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Wielkanoc to święta radości,
nadziei i rodzinnych spotkań.
Życzymy wszystkim
mieszkańcom Gminy Wojsławice
i ich rodzinom
wiele radości i natchnienia
w ten świąteczny czas.
Wesołego Alleluja
i mokrego Dyngusa!
Henryk Gołębiowski
Wójt
Gminy Wojsławice

Adam Łopocki
Przewodniczący
Rady Gminy Wojsławice

Wójt podpisał umowę
na dotację

Remizo-świetlica
w Rozięcinie jak nowa

Umowa podpisana. Gmina Wojsławice dostała dofinansowanie
do przebudowy drogi Witoldów – Stary Majdan. Asfalt zostanie
ułożony na prawie 2-kilometrowym odcinku.
>>

W remizo-świetlicy w Rozięcinie zakończono prace remontowe.
Nowa odsłona wnętrza robi wrażenie pod względem estetycznym i kolorystycznym.
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Wójt podpisał umowę na dotację

Umowa podpisana. Gmina Wojsławice
dostała dofinansowanie do przebudowy
drogi Witoldów – Stary Majdan. Asfalt zostanie ułożony na prawie 2-kilometrowym
odcinku.

7 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się podpisanie umów dotyczących
dofinansowania przebudowy dróg w ramach
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Umowę

– z rąk wojewody lubelskiego, Przemysława
Czarnka – odebrał wójt gminy Wojsławice,
Henryk Gołębiowski. Umowa dotyczy udzielenia dotacji w wysokości 481 277 zł na realizację
przebudowy drogi Witoldów – Stary Majdan
o długości 1 970 m. Zadanie to polega na położeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z masy
mineralno-bitumicznej, utwardzeniu poboczy
kruszywem łamanym, przebudowie 28 zjazdów
do posesji mieszkańców, budowie dwóch peronów przy przystankach autobusowych, wykonaniu oświetlonego przejścia dla pieszych oraz
oczyszczeniu rowów i profilowaniu skarp.
Gmina Wojsławice znalazła się w gronie 26
miast i gmin z województwa lubelskiego i była
jednym z dwóch samorządów z powiatu chełmskiego, które otrzymały dofinansowanie w tej
edycji programu.
Gmina Wojsławice podpisała już także
umowę z wykonawcę tego zadania. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej
wybrana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo z Hrubieszowa.
Zgodnie z zapewnieniem wykonawcy prace zostaną rozpoczęte na przełomie marca
i kwietnia br., a przewidywany umową termin
zakończenia remontu to miesiąc lipiec. (red)

Wójt laureatem
Henryk Gołębiowski, wójt gminy Wojsławice, został laureatem plebiscytu na Samorządowca 2017
Roku, który organizował Super Tydzień Chełmski.
Wójt uplasował się na wysokim drugim miejscu.
Plebiscyt był adresowany do wójtów, burmistrzów,
radnych powiatu chełmskiego i gmin. Ogłoszenie wyników i wręczenie tytułów odbyło się podczas Balu
Sołtysów w Pawłowie.

- Zdobycie drugiego miejsca odbieram jako wyróżnienie i docenienie tego co robię na rzecz naszej gminy – mówi wójt Henryk Gołębiowski. - Bycie w ścisłej
czołówce samorządowców powiatu chełmskiego to
zaszczyt, ale i zobowiązanie do dalszych wysiłków służących rozwojowi gminy Wojsławice. Dziękuje wszystkim za oddane na mnie głosy.
(red)

Supersołtyski
z gminy
Wojsławice
W tegorocznej edycji konkursu na Super
Sołtysa 2017 powiatu chełmskiego Redakcja „Super Tygodnia Chełmskiego” uhonorowała 21 sołtysów. W tym gronie znalazły
się sołtyski z gminy Wojsławice.
Laureatkami konkursu zostały: Izabela
Charczuk z Turowca i Małgorzata Piróg z Putnowic-Kolonii. Ponadto wyróżnienia otrzymały
także: Anna Kowalczuk - sołtys Huty i Monika
Seniuk - sołtys Krasnego. Gratulujemy i dziękujemy naszym sołtyskom oraz życzymy wytrwałości i dalszych sukcesów!
(red)
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie

Remizo-świetlica w Rozięcinie jak nowa

W remizo-świetlicy w Rozięcinie
zakończono prace remontowe.
Nowa odsłona wnętrza robi wrażenie pod względem estetycznym i kolorystycznym.
Zakres prac obejmował remont łazienki oraz pomieszczenia gospodarczego, wymianę instalacji elektrycznej
wraz z oświetleniem, wykonanie lamperii z mozaiki marmolitowej na sali
widowiskowej oraz malowanie ścian
we wszystkich pomieszczeniach. Sala
widowiskowa wzbogaciła się o nowe
stoły i krzesła. Na remont remizo
-świetlicy pozyskano dofinansowanie
w wysokości 20 000 zł.
W przeprowadzonych pracach
wzięło udział 23 mieszkańców so-

łectwa Rozięcin. Przepracowano
łącznie 987 godzin w ramach wolontariatu.
Wnioskodawcą i realizatorem
projektu jest Stowarzyszenie Grupa Odnowy Wsi Rozięcin. Autorem
projektu i jego koordynatorem jest
Patryk Banachiewicz – prezes stowarzyszenia Grupa Odnowy Wsi Rozięcin. W projekt zaangażowani są
członkowie stowarzyszenia, radny
gminy Wojsławice – Zbigniew Rymarski, druhowie z OSP Rozięcin,
sołtys z radą sołecką, członkowie
zespołu ludowego „Czerwona Jarzębina” z Rozięcina oraz indywidualni
mieszkańcy sołectwa. Wartość prac
wykonanych w ramach wolontariatu
wyniosła ponad 25 tys. zł.

Realizacja projektu: „Modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozięcinie szansą na zachowanie i udostępnienie lokalnego dziedzictwa kulturowego”
mająca na celu Zachowanie i udostępnienie lokalnego dziedzictwa kulturowego w miejscowości Rozięcin została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.

Kurs kucharski

Zakończyła się rekrutacja na kurs kucharski. Zakwalifikowano 15 osób z terenu gminy
Wojsławice. W piątek 9 marca br. odbyło się
pierwsze spotkanie. Miało ono charakter organizacyjny, a regularne spotkania rozpoczęły się
17 marca br.
Kurs organizowany jest w ramach unijnego programu RPO WL na lata 2014-2020
pn. „Nowe kwalifikacje szansą rozwoju”. Biorą

w nim udział osoby pracujące o niskich kwalifikacjach i bezrobotne, które ukończyły 18
lat. Część teoretyczna odbywa się w Urzędzie
Gminy w Wojsławicach, a praktyczna w Szkole
Podstawowej w Wojsławicach-Kolonii i świetlicy wiejskiej w Rozięcinie.
Odbyty kurs i zdany egzamin pozwoli na
uzyskanie kwalifikacji zawodowego kucharza.
Kurs prowadzi Teresa Jędrusiak. Obejmuje on
ogółem 650 godzin zajęć i będzie trwać ok. 5
miesięcy.
(red)
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Toczyli
dzbanki
1 marca br. w naszym Warsztacie Terapii
Zajęciowej gościliśmy Sebastiana Kozłowskiego, który zaprezentował tajniki wykonywania różnych naczyń z gliny na specjalnie
przygotowanym do tego przyrządzie. Podczas
pokazu można było dowiedzieć się, jak wyglądała praca garncarza kiedyś i dziś, jak pozyskuje
się glinę do wyrobu naczyń, jaki jest proces jej
przetwarzania. Można było także zobaczyć, jak
powstaje garnek od początku do momentu wypalenia, a przede wszystkim można było spróbować swoich sił przy kole garncarskimi. (red)

Baśniowe ferie zimowe
Dzień 30 stycznia br. okazał się baśniową biblioteką szkolną. Mimo iż był to pierwszy tydzień ferii zimowych, na zajęcia przyszło bardzo dużo dzieci, uczniów i rodziców.
Wszyscy byli zachwyceni projekcją i treściami wynikającymi
z baśni. To one tego dnia królowały w naszej bibliotece szkolnej.
Okazało się, że nie są tylko dla dzieci. Starsi uczniowie i dorośli też
je kochają oglądać. Prawdziwie zaczarowały wszystkich, zawładnęły ich sercami, duszą i wprowadziły w swój świat. Panowała cisza, skupienie, radość, śmiech, smutek i łzy; adekwatnie do sytuacji danej baśni.
Ten dzień okazał się rzeczywiście wyjątkowy, czarowny, a przecież był zwykłym dniem. A może nie? Dla uczestników tego wydarzenia na pewno wyjątkowym. Ta specyficzna tajemniczość w bibliotece szkolnej owego dnia sprawiła, że obecni niby tacy sami, a wyszli
z biblioteki jakby troszkę zaczarowani. Repertuar baśni przygotowała
bibliotekarz - Marta Daniłowicz.
(red)
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Huta

Putnowice

Wielkanocne
cudeńka
Majdan Stary

W marcu br. odbyły się warsztaty
wielkanocne organizowane przez Gminne
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
w Wojsławicach dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. W czasie ich trwania można
było samodzielnie wykonać pisanki
zdobione techniką decoupge, wiosenne
kwiaty z krepiny i brzozowe gniazdka, a to
wszystko połączone w stroik wielkanocny.
Pracownicy GCKSiT w trakcie trwania
warsztatów odwiedzili Rozięcin, Stary
Majdan, Putnowice-Kolonię, Hutę, Nowy
Majdan, Majdan Ostrowski, a ostatnie
warsztaty odbyły się w Wojsławicach.
Ich uczestnicy mieli zapewnione materiały
i narzędzia do pracy. Organizatorzy
dziękują wszystkim uczestnikom
za przybycie i mile spędzony czas.
(red)

Rozięcin
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Różne pomysły - jedna książka

Mija drugi miesiąc realizacji projektu
,,Różne pomysły - jedna książka” dofinansowanego ze środków fundacji BGK w
programie ,,Na dobry początek”. Realizację projektu rozpoczęliśmy spotkaniem z
psychologiem Eweliną Walusiuk dla dzieci
i rodziców w czasie którego omówiony został wpływ biblioterapii na sferę psychospołeczną dzieci i dorosłych.
W trakcie spotkania psycholog przeprowadzała różnorodne zabawy mające na celu
zachęcenie rodziców do systematycznego i
głośnego czytania dzieciom. 15 lutego br. w
ramach projektu w Domu Kultury w Wojsławicach odbyło się spotkanie autorskie ze Zbigniewem Dmitrocą - autorem wielu książek
dla dzieci między innymi: „Baba Jaga na deskorolce”, „Księga czarownic”, „Księga zagadek
na wszelki wypadek”, „Psie psoty i zgryzoty”,
twórcą, autorem i aktorem utworzonej w 2003
r. Jednoosobowej Trupy Walizkowej „Teatrzyk
jak się patrzy”. W spotkaniu uczestniczyły
przedszkolaki ze szkoły podstawowej w Wojsławicach-Kolonii z wychowawczynią Elżbietą
Łopocką i Alicją Kwiatoń. Pisarz zaprezentował swoje książki, mówił o swym zawodzie oraz
odpowiadał na liczne i ciekawe pytania dzieci.
Najmłodszym wiele atrakcji sprawił teatrzyk
walizkowy, podczas którego poeta recytował
swoje utwory, a dzieci odgrywały role zwierzątek, bohaterów krótkich opowieści.
Pisarz w ramach projektu prowadzi warsztaty pisarskie dla dzieci i rodziców. Odbyły się
również zajęcia z logopedą Alicją Kwiatoń. W
ich trakcie zarówno dzieci jak i rodzice brały
czynny udział w ćwiczeniach oddechowych i
ćwiczeniach języka.
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Na zajęciach gościliśmy ilustratora książek Magdalenę Józefczuk-Dmitrocę, która
w przystępny sposób objaśniła uczestnikom
powstawanie rozkładówki. Odbyły się również
warsztaty papieru czerpanego prowadzone
przez Sebastiana Kozłowskiego. Każdy miał
okazję zapoznać się z etapami tworzenia papieru czerpanego i wykonać taki papier.
Każde spotkanie to kolejny etap, którego efektem końcowym będzie książka. Przed
nami wyjazd do teatru im. Hansa Christiana
Andersena w Lublinie na spektakl „Koziołek
kręciołek” i warsztaty z lalkarzem, odwiedzimy
również muzeum drukarstwa Dom Słów. Odbędą się również kolejne zajęcia z logopedą,
warsztaty pisarskie, z ilustratorem, krawieckie
i teatralne, zajęcia interdyscyplinarne oraz wizyta w Chełmskiej Bibliotece Publicznej i księgarni.
(red)

Świeczkowisko

Świeczkowiska zazwyczaj odbywają się
zimą lub latem w deszczową pogodę. Ich
przebieg jest bardzo podobny do ogniska.
W pierwszym tygodniu ferii, 31 stycznia br.
odbyło się 1. uroczyste Świeczkowisko naszych
harcerzy. Celem spotkania była dyskusja i wymiana poglądów dotyczących wartości wynikających z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.
W tym wydarzeniu uczestniczyła dyrektor szkoły Justyna Starko-Gadzała.

Zbiórkę rozpoczęto od sprawdzenia
umundurowania i od musztry, którą przeprowadziła zastępowa Emilia w sali gimnastycznej. Następnie harcerze udali się do pomieszczenia, gdzie ustawiony był krąg ze świeczek.
Po wyznaczeniu strażnika ognia, którym został zastępowy Norbert, nastąpiło obrzędowe
rozpalenie 10-ciu świeczek symbolizujących
Prawo Harcerskie oraz jednej symbolizującej jedność drużyny. Po odśpiewaniu hymnu
harcerskiego druh Zbyszek wygłosił gawędę,
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której tematem było ukazanie: Jakie wartości
niesie prawo harcerskie? Po czym nastąpiła
luźniejsza część Świeczkowiska. Były pląsy,
piosenki i tradycyjne przekazanie ,,Iskierki
przyjaźni”. Świeczkowisko zakończyło się obrzędowym zgaszeniem świeczek.
Harcerze miło spędzili czas. Poprzez rozpalenie „świeczkowiska” wspólne śpiewy przy
wtórze gitary, pląsach i zabawy integracyjne
mogli poczuć harcerski klimat.
Druhna Ela
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Gminne Święto Kobiet

oraz zespół wokalny Promyki.
O swoim rapowaniu przypomniała Babci
Michaliny. Na scenie pojawiły się także upiory z nowo utworzonej grupy Heleny Gang,
a publiczność rozbawił do łez kabaret przygotowany przez zespół wokalny Mada-Bis. Niespodzianką był koncert zespołu Herkulanum
w składzie: Henryk Gołębiowski, Roman
Czechowski, Krzysztof Czechowski oraz Stanisław Turowski, który reaktywowany po 22
latach ponownie wystąpił na scenie Domu Kultury. Uroczystość zakończył toast wzniesiony
za zdrowie pań. Każda z nich otrzymała kwiaty oraz słodki upominek. Frekwencja dopisała,
sala pękała w szwach.
Dziękujemy i jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia, cytując prowadzących:

Być jak motyl, zachwycać swym
pięknem! - pod tym hasłem w niedzielę 11 marca w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
w Wojsławicach miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
Życzenia dla wszystkich Pań przekazał Henryk Gołębiowski – Wójt Gminy Wojsławice, który podziękował
także za wypełnienie ważnych ról kobiet w życiu rodzinnym, zawodowym
i społecznym. Program tegorocznej
imprezy został opracowany w oparciu
o sercowe porady dla Juliana Jasiuka
zakochanego w Mariolce z III a, którzy
wspólnie z Agatą Grzywińską poprowadzili koncert. Naukę tańca zapewniły dwa zespoły taneczne: Iskierki oraz
Dance Kids, niezbędnych porad słowem i śpiewem udzielił przewodniczący rady gminy Wojsławice, Adam Łopocki. Śpiewem uświetniły uroczystość
następujące grupy: zespół ludowy
Czerwona Jarzębina, chór Wojsławianie
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Dziś dzień mamy wyjątkowy,
wszystkich mężczyzn bolą głowy.
Co tu zrobić, jejku, rety?!
Jak tu uszczęśliwić dziś kobiety?
Czekolada, bombonierki
i lizaki i cukierki
nie uradują już dziewczyny,
bo dziś w cenie witaminy.
Po co jutro nam tortury,
że nie dbamy o figury.
Kwiaty cięte są nietrwałe,
a serduszka takie małe.
Jedno jednak się nie zmienia,
mogę złożyć Wam życzenia!
Hej kobiety, hej dziewczęta!
Niech nie tylko dziś od święta,
ale zawsze, i we wtorki i w niedziele
w szkole, w kinie i w kościele,
uśmiech niech nie schodzi z twarzy,
niech się dzieje, co się marzy,
a ja jeszcze tu dopowiem.
Cieszcie się kochane zdrowiem.
Niech Wasz typ urody
nie wychodzi nigdy z mody.
Niech ominą Was zgryzoty,
zgrzyty, krzyki i kłopoty.
Niech mężczyźni dają Wam prezenty,
kwiaty, kartki, komplementy.
A gdy zdarzy się nam draka,
nie żałujcie nam buziaka.
Niech radośnie płyną chwile…
Zachwycajcie jak motyle!
(red)
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Wyśpiewały sukcesy
Alina Kowalska

„Promyki”
W Dubience odbył się IX Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek. Na scenie zaprezentowało się 26 solistów i 10 zespołów
z powiatu chełmskiego.
Gminę Wojsławice podczas konkursu
reprezentowały: dziecięca grupa wokalna
,,Promyki” pod kierownictwem Magdaleny
Wicińskiej - Instr. Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach oraz dwie solistki,

Zofia Sulikowska oraz Alina Kowalska.
Kultywowanie tradycji wspólnego kolędowania oraz zachowanie od zapomnienia
polskich kolęd i pastorałek to główne cele,
jakie postawiły sobie nasze solistki i zespół.
Jury doceniło występy reprezentantów gminy
Wojsławice i przyznało im wysokie miejsca na
podium. Pierwsze miejsca zdobyły Zofia Sulikowska i Alina Kowalska, zaś drugie miejsce
wywalczyła dziecięca grupa wokalna „Promyki”.
Gratulujemy sukcesów!
(red)

Ach, cóż to był za bal…
Bal karnawałowy to dla dzieci dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest bardzo lubianą, dostarczającą pociechom wielu przeżyć i radości atrakcją.
,,Jest karnawał, w karnawale wszyscy urządzają bale.
To tradycja bardzo stara – strojów pięknych, co niemiara!
Dziś na moje rozkazanie niech się miły nastrój stanie.
Niech w zabawie, no i w tańcu splotą się ręce przebierańców.
Bawmy się więc wesoło, niechaj wszystkie pary wirują wkoło.”
Tak też było 27 stycznia w Domu Kultury w Wojsławicach, gdzie odbył
się kolejny bal karnawałowy. Tego dnia pojawiły się kolorowe postacie.
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Zofia Sulikowska

Dzieci były przebrane za bohaterów znanych bajek. Można było spotkać
wróżki, królewny, motyle, rycerzy, piratów, piłkarzy, a nawet Spidermana.
Wszystkich bohaterów nie sposób zliczyć i wymienić. Rozpoznać dzieci
było bardzo trudno. Przystrojona kolorowymi łańcuchami, serpentynami
i balonami sala wyglądała bajecznie i kolorowo oraz zachęcała wszystkich do wspólnej zabawy. Podczas pląsów robiło się kolorowo, uśmiech
nie znikał z twarzy. Największym zaskoczeniem były odwiedziny św. Mikołaja, który z workiem pełnym prezentów odwiedził uczestników balu.
Każdy miał okazję zaśpiewać piosenkę oraz wyrecytować wierszyk. Na
koniec dzieci wykonały wspólny taniec z Mikołajem. Przy stoisku plastycznym można było wykonać karnawałowe maski. Grom i zabawom nie
było końca. Muzyka co chwilę porywała wszystkich do tańca, a wspólna
zabawa przyniosła wiele radości. Kolejny bal karnawałowy, na który już
dziś zapraszamy, za rok!
(red)

9

W ferie nikt nie nudził się
Ferie w GOK-u łączą nas, tam weselej mija czas… – faktycznie było
miło, a nawet bardzo miło. Warsztaty witrażowe, lampionów, gry
na bębnach, zajęcia kulinarne, krawieckie i taneczne, wyjazd na
pływalnię i laserowy paintball, turniej tenisa stołowego i gier
e-sportowych, wspólne gry, zabawy, śmiech i radość – tak właśnie
wyglądały ferie w Domu Kultury w Wojsławicach.
– Gościliśmy Martę Skrzyńską z Chełma, Sylwię Wójcik i Bogusława
Podleśnego z Lublina oraz Barbarę Wójcik, Tomasza Zarzecznego, Łukasza Cicheckiego, Macieja Bryłę, Adriana Wójcika, Aleksandra van Lindena – lubelskie grono prowadzące zajęcia e-sportowe – opowiada Sylwia
Jasiuk, p.o. dyrektora GCKSiT.
Liczna grupa uczestników zajęć (od pierwszaków do licealistów) po
raz kolejny była dowodem na to, że ferie w Domu Kultury łączą nas i warto tutaj spędzać wolny czas.
(red)
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W pingponga o puchar wójta
W Domu Kultury w Wojsławicach podczas ferii zimowych rozegrano turniej tenisa stołowego o puchar wójta gminy Wojsławice. Organizatorem imprezy było Gminne Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach, a patronat nad nią objął wójt gminy Wojsławice.

Rywalizowało 28 zawodników: 5 zawodników w kategorii dzieci do kl.VI SP, 17 zawodników w kategorii mężczyźni i chłopcy
od kl. VII SP oraz 6 zawodniczek w kategorii
kobiety i dziewczęta od kl. VII SP. Celem turnieju była popularyzacja tenisa stołowego w
środowisku gminnym, sposobu na aktywne
spędzanie czasu wolnego oraz integracja
mieszkańców gminy Wojsławice. Otwarcia
turnieju dokonali Henryk Gołębiowski, wójt
gminy Wojsławice oraz Sylwia Jasiuk p.o.
dyrektora GCKSiT w Wojsławicach. Sędzia
turnieju, Tomasz Szumilak przypomniał regulamin turnieju oraz omówił zasady gry. Po
ustaleniu kolejności rozgrywek, zawodnicy
przystąpili do rywalizacji. Mecze były rozgrywane na dwóch stołach.
Klasyfikacja końcowa:
Kategoria dzieci do kl.VI SP: 1. Julian Jasiuk, 2. Mateusz Malarz, 3. Sebastian Farfos.
Kategoria mężczyźni i chłopcy od kl. VII SP:
1. Karol Mielniczuk, 2. Grzegorz Płoński, 3.
Patryk Tałanda.
Kategoria kobiety i dziewczęta od kl. VII SP:
1. Edyta Sitarz, 2. Magdalena Wicińska, 3. Karolina Sitarz.
(red)

Szachowa gimnazjada

W Szkole Podstawowej w Wojsławicach
Kolonii odbyła się XVII Gimnazjada o Indywidualne Mistrzostwo Szkół Gimnazjalnych Powiatu Chełmskiego w Szachach.
Celem zorganizowanego turnieju były: popularyzacja w środowisku gimnazjalnym szachów jako dyscypliny sportowej rozwijającej
pamięć, spostrzegawczość, a zwłaszcza umiejętność przewidywania i logicznego myślenia
oraz zabawa i sportowa rywalizacja.

W zawodach uczestniczyło 24 gimnazjalistów i uczniów klas siódmych z gmin: Dorohusk, Kamień, Leśniowice oraz Wojsławice.
W poszczególnych kategoriach najlepsze
miejsca zajęli:
Klasyfikacja dziewcząt: 1. Oliwia Prucnal
– Gimnazjum Sielec, 2. Natalia Oszust – Gimnazjum Sielec, 3. Karolina Radecka – Gimnazjum
Sielec.
Klasyfikacja chłopców: 1. Marek Błaszczuk
– Szkoła Podstawowa Dorohusk, 2. Marcin
Matczuk – Szkoła Podstawowa Dorohusk, 3.

Jarosław Nowaczek – Szkoła Podstawowa
Wojsławice.
Klasyfikacja drużynowa: 1. Szkoła Podstawowa Wojsławice, 2. Gimnazjum Sielec, 3. Szkoła Podstawowa Dorohusk
Puchary i dyplomy ufundowane przez Starostę Powiatu Chełmskiego najlepszym szachistom wręczyły Justyna Starko-Gadzała –
dyrektor Szkoły Podstawowej w Wojsławicach
Kolonii oraz Jolanta Wlaź – prezes UKS Arka.
Turniej sędziował i nad całością czuwał opiekun
Koła Szachowego - Józef Majuk.
(red)

„Krowa kłamczucha” w WTZ
23 stycznia br. zawitali do Warsztatu Terapii Zajęciowej artyści teatru
kukiełkowego „Tomcio’’ z Nowego Sącza, którzy przedstawili nam spektakl pt. „Krowa kłamczucha”. Sztuka w zabawnej formie opowiadała o
niesfornej krowie, która okłamywała swoich bliskich. Na szczęście krowa
zrozumiała, że źle postępowała, przeprosiła za swoje zachowanie i obiecała nigdy więcej już nikogo nie okłamać. Z teatrzyku wypływał cenny
morał uczący prawdomówności, umiejętności wybaczania i prawdziwej
przyjaźni. Na zakończenie podopieczni Warsztatu gromkimi brawami podziękowali aktorom za wystawienie zabawnego spektaklu.
(red)
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Defis po
raz drugi
w kościele

Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Michała
Archanioła po raz drugi gościła z koncertem
kolęd zespół Defis. Licznie przybyli do kościoła
parafianie mieli okazję wysłuchać kolęd w wykonaniu znanego zespołu w składzie: Karol
Zawrotniak, Arkadiusz Stałęga i dwaj mieszkańcy naszej gminy Krzysztof Jasiuk, Dariusz
Zieliński.
(red)
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