezwały się syreny alarmowe, zabiły dzwony kościołów i zatrzymał się ruch uliczny.
Przechodnie stanęli w bezruchu, aby w milczeniu oddać hołd tym, którzy
stanęli do nierównej walki o wolność. Z megafonów popłynęły piosenki
powstańcze. Pobyt w Warszawie w tym szczególnym dniu był dla naszych
harcerzy bogatą lekcją historii i patriotyzmu.
(red)
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Dni Jakuba Wędrowycza

W dniach 20-22 lipca br. odbyły się XIII Dni Jakuba Wędrowycza organizowane przez Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela
Syriusza” oraz Fundację „Ku Przeszłości”.
Po raz kolejny do Wojsławic przybyły setki gości, by wziąć udział
w licznych atrakcjach i wspólnie świętować czas poświęcony fantastyce. W sobotę w domu kultury odbyło się spotkanie z pisarzami polskiej literatury: Andrzejem Pilipiukiem, Stefanem Dardą, Jackiem
Komudą, Marcinem Podlewskim oraz Andrzejem Łaskim grafikiem
i ilustratorem opowiadań Andrzeja Pilipiuka. Pełna sala była dowodem
dużego zainteresowania i ciekawych rozmów z zaproszonymi gośćmi.
Podczas spotkania odbyło się rozstrzygnięcie II edycji konkursu literackiego „U nas za stodołą” organizowanego przez fundację „Ku Przeszłości”. Pierwsze miejsce zajął Jakub Ciesielski (Kali) za pracę pt. „Stypa
Michała Drzazgi”. Drugie miejsce wywalczył Piotr Wiśniewski z Krakowa
(„Figaro”), zaś na trzeciej pozycji uplasowali się ex aequo: Jan Siwoń
z Kielc („Ród pradawnych Słowian”), Agata Grabowska z Białegostoku
(„Tajemnica mętnej wody”) i Anna Sikorska z Wyspy Man („Zagroda”).
Zwycięzca konkursu otrzymał nagrodę od Super Tygodnia Chełmskiego w postaci publikacji na jego łamach.
Następnie przy stawie w Wojsławicach odbył się Festyn Wędrowycza, w trakcie którego wystąpili: grupa taneczna „Iskierki” ze Szkoły
Podstawowej w Wojsławicach-Kolonii, grupa wokalna Mada-Bis, Mateusz Szerement, Kapela Wójtowicz, zespół Arias, Herkulanum oraz
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Bimber Boys. Nie zabrakło również rozrywki dla dzieci i dorosłych.
Były gry planszowe i animacje dla dzieci, można było skorzystać ze
sprzętu wodnego przy stawie oraz zjeść ciepłą grochówkę i kiełbaskę.
Festyn zakończył fire show.
(red)
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Spotkanie Trzech Kultur
W tym roku jubileuszowe X Spotkanie Trzech Kultur rozrosło się
do trzech dni. Dzień pierwszy był poświęcony kulturze żydowskiej,
dzień drugi – prawosławnej, a trzeci – kulturze rzymskokatolickiej.
Trzeci dzień jednocześnie był finałem całej uroczystości. Wielokulturowy festiwal przyciągnął kilkaset osób z gminy Wojsławice, powiatu chełmskiego, województwa lubelskiego i całej Polski.
Dzień Pierwszy – Kultura Żydowska
,,Cały, cały świat, jeden wąski most, jeden wąski most...” Pierwszy
dzień X Spotkania Trzech Kultur w Wojsławicach był poświęcony kulturze
żydowskiej. Piątek 16 czerwca br. w Wojsławicach upłynął pod znakiem
menory, języka jidysz, żydowskich wycinanek i cymesu. Dzień rozpoczęły
warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące wielokulturowości: zajęcia plastyczne – mapy myśli, pokaz filmu oraz gra terenowa. Następnie w domu
kultury odbyły się prezentacje dotyczące kultury żydowskiej poprowadzone przez Emila Majuka oraz spektakl Teatru NN z niezwykłą grą
aktorską Witolda Dąbrowskiego i akompaniamentem akordeonowym
Bartłomieja Stańczyka. Wydarzenie uświetniło spotkanie z panią Eugenią Złotko – niesamowitą kobietą odznaczoną medalem Sprawiedliwych
wśród Narodów Świata, która bardzo ciekawie opowiadała o swoim dzieciństwie spędzonym za czasów II wojny światowej, o osobach żydowskiego pochodzenia, którym pomagała i emocjach jakie temu wszystkiemu
towarzyszyły. Pani Eugenia stworzyła przepiękną atmosferę, a szczerze
zainteresowana publiczność ochoczo zadawała pytania. Po spotkaniu
odbyły się jeszcze warsztaty wycinanki żydowskiej prowadzone przez
Joannę Matyjasek, których efekty można było oglądać przez cały czas
trwania festiwalu przed główną sceną przy Ratuszu. Nie byłoby dnia kultury żydowskiej bez koszernej kuchni – cymesu, czyli gulaszu na słodko,
ziemniaczanego kugla, macy i chałki, które można było skosztować podczas całej uroczystości. Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i zaangażowanie w obchody dnia kultury żydowskiej.
Dzień Drugi – Kultura Prawosławna
Drugi dzień festiwalu poświęcony był kulturze prawosławnej. Rozpoczęciem tego dnia była Panichida – prawosławne nabożeństwo odprawione na cmentarzu parafialnym w Wojsławicach w części prawosławnej.
Obrzędowi towarzyszyły piękne śpiewy i wielobarwne stroje. Następnie
uroczystość przeniosła się do cerkwi, gdzie zostało odprawione kolejne
nabożeństwo, zwane Wieczernią. Uroczystość w Cerkwi zwieńczył koncert Zespołu Pieśni Podkarpackiej „Widymo” z Sanoka. Kolejne punkty
programu miały miejsce przed Ratuszem. Były warsztaty pisania cyrylicą, a na scenie tańczył Zespół Pieśni i Tańca ,,Kresowiak” z Woli Uhruskiej. Każde z trzech kilkunastominutowych wystąpień zespołu było
niesamowitym widowiskiem, nie tylko dzięki umiejętnościom tancerzy,
ale również dzięki ich autentycznym, wielobarwnym strojom. Następnie
na scenie pojawiły się trzy śpiewaczki ludowe zorganizowane przez Ewę
Grochowską – badaczkę muzyki wsi polskiej i ukraińskiej. Wokalistki
mocnymi, otwartymi głosami zaśpiewały wielogłosowe pieśni ukraińskie. Kolejnym punktem programu był występ finałowy trzydniowych
warsztatów śpiewaczych prowadzonych właśnie przez Ewę Grochowską.
Różnorodna grupa dziewcząt i kobiet z gminy Wojsławice miała okazję
zaśpiewać stare, ludowe pieśni sobótkowe, weselne oraz kolędy zarówno
w języku polskim jak i ukraińskim. Podczas występu zaśpiewana została
pieśń korowajowa pochodząca z terenu Wojsławic. Występy na scenie
zakończyło widowisko pt. ,,Pierzaki” przedstawione przez Zespół Śpiewaczy Kumowianki wraz z przyjaciółmi. Było to wprowadzenie w epokę
sprzed stulecia, kiedy to wiejskie kobiety spotykały się na wspólne darcie
pierza. Ostatnim miejscem, gdzie przeniosła się akcja festiwalu był Dom
Szewca Fawki znajdujący się przy Rynku 59. Stowarzyszenie Panorama
Kultur przygotowało pokaz filmów dokumentalnych ,,Takich pieśni sobie
szukam” oraz ,,Swarycewicze” w reżyserii Jagny Knittel.
Dzień trzeci – Kultura Rzymskokatolicka, finał festiwalu
Ostatni dzień X Spotkania Trzech Kultur przypadł na dzień kultury katolickiej i wielkie podsumowanie festiwalu. Dzień rozpoczęła msza święta w wojsławickim kościele parafialnym o godz. 12.00, po której został
uroczyście otwarty XVII Przegląd Pieśni Religijnej, który w tym roku wy-
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jątkowo został włączony w program festiwalu.
O przebiegu konkursu i jego laureatach można
przeczytać w osobnym artykule. Po Przeglądzie
Pieśni Religijnej na scenie wystąpił Zespół Pieśni Podkarpackiej Widymo z Sanoka – pięć pań
zachwycających świat wielogłosem osobowości, kultur i obrządków. Kolejny występ był równie wyjątkowy – na scenie pojawili się Młodzi
Bandurzyści z Lublina, którzy na wojsławickiej
scenie mieli swój debiut, a Wojsławice zalała
fala niesamowitej, spokojnej muzyki instrumentalnej. Bandura to ukraiński instrument
ludowy i atrybut pieśniarzy wykonujących
tradycyjne ukraińskie dumki. Następnie na
scenie pojawił się Chór Parafialny z Parafii p. w.
Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie kierowany przez naszego rodaka Romualda Turowskiego. Duża liczba osób na scenie i mocne głosy
chórzystów zrobiły wrażenie na publiczności.
Kolejni wykonawcy – Zespół Szalom Chełm
już na dobre rozgrzał publiczność i porwał
ją do tańca. Zespół Szalom przeniósł nas do
przedwojennego Chełma, kochanego Chełma
pachnącego kadzidłem, czosnkiem, cynamonem, pełnego uroku, wielojęzycznego gwaru
i muzyki. Koncerty na głównej scenie przed Ratuszem brawurowo zakończyła Orkiestra Dęta
Cementowni Chełm, która wykonała utwory
muzyki filmowej z dobrze znanych publiczności filmów jak np. ,,Czterej Pancerni”, ,,Mamma
Mia” itp.

Uczestnicy finałowego dnia festiwalu mieli
okazję nie tylko podziwiać występy artystów na
scenie, ale również odwiedzić stanowiska wystawiennicze i warsztatowe, podziwiać lokalne
rękodzieło, degustować lokalne przysmaki i rozmawiać z artystami, a dla najmłodszych były
przygotowane animacje i stanowisko plastyczne.
Równolegle do występów na scenie głównej miały miejsce także wydarzenia w Domu
Szewca Fawki, gdzie odbyła się oficjalna inauguracja projektu Stowarzyszenia Panorama
Kultur – ,,Domy podcieniowe – wokół tradycyjnego ciesielstwa i architektury drewnianej”
oraz pokaz filmu dokumentalnego w reżyserii
Jagny Knittel pt.: ,,Uniwersytet Jana Gacy”.
Podczas wszystkich dni festiwalu można
było również zobaczyć wystawę ,,Drewniany
skarb” oraz ,,1938. Akcja Burzenia Cerkwi na
Chełmszyźnie i Południowym Podlasiu”.
Wagę tych uroczystości podkreśla fakt objęcia ich patronatem honorowym przez: wojewodę lubelskiego – Przemysława Czarnka,

marszałka województwa lubelskiego – Sławomira Sosnowskiego, arcybiskupa lubelskiego –
Stanisława Budzika.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za udział w X edycji Spotkania Trzech Kultur i zapraszają do wzięcia udziału w kolejnych
edycjach. Podziękowania kierują też do instytucji, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń
i osób indywidualnych za udział w organizacji
i wsparciu X Edycji Spotkania Trzech Kultur. Są
to: Województwo Lubelskie, Powiat Chełmski, Cemex Polska Sp. z o. o., Cementownia
Chełm, Krystyna Łuczka Biuro Usług Turystycznych „Krystyna” w Chełmie, Stanisław i
Edward Solak P.H. Agro-Ters Sp. J. S. Solak & E.
Solak Chełm, Paweł Kozłowski Stacja Kontroli
Pojazdów w Wojsławicach, Piotr Żelisko Firma
Opus IT Chełm, Bank Spółdzielczy w Wojsławicach, Jeronimo Martins S.A. Sklep Biedronka w Wojsławicach, Joanna Lenart Apteka
Na Gwarku w Chełmie, lek. med. Jakub Wlaź
Lek.med. Andrzej Wlaź Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wojsławicach, Lek. wet.
Leszek Durczak - Gabinet Weterynaryjny w
Wojsławicach, Lucyna Jaremek Apteka w
Wojsławicach, Marek Adamski AUTO SERWIS,
Partyzantcka Kolonia, Elżbieta i Zenon Furmaniukowie - Gospodarstwo Agroturystyczne
„Ćmilówka” Majdan Ostrowski, Mirosław Jaremek Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGRO–
TECH” Wojsławice, Zdzisława Psiuk Sklep
odzieżowy „TOPAZ” w Wojsławicach, Kazimiera Oszust- Sklep Spożywczo - Przemysłowy
Huta, Ryszard Wlazło Kowalstwo Artystyczne
„STAL-BUD” Stadarnia, Janusz Zieliński Firma
Produkcyjno– Handlowo-Usługowa „ZIELPOL”
Wojsławice, Małgorzata Kołodziejczuk Zakład Fryzjerski w Wojsławicach, Artur Skrzypa,
„ARS” Piekarnia – Cukiernia w Uchaniach, Marek Farfos Fundacja ,,Ku Przeszłości”, Elżbieta
Zając - Prywatne przedsiębiorstwo usługowo
-produkcyjne ETNA Uchanie, Wioletta Mazurek Manufaktura ,,Igiełka” Wojsławice, Ryszard
Kozłowski - DOBRY PLON Partyzancka Kolonia,
Paweł Lackowski - Zakład Mechaniki Pojazdowej Partyzancka Kolonia, Małgorzata Lackowska - AUTO-CZĘŚCI-SKLEP Partyzancka Kolonia,
Irena Sapiecha Pijalnia Piwa „Strumień” w Wojsławicach, Anna Burda - Sklep „Złów Ciuszek”
Wojsławice, Jacek Kożuch - Firma Handlowo
-Usługowo-Produkcyjna w Wojsławicach, Ewa
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Płanda – Banaś - Indywidualna Prywatna Praktyka Stomatologiczna w Wojsławicach, Kamila
Lesiuk - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe w Wojsławicach.
Podziękowania składamy również na
ręce patronów medialnych, którzy wsparli
promocję X Spotkania Trzech Kultur: Województwo Lubelskie w Lublinie, Gość Niedzielny - Tygodnik Katolicki, Tygodnik Katolicki
Niedziela, ,,Gaudium” Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej, Super Tydzień Chełmski, Gazeta Chełmska Nowy Tydzień, Radio Bon Ton
Chełm, Portal Chełm Gada, Polskie Radio Lublin, Portal Naszemiasto.pl, Portal chelmfree.pl.
Stoiska wystawiennicze na X Spotkaniach Trzech Kultur: Jadwiga Majcher, Kukawka – krawiectwo, Maria Ciołek, Wojsławice – Malarstwo, rzeźba, Sebastian Kozłowski LEP GAR
– garncarstwo, Pracownia Ikonograficzna „ALEXANDRICON” - Aleksander Atanasow, Teresa
Mikulska – rękodzieło, Maria i Władysław Kowal
– wikliniarstwo, Ewa Wójtowicz – ceramika, Wioletta Mazurek, Anna Kołodziejczuk – Manufaktura „Igiełka” w Wojsławicach, Zofia Rozmus – KGW
Teresin, gmina Białopole, Gospodarstwo Agroturystyczne „Ćmilówka” w Majdanie Ostrowskim,
Gospodarstwo Agroturystyczne „Agro pszczoła”
w Wojsławicach, Piekarnia – Cukiernia „ARS” w
Uchaniach – Anita Skrzypa.
Osoby zaangażowane w pomoc techniczną i organizacyjną X Spotkań Trzech
Kultur w Wojsławicach: Emil, Elżbieta i Józef
Majukowie, Sylwia Jasiuk, Magdalena Wicińska,
Alicja Farfos, Mariola Grzywaczewska, Paulina
Grzywaczewska, Sylwester Nizio, Marek Wepa,
Krzysztofa Nizio, Justyna Bucior, Artur Kozaczuk, Mateusz Troć, Wojciech Staiński, Agata
Grzywińska, Mariusz Kozak, Jarosław Cholewa,
Anna Kowalczuk, Julia Kołodziejczuk, Emilia
Niewożewska, Wiktoria Łoś – Prowadząca, Rafał
Dubaj – Prowadzący, Tomasz Florek, Andrzej
Swatowski.
Organizatorami X Spotkania III Kultur
byli: Wójt i Rada Gminy Wojsławice, Stowarzyszenie Miłośników Wojsławic, Gminne Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach, Stowarzyszenie Panorama Kultur, Parafia Rzymskokatolicka w Wojsławicach, Parafia Prawosławna
w Chełmie, Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa
Gminy Wojsławice, Szkoła Podstawowa w Wojsławicach-Kolonii.
(red)
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Różne pomysły – jedna książka

W Domu Kultury w Wojsławicach miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu „Różne pomysły – jedna książka”, dofinansowanego przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek”.
Spotkanie otworzyła dyrektor GCKSiT w Wojsławicach Sylwia Jasiuk, która powitała przybyłych gości i przedstawiła w skrócie założenia projektu. Następnie rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy 0a Szkoły Podstawowej w Wojsławicacach Kolonii
i zespołu Promyki działającego przy GCKSiT w Wojsławicach. Kolejnym
punktem spotkania była inscenizacja kukiełkowa na podstawie książki
„Wojsławek z Wojsławic” w wykonaniu dzieci i rodziców – uczestników
projektu.
W działaniu „Różne pomysły – jedna książka” udział wzięły dzieci w wieku 4-7 lat i ich rodzice. Projekt realizowany był od stycznia do
czerwca 2018 r. Jego uczestnicy brali aktywny udział we wszystkich etapach powstawania książki, zarówno treści jak i ilustracji. Treść książki nawiązuje do lokalnej legendy o rycerzu Wojsławie – założycielu Wojsławic.
W ramach projektu organizowane były warsztaty: literackie prowadzone
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przez Zbigniewa Dmitrocę, ilustratorskie prowadzone przez Magdalenę Józefczuk-Dmitrocę, krawieckie prowadzone przez Jadwigę Majcher, papieru czerpanego prowadzone przez Sebastiana Kozłowskiego oraz warsztaty teatralne prowadzone przez Magdalenę Adamczyk.
W ramach projektu odbyły się również zajęcia z psychologiem Eweliną
Walusiuk, logopedą Alicją Kwiatoń i zajęcia interdyscyplinarne prowadzone przez Krzysztofę Nizio oraz Marka Wepę. Dla uczestników
warsztatów zorganizowane zostały również wyjazdy do teatru im. H. Ch.
Andersena w Lublinie, lubelskiego muzeum drukarstwa ,,Dom Słów”,
Chełmskiej Biblioteki Publicznej i księgarni ,,Lectura” w Chełmie. W czasie
trwania warsztatów i zajęć powstała książka o losach młodego Wojsławka
przeplatająca wątki fikcyjne z faktami dotyczącymi lokalnej historii. W rezultacie powstała sensoryczna książka wykonana z wykorzystaniem różnorodnych materiałów: tkanin, filcu, dekoracji pasmanteryjnych i zdjęć.
Materiałowa książka została zeskanowana i wydrukowana w 200 egzemplarzach. Miejscem realizacji projektu była Biblioteka Publiczna Gminy
w Wojsławicach. Dofinansowanie otrzymane od Fundacji BGK w programie „Na dobry początek” wynosiło 9300 zł.
(red)
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Rodzinny turniej szachowy o puchar Wójta Gminy
3 czerwca br. w świetlicy szkolnej odbył
się V Rodzinny Turniej Szachowy o Puchar
Wójta Gminy Wojsławice. W zawodach
uczestniczyło 18 szachistów, w tym 11
uczniów.
Turniej rozgrywany był systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Turniej indywidualny podzielony był na 4 kategorie wiekowe. Dodatkową klasyfikacją była kategoria
drużyn rodzinnych. Tworzyły je przynajmniej
dwie osoby reprezentujące rodzinę. W turnieju
uczestniczyło 4 drużyny.
W kategorii juniorów do lat 10 zwyciężył
Hubert Być, który otrzymał puchar dla najmłodszego zawodnika, drugi był Julian Jasiuk,
a trzeci Piotr Jasiuk.
W kategorii juniorów do lat 14 pierwsze
miejsce zajął Kacper Seredowski, druga była
Weronika Toporowska, która otrzymała też
puchar dla najlepszej zawodniczki, a trzecie
miejsce zajęła Weronika Majewska.
W kategorii juniorów do lat 18 pierwszy był
Norbert Górnik, drugie miejsce zajął Mateusz
Toporowski. Kategorię seniorów wygrał Paweł

Burda, drugie miejsce zajął Arkadiusz Łuczkiewicz, a trzecie Józef Majuk.
Klasyfikację drużynową wygrała drużyna rodziny Burdów w składzie Gabriela Has
oraz jej wujkowie Paweł Burda i Tomasz Burda. Drugie miejsce zajęła drużyna rodziny Jasiuków w składzie: Julian Jasiuk, Piotr Jasiuk
ich tata Wojciech Jasiuk oraz wujek Dawid
Stasiuk. Trzecie miejsce zajęła drużyna rodziny
Toporowskich w składzie: Weronika Toporowska, Mateusz Toporowski oraz ich kuzyn
Hubert Być. Czwarte miejsce drużyna rodziny
Górników: Norbert Górnik i jego tato Andrzej

Górnik.
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy. Trzy najlepsze osoby w poszczególnych kategoriach oraz wszystkie drużyny rodzinne otrzymały puchary ufundowane przez
Wójta Gminy Wojsławice. Dyplomy i puchary
wręczali: fundator – wójt gminy Wojsławice
Henryk Gołębiowski, sędzia turnieju Paweł
Burda i organizator turnieju – opiekun Koła
Szachowego Józef Majuk. Wręczenie pucharów i dyplomów odbyło się nad stawem tuż
przed oficjalnym otwarciem Festynu z okazji
Dnia Dziecka.
(red)

Szachowe sukcesy zawodników z Wojsławic
4 czerwca br. odbył się II Otwarty Turniej
Szachowy o Puchar Rektora PWSZ w Chełmie.
Uczestniczyły w nim 33 osoby z terenu powiatu chełmskiego, w tym siedmioosobowa
reprezentacja UKS Arki Wojsławice. Pierwsze
miejsce w kategorii seniorów wywalczył Pa-

weł Burda, a trzecie – Józef Majuk. W kategorii juniorów do lat 18, trzecie miejsce zajął
nasz szachista Paweł Nowaczek, a Norbert
Górnik był 8.
W kategorii do lat 12, na podium stanęli
również Weronika Toporowska oraz Kacper

Seredowski, zajmując kolejno drugie oraz
trzecie miejsce. Pozycję piątą natomiast zajęła
Weronika Majewska. W najmłodszej kategorii
juniorów – do lat 10 piąte miejsce zajął Hubert
Być. Serdecznie gratulujemy naszym szachistom i życzymy dalszych sukcesów.
(red)

Potańcówka nad stawem

Czerwiec w Wojsławicach zakończył się brawurowo. Przed południem
30 czerwca br. staw w Wojsławicach był metą III Rajdu Gwiaździstego
,,Malowniczy Wschód”, a wieczorem miejscem zabawy tanecznej.
Potańcówka rozpoczęła się animacjami
dla dzieci, wśród których były balony formowane w zwierzęta, kwiaty, miecze, zabawy z
żonglerką i pojami. Było również stanowisko
plastyczne z ziemniaczanymi stemplami, rękodzielnicze prowadzone przez Manufakturę
„Igiełka”, przy którym można było uszyć sobie
zakładkę do książki oraz niezawodne na każdej
imprezie plenerowej - bańki mydlane. Wieczo-

rem Wojsławice stanęły w ogniu, a wszystko to
za sprawą Bartka Kuźmy z Teatru Ognia ,,Utopia” z Zamościa, który poprowadził warsztaty
tańca z ogniem dla grupy dzieci i młodzieży z
Wojsławic a ich finałem był sobotni występ. Po
występach warsztatowych miał miejsce profesjonalny pokaz tańca z ogniem zorganizowany
przez całą grupę Teatru Ognia ,,Utopia”. Obok
skomplikowanych tricków grupa zaprezento-
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wała dużo pirotechnicznych sztuczek, a prawdziwą furorę zrobił na publiczności połykacz
ognia. Firma Efekt z Chełma zorganizowała
pokaz sztucznych ogni, które rozświetliły pięknie całe wojsławickie niebo. Oprawę muzyczną
przedsięwzięcia zapewnił zespół ,,Fajny Band”,
który porywał mieszkańców Wojsławic do tańca. Pląsów do północy było mało, humory dopisały i pogoda też.
(red)
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Złote gody
2 czerwca br. odbyła się niezwykła uroczystość – jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Rozpoczęła się ona mszą świętą w kościele
parafialnym celebrowaną przez ks. Zbigniewa
Kasprzyka, a słowo Boże wygłosił ks. Marcin Zieliński. W obchodach uczestniczyło 11 par z terenu Gminy Wojsławice, które otrzymały od prezydenta Andrzeja Dudy medale za długoletnie
pożycie małżeńskie. Małżonkowie przeżyli ze
sobą pół wieku. Medale ręczył wójt gminy Wojsławice – Henryk Gołębiowski.
Część artystyczna miała miejsce w sali narad Urzędu Gminy, a przygotowała ją młodzież
ze Szkoły Podstawowej w Wojsławicach-Kolonii pod okiem Marty Daniłowicz. Najstarsi
uczniowie zatańczyli jubilatom poloneza. Za
oprawę muzyczną był odpowiedzialny natomiast zespół wokalny Mada-Bis pod kierunkiem Magdaleny Wicińskiej z instrumentalnym wsparciem Pawła Czekaja. I tak wśród
dobrze znanych melodii ,,Przeżyłam z Tobą
tyle lat”, ,,Serca dwa...”, ,,Cudownych rodziców
mam...” nasze pary wraz z rodzinami świętowali swój jubileusz. Naszym kochanym jubilatom
życzymy sto lat!
(red)

Dziecięce Nutki
9 czerwca br. już po raz szósty gościliśmy w Domu Kultury w Wojsławicach najmłodszych artystów naszego powiatu. W przesłuchaniach festiwalowych uczestniczyło 17 przedszkolaków z oddziałów
przedszkolnych w Strachosławiu, Czerniejowie oraz Wojsławicach.
Przegląd był podzielony na trzy kategorie wiekowe: czterolatków,
pięciolatków oraz sześciolatków. Choć festiwal nie miał charakteru konkursu i każde dziecko zostało nagrodzone, komisja w składzie: Monika
Dubaj, Elżbieta Gołębiowska oraz Emma Czarnecka-Durczak wyróżniła kilkoro dzieci w każdej kategorii, co, jak podkreślili członkowie komisji, było zadaniem bardzo trudnym. Wyróżnienia otrzymali: (kategoria
czterolatków) Szymon Hałaj, Maja Walczuk, Anna Mazurek; (kategoria
pięciolatków) Zuzanna Szpunar, Anastazja Kalinowska, Lena Mordacz; (kategoria sześciolatków) Zuzanna Kalita, Szymon Gajewski,
Antoni Jasiuk, Patrycja Dyczkowska. Uroczystość uświetniły występy
taneczne grupy Iskierki prowadzonej przez Teresę Lackowską i Bożenę
Zduńczuk oraz występ harcerek Drużyny Wojsława pod komendą druhny Elżbiety Łopockiej. Mali artyści mieli również okazję uczestniczyć
w zabawach plastycznych - powstawały czapeczki „biedronki” oraz piękne kolorowe gąsienice. Ponadto dzieci uczestniczyły w harcach, plenero-
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wych pląsach prowadzonych przez harcerzy. Dużym zainteresowaniem
cieszyła się również kuchnia błotna, która wabiła maluchów możliwością
przygotowania piaskowych potraw. Na koniec mali artyści zostali zaproszeni na poczęstunek.
Organizatorem festiwalu było Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa,
Rozwoju i Integracji Społecznej Wojsławic i Gminy Wojsławice „Szansa”
pod kierunkiem Krystyny Radomskiej oraz Gminne Centrum Kultury,
Sportu i Turystyki w Wojsławicach. Uroczystość została dofinansowana
ze środków Powiatu Chełmskiego. Serdecznie dziękujemy małym artystom za udział, a paniom przedszkolankom oraz rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie uczestników.
(red)
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Przegląd Pieśni Religijnej

Konkurs o randze międzypowiatowej co roku ściąga do Wojsławic
dużą grupę dzieci i młodzieży. W tym roku mieliśmy okazję wysłuchać
26 uczestników, a na scenie wystąpiło w sumie 85 osób. Przegląd był podzielony na 3 kategorie: uczniowie klas 0-III, IV-VI oraz gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, a każda z kategorii miała wystąpienia solowe oraz
grupowe. Komisja konkursowa w składzie: Paweł Czekaj, Krystyna Radomska, Mariusz Matera oraz Agata Krzeszczyk stanęła przed bardzo
trudnym zadaniem oceny uczestników, gdyż poziom występów był naprawdę wysoki. Po długich naradach decyzją komisji konkursowej przydzielone zostały następujące miejsca:
SOLIŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KL. 0-III: 1. Krzysztof Gągoł, 2. Lena
Zielińska.
ZESPOŁY SZKOŁY PODSTAWOWEJ KL. 0-III: 1. Zespół ,,Reczka”,
2. Anastazja Kalinowska i Zuzanna Kalita.
SOLIŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KL. IV-VI: 1. Oliwia Korkosz, 2. Klara
Sołdaczuk, 3. Julia Krzeszczyk.
ZESPOŁY SZKOŁY PODSTAWOWEJ KL. IV-VI: 1. Grupa wokalna
,,Promyki”, 2. Zespół ,,Złota Piątka”.
SOLIŚCI KL. VII, GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:
1. Marta Sołdaczuk, 2. Oliwia Żuk, 3. Sandra Dubaj.
ZESPOŁY KL. VII, GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH:
1. Zespół ,,Arka Nowego”.
Komisja konkursowa przyznała również specjalną nagrodę Grand
Prix, którą otrzymała Ilona Sołdaczuk. Organizatorzy serdecznie gratulują
sukcesów, dziękują za uczestnictwo w XVII Przeglądzie Pieśni Religijnej
i zapraszają do wzięcia udziału w następnej edycji konkursu.
XVII Konkurs Pieśni Religijnej miał miejsce dzięki wsparciu finansowemu następujących osób i przedsiębiorstw: Krystyna Łuczka Biuro Usług Turystycznych „Krystyna” w Chełmie, Paweł Kończyński,
Bank Spółdzielczy w Wojsławicach, Lek. med. Jakub Wlaź Lek.med.
Andrzej Wlaź Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojsławicach,
Marek Adamski AUTO SERWIS, Partyzantcka Kolonia, Mieczysław Gołębiowski, Danuta Moskwa, Lek. wet. Leszek Durczak - Gabinet Weterynaryjny w Wojsławicach, Joanna Lenart Apteka Na Gwarku w Chełmie,
Ryszard Kozłowski - DOBRY PLON Partyzancka Kolonia, Anna Burda
- Sklep „Złów Ciuszek” Wojsławice, Jolanta Jabłońska, Kwiaciarnia w
Wojsławicach, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej ,,Gaudium”, Artur Skrzypa „ARS” Piekarnia – Cukiernia w Uchaniach, Paweł Kończyński Sklep Wielobranżowy „U Bartka” Wojsławice, Marek Farfos Fundacja
,,Ku Przeszłości”, Elżbieta Zając - Prywatne przedsiębiorstwo usługowo
-produkcyjne ETNA Uchanie, Jacek Kożuch - Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna w Wojsławicach, Patrycja Dembińska ,,Kebab u Pati”
w Wojsławicach, Huta szkła ,,Marta 2” w Chełmie, Paweł Radomski,
Kamila Lesiuk - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe w Wojsławicach,
Rafał Bojko - Sklep spożywczo – przemysłowy w Wojsławicach.
Ciastka dla uczestników XVII Przeglądu Pieśni Religijnej przygotowały: Krystyna Baranowska, Krystyna Grabarczuk, Janina Domańska,
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,Na zawsze chcę Tobie grać i śpiewać, Panie!” - pod takim hasłem 17
czerwca br. odbył się już po raz siedemnasty Przegląd Pieśni Religijnej. Ta edycja wyjątkowo była zorganizowana trzeciego, finałowego
dnia X Spotkania Trzech Kultur.

Grażyna Jagiełło, Alicja Mazurek, Alina Cymborska, Halina Jabłońska,
Anna Kalinowska, Agnieszka Rymarska, Teresa Kończyńska, Barbara Zielińska, Krystyna Gołębiowska, Alicja Jabłońska, Anna Burda, Marianna
Wołoszyn, Agnieszka Matwiejczuk, Katarzyna Stasiuk, Zuzanna Rusek,
Krystyna Radomska, Magdalena Piech, Krystyna Popek, Mariola Grzywaczewska, Krystyna Foryt, Irena Kozłowska, Monika Dubaj oraz osoby
bezimienne.
Osoby przygotowujące i wydające posiłki dla uczestników przeglądu: Krystyna Gołębiowska, Ewa Lackowska, Wojciech Lackowski, Zofia
Jałochowska, Sylwester Jałochowski, Alicja i Antoni Farfos, Agnieszka Matwiejczuk, Grażyna Jagiełło, Krystyna Radomska, Mieczysław Radomski,
Zuzanna Rusek.
Obsługa medyczna: Wiesława Szerement, Urszula Sitarz.
(red)
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Nowe ścieżki edukacyjne
Na terenie gminy Wojsławice powstały
ścieżki edukacyjne: „Wojsławickim Wąwozem” w Starym Majdanie i „Przy Szurze” w
Majdanie Ostrowskim. To nie tylko atrakcyjna forma przekazywania wiedzy o otaczającej nas przyrodzie, ale również doskonała okazja do aktywnego spędzania
wolnego czasu.
„Wojsławickim Wąwozem” w Starym Majdanie to trasa w formie pętli licząca około 2,3 km.
Ścieżka rozpoczyna się przy niszy źródłowej (za
remizą) i prowadzi przez malowniczy wąwóz
lessowy. Jar wyróżnia duża głębokość, długość oraz wybijające na jego początku źródła,
a także bogate runo sprzyjające występowaniu
różnorodnych gatunków grzybów i paproci.
Występują tu chronione i rzadkie gatunki roślin m.in. miłek wiosenny, goryczka krzyżowa,
dziewięćsił pospolity, kilka odmian kokoryczy i
wiele innych.
Druga z kolei ścieżka „Przy Szurze” w Majdanie Ostrowskim liczy około 800 m. Rozpoczyna
się przy byłej szkole, obecnie remontowanym
Ośrodku Trzech Kultur, a prowadzi przez młodnik i okopy z I wojny światowej.
Na obu ścieżkach poza tradycyjnymi tablicami edukacyjnymi, zawierającymi opisy
pobliskiej przyrody ustawione zostały również przyrządy edukacyjne tj. drewniane
puzzle, kostki wiedzy, zegar wiedzy, skocznia
w dal. Wędrując ścieżkami mamy możliwość
podziwiania przepięknej panoramy najbliższej okolicy.

Ścieżki edukacyjne to nowe punkty na
mapie turystycznej naszego regionu, które są
godne polecenia dla wszystkich, którzy chcą
odpocząć od codziennego zgiełku i pobyć na

łonie przyrody: poczuć wilgoć mchów i paproci, dostrzec łuskiewnika różowego wśród
korzeni drzew i napić się źródlanej wody.
(red)

Ścieżka edukacyjna/przyrodnicza
dofinansowana ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Wakacje z Domem Kultury

Jak co roku Dom Kultury w Wojsławicach przygotował bogatą ofertę wakacyjną dla dzieci
i młodzieży. W programie znalazły się takie atrakcje jak: warsztaty nauki gry na instrumentach dętych, zajęcia taneczne dla najmłodszych oraz warsztaty tańca break dance,
warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez panie z „Manufaktury Igiełka”.

Na zajęciach kulinarnych, dzieci robiły min.
kolorowe naleśniki, artystyczne kanapki, przepyszne ciasto ze śliwkami. Nie lada atrakcją
był pieszy rajd do Starego Majdanu zakończony
ogniskiem, śpiewem przy gitarze oraz noclegiem w remizie. Dzieci świetnie bawiły się i poznały magiczne sztuczki podczas występu iluzjonisty Igora Lewandowskiego. Wizyta w stadninie
koni u Państwa Swatków w Wojsławicach umożliwiała jazdę konną oraz udział w zajęciach interdyscyplinarnych i sportowych. Gościem wakacyjnym Domu Kultury była grupa Teatru Tańca
z Ogniem „Utopia” z Zamościa, która prowadziła
warsztaty cyrkowe z zakresu żonglerki i chodzenia na szczudłach. Instruktorzy DK w Wojsławicach poprowadzili rozmaitymi ścieżkami
naszej gminy grę terenową „Podchody” oraz rajd
rowerowy nad zalew Maczuły. Wakacyjne atrakcje uświetniło spotkanie z bractwem rycerskim
„Towarzystwo Szabli i Miecza”, podczas którego
była prowadzona nauka szermierki i rzemiosła
walk rycerskich. - Zabawa była nieziemska. Każdy znalazł coś dla siebie, nauczyliśmy się wielu
nowych i ciekawych rzeczy – mówią uczestnicy
wakacyjnych zajęciach.
(red)
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