
Nr 13             marzec - kwiecień 2017            ISSN 2392-2788 Egzemplarz bezpłatny

24 kwietnia odbyła się wyjazdowa sesja Rady Gminy Wojsławice. Tematem 24 kwietnia odbyła się wyjazdowa sesja Rady Gminy Wojsławice. Tematem 
sesji był przegląd dróg gminnych i zrealizowanych zadań na terenie gminy. sesji był przegląd dróg gminnych i zrealizowanych zadań na terenie gminy. 

Radni na wyjazdowej sesjiRadni na wyjazdowej sesji

Wójt na podium
Rozstrzygnięto drugą edycję plebiscytu na Samo-
rządowca 2016 roku organizowanego przez tygo-
dnik „Nowy Tydzień”. W dziesiątce najlepszych 
samorządowców z powiatu chełmskiego i miasta 
Chełm znalazł się Henryk Gołębiowski - wójt gminy 
Wojsławice, który w głosowaniu zajął bardzo wyso-
kie 3. miejsce. 

Zofi a Sulikowska, śpiewaczka i poetka, twórczyni ludowa zie-
mi wojsławickiej 26 kwietnia br. świętowała jubileusz 70-lecia 
działalności artystycznej. W trakcie uroczystości dokonano 
prezentacji sylwetki artystki, różnorodnych form działalności 
i wielu nagród, które zostały jej przyznane przez 7 dekad obec-
ności na scenie.

Piękny jubileusz Pani Zofi i

Tradycyjnie 4 maja, w dzień św. Floriana, w Wojsławicach odbyły 
się obchody Dnia Strażaka. Uroczystość była doskonałą okazją do 
podziękowania funkcjonariuszom za codzienną realizację zadań, 
za ofi arność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz za wier-
ność ideom strażackiej służby.

Obchodziliśmy 
Dzień Strażaka 
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24 kwietnia odbyła się wyjazdowa sesja Rady Gminy Wojsławice. Tematem sesji był prze-
gląd dróg gminnych i zrealizowanych zadań na terenie gminy. 

Radni na wyjazdowej sesji zo-świetlic w Turowcu, Nowym Majdanie i Put-
nowicach Kolonii. W sesji uczestniczyli wszyscy 
radni wraz z Henrykiem Gołębiowskim - wój-
tem gminy, Piotrem Staińskim - kierownikiem 
Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 
i Bezpieczeństwa oraz Kazimierzem Bojko - 
kierownikiem Referatu Rozwoju Gospodarcze-
go, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. (red)

Radni dokonali oceny stanu dróg i zgłosili 
swoje propozycje najpilniejszych remontów. 

Dokonali również oceny zawansowania prac 
przy realizowanych obecnie remontach remi-

Dziesięciu bezrobotnych z gminy Wojsła-
wice wzięło udział w projekcie „Dobra dro-
ga do pracy”, współfi nansowanym ze środ-
ków UE w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, RPO WL na lata 2014 – 2020. 
Koszt prac wyniósł 40 tys. zł., z czego 19 
500 zł to wartość robocizny. 

Na zakup towarów budowlanych w ramach 
projektu wydano 10 tys. zł, zaś koszt pozosta-
łych materiałów wykorzystanych przy remon-
cie pokrył samorząd gminy. Teoretyczna część 

szkoleniowa odbyła się w wojsławickim ratuszu 
natomiast część praktyczna projektu - w remi-
zo-świetlicy w Nowym Majdanie, gdzie jego 
uczestnicy pod okiem instruktora wykonali 
posadzki, ułożyli płyty kartonowo-gipsowe, 
wygospodarowali pomieszczenia na łazienkę, 
wc i kotłownię. Poza tym wszystko odmalowa-
li, w małej sali ułożyli płytki na podłodze a przy 
oknach zamontowali parapety. Wyremontowali 
również garaż. Dzięki temu wewnętrzna część 
budynku zmieniła się nie do poznania. 

Przy remoncie świetlicy kursantów wspoma-

gali sołtys Grzegorz Łoś i radny Dariusz Popek 
a także przedstawiciele OSP Nowy Majdan, którzy 
wcześniej wymienili okna, drzwi wejściowe i ewaku-
acyjne oraz instalację elektryczną. Ponadto została 
zamontowana nowa brama wjazdowa do garażu 
samochodu strażackiego. Prace te zostały sfi nanso-
wane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pozyska-
nych przez OSP oraz z funduszu sołeckiego.

Pięć osób uczestniczących w projekcie aktu-
alnie odbywa staż w Urzędzie Gminy Wojsławice. 
W ramach tego stażu wykonują prace związane 
głównie z remontami remizo-świetlic OSP. (red)

Bezrobotni remontują świetlice 

Rozstrzygnięto drugą edycję plebiscytu na Samorządowca 2016 
roku organizowanego przez tygodnik „Nowy Tydzień”. W dziesiątce 
najlepszych samorządowców z powiatu chełmskiego i miasta Chełm 
znalazł się Henryk Gołębiowski - wójt gminy Wojsławice, który w gło-
sowaniu zajął bardzo wysokie 3. miejsce. 

Na Henryka Gołębiowskiego oddano w sumie 763 głosy - najwięcej ze 
wszystkich wójtów gmin powiatu chełmskiego. Ogłoszenie wyników konkur-
su nastąpiło w hali MOSiR w Chełmie, w trakcie „Jarmarku Wielkanocnego”.

- Dziękuję wszystkim, którzy głosowali na mnie w Plebiscycie Nowego 
Tygodnia „Samorządowiec Roku 2016”. Dzięki Waszym głosom znalazłem się 
w gronie 10. wyróżnionych samorządowców z powiatu chełmskiego i miasta 
Chełm, i zająłem zaszczytne 3. miejsce – mówi wójt Henryk Gołębiowski. (red)

Wójt na podium
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Zofi a Sulikowska, śpiewaczka i poetka, 
twórczyni ludowa ziemi wojsławickiej 26 
kwietnia br. świętowała jubileusz 70-lecia 
działalności artystycznej. W trakcie uro-
czystości dokonano prezentacji sylwetki 
artystki, różnorodnych form działalności i 
wielu nagród, które zostały jej przyznane 
przez 7 dekad obecności na scenie.

Szanowna Jubilatka otrzymała odznakę ho-
norową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, która 
została przyznana przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 
14 października 2016 r. Marcin Łopacki kierow-
nik fi lii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie, w 

imieniu marszałka województwa lubelskiego 
Sławomira Sosnowskiego, wręczył Pani Zofi i 
Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskie-
go w dziedzinie działalności artystycznej. Na-
grodę w imieniu  starosty chełmskiego Piotra 
Deniszczuka wręczyła Jolanta Ryszkiewicz, 
dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i 
Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 
w Chełmie. Henryk Gołębiowski, Wójt Gminy 
Wojsławice oraz Alicja Jabłońska, wiceprze-
wodnicząca Rady Gminy Wojsławice, wręczyli 
szanownej artystce okolicznościową statuetkę. 
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili rów-
nież: Artur Sępoch - dyrektor Wojewódzkiego 
Ośrodka Kultury w Lublinie, prof. Jan Adamow-

ski i prof. Jerzy Bartmiński z UMCS w Lublinie, 
Krzysztof Butryn i Danuta  Perestaj ze Sto-
warzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, 
Andrzej Pilipiuk, Krzysztof Gorczyca z Towa-
rzystwa dla Natury i Człowieka z Lublina, Marta 
Zorska-Swatowska z Krasnostawskiego Domu 
Kultury, kierownicy jednostek organizacyjnych 
Gminy Wojsławice, rodzina, przyjaciele, kole-
żanki i koledzy ze Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów oraz członkinie dawnych zespołów. 
Całości dopełnił uroczysty toast oraz występy: 
Jerzego Sakowskiego, Aliny Kowalskiej wraz 
z artystką i zespołów „Promyki” i „Czerwona 
Jarzębina”, działających przy GCKSiT w Wojsła-
wicach. (red)

Piękny jubileusz Pani Zofi i

Rok temu 10 kwietnia odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika w Turowcu, poświęcone-
go pomordowanym w 1944 roku przez ukraińskich nacjonalistów 30 mieszkańców gmi-
ny Wojsławice, Bialopole i Żmudź. - O kolejnej rocznicy pamiętaliśmy także w tym roku 
– mówi wójt gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski. 

Pamiętali o rocznicach tym dniu. Podkreślił również rangę upamiętnia-
nia kolejnych rocznic. 

Ks. Zbigniew Karbowniczek - proboszcz 
parafi i w Turowcu odmówił modlitwę w intencji 
ofi ar tych wydarzeń. Następnie pamięć pomor-
dowanych uczczono minutą ciszy, a delegacje 
złożyły wieńce pod pomnikiem w hołdzie po-
mordowanym. (red)

Przy pomniku upamiętniającym ofi ary mor-
du zebrali się przedstawiciele władz samorzą-
dowych Gminy Wojsławice i Gminy Białopole, 
mieszkańcy wsi Turowiec, Putnowice-Kolonia, 
Putnowice Wielkie i Krasne oraz przedstawiciele 

OSP Turowiec i OSP Wojsławice.
Henryk Gołębiowski wójt gminy Wojsławi-

ce odczytał nazwiska pomordowanych, wspo-
mniał o ofi arach zbrodni katyńskiej i katastrofy 
smoleńskiej, których rocznica także wypada w 
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Od 20 lutego br. Gminne Centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki w Wojsławicach realizuje 
zdanie w ramach programu Dom Kultury+ 
Inicjatywy Lokalne 2017, które polega na 
aktywizacji mieszkańców naszej gminy i za-
chęcania do podejmowania działań kultural-
nych wspólnie z lokalną instytucją kultury. 

W celu uzyskania jak największej ilości infor-
macji odbyły się liczne spotkania m.in. z nauczy-
cielami i uczniami ZSP w Wojsławicach Kolonii, 
przedstawicielami władz samorządowych i or-
ganizacji pozarządowych, seniorami oraz miesz-
kańcami sołectw. Podczas spotkań były porusza-
ne tematy aktywności kulturalnej i oczekiwań 
różnych grup społecznych w tej dziedzinie. Ba-
dania były prowadzone w formie tworzenia map 
sentymentalnych, wywiadu fokusowego, debat 
oraz mapowania danych zagadnień.

- Ważna jest dla nas każda rozmowa, każda 
sugestia, pomysł czy uwaga - mówi Sylwia Jasiuk 
p.o. Dyrektor GCKSiT w Wojsławicach. - Nie oba-
wiamy się opinii mieszkańców, ponieważ każdy 

ma inny punkt widzenia 
na daną sprawę lub wy-
darzenie. Rozmowy po-
magają w doskonaleniu 
naszej działalności. Chce-
my pokazać, że Centrum 
jest instytucją otwartą 
na współpracę z każdym, 
kto chce się włączyć w 
działania kulturalne 

Na podstawie zebra-
nych informacji Agata 
Will z Warsztatów Kul-
tury w Lublinie i Paulina 
Paga z lubelskiej Funda-
cji Teren Otwarty opra-
cują raport końcowy. 
Prezentacja wyników 
przeprowadzonej diagnozy nastąpi 23 maja br. 
podczas otwartego spotkania w Domu Kultury 
w Wojsławicach, na które zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców gminy.

Podczas spotkania zostanie ogłoszony 

Rozmawiamy i działamy, 
czyli kulturalnie się rozwijamy!

również nabór inicjatyw lokalnych. Omówiony 
zostanie regulamin naboru i zasady składania 
pomysłów do realizacji.  Wniosek na realizację 
działania kulturalnego na terenie gminy Woj-
sławice będzie mógł złożyć każdy w dniach od 
24 maja do 17 czerwca br. w Domu Kultury w 
Wojsławicach. Realizacja zadania zostanie dofi -
nansowana ze środków Narodowego Centrum 
Kuktury. Pracownicy Centrum (w domu kultury 
i bibliotece) służą pomocą w sprecyzowaniu 
pomysłów, ustaleniu budżetu zadania oraz w 
wypełnieniu wniosku inicjatywy lokalnej.

W spotkaniu uczestniczyć będzie Agata 
Lisowicz-Wala, animator Narodowego Cen-
trum Kultury, która na zasadzie dobrych praktyk 
przedstawi przykłady realizacji inicjatyw lokal-
nych w innych regionach Polski oraz odpowie 
na pytania dotyczące  naboru inicjatyw.

- Serdecznie zapraszamy do włączenia się w 
program, który daje możliwość realizacji działań 
na rzecz najbliższego środowiska, pokazania 
swojego potencjału oraz zdobycia nowych do-
świadczeń – podkreśla Sylwia Jasiuk. (red)

W Białopolu rozegrano XIV Indywidualne 
Mistrzostwa Powiatu Chełmskiego w Sza-
chach. W turnieju Gminę Wojsławice re-
prezentowali zawodnicy z UKS „Arka” (12 
uczniów oraz 4 seniorów). 

W rozgrywkach udział wzięło 40 zawodni-
ków z gmin powiatu chełmskiego: Białopole, 
Dorohusk, Kamień, Leśniowice, Wojsławice. Za-
wody sędziował Edward Chowra, a rozegrano 
je na dystansie 7 rund systemem szwajcarskim 

kontrolowanym.
W  kategorii seniorzy tytuł Szachowego 

Mistrza Powiatu Chełmskiego na rok 2017 zdo-
był  Arkadiusz Łuczkiewicz z Wojsławic. Na 
podium stanął także Paweł Burda z Wojsławic, 
który zajął trzecie miejsce.

Z naszych uczniów najlepiej wypadł Nor-
bert Górnik z klasy II b gimnazjum, który zajął 
4. miejsce w kategorii juniorów do lat 18, a We-
ronika Majewska w kategorii juniorki zajęła 5. 

Mamy mistrza szachownicy!

lokatę. Nagrodę dla najmłodszego zawodnika 
otrzymał Piotr Jasiuk z klasy II b, który w sierp-
niu br. skończy 8 lat. (red)
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W remizo-świetlicy w Okopach zorgani-
zowano VII Powiatowy Festiwal Piosenki 
Strażackiej „Dorohusk`2017”. W festiwalu 
wzięły udział zespoły działające przy GCK-
SiT w Wojsławicach. 

Zespół Dziecięcy ,,Promyki” oraz zespół in-
strumentalno-wokalny ,,Czerwona Jarzębina” z 
Rozięcina w swojej kategorii zdobyły zaszczyt-
ne pierwsze miejsce. Komisja konkursowa jako 
podstawowe kryteria brała pod uwagę głównie 
dobór repertuaru, dobrą dykcję i kontakt wyko-
nawcy z publicznością. 

Sukces naszych zespołów to piękna pro-
mocja gminy Wojsławice w powiecie chełm-
skim. Zespół Czerwona Jarzębina z Rozięcina 
do konkursu przygotowali instruktorzy mu-
zyczni, Małgorzata Winnik i Jan Tokarz. 

Wyśpiewały pierwsze miejsca

Natomiast dziecięcy zespół wokalny ,,Promy-
ki” - Magdalena Wicińska – instruktor ama-
torskiego ruchu artystycznego w GCKSiT w 

Wojsławicach. Zwycięzcy otrzymali nagrody, 
statuetki, upominki i dyplomy ufundowane 
przez organizatorów. (red)

31 marca br. uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Wojsławi-
cach-Kolonii uczestniczyli w uroczystym wręczeniu nagród za IV 
Międzyszkolny Konkurs Plastyczno-Językowy „My Picture Dictio-
nary”, który zorganizowała Justyna Hajduk ze Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Uchaniach.

W konkursie udział wzięło 150 uczniów z 21 placówek oświatowych. 
Nasza szkoła zgłosiła maksymalną ilość, czyli 10 prac. Jury w składzie: 
Anna Goszczyńska - nauczyciel j. angielskiego w Szkole Podstawowej 
w Teratynie, Małgorzata Olszewka - nauczyciel j. angielskiego w Szkole 
Podstawowej w Żmudzi i Justyna Hajduk – nauczyciel j. angielskiego w 
Szkole Podstawowej w Uchaniach dokonało oceny nadesłanych prac. Przy 

wyborze laureatów jury brało pod uwagę następujące kryteria: popraw-
ność zapisu słów (w klasach IV-VI i zdań), odpowiednią liczbę słów, zgod-
ność słów z wybranym tematem, w klasach IV-VI porządek alfabetyczny, 
ilustrację zgodną ze słowem, wkład pracy, kreatywność oraz ogólne wra-
żenie artystyczne. 

Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w dwóch kategoriach 
wiekowych. W kategorii klas I-III trzecie miejsce zajęli Mateusz Kołtun z 
kl. III b i Maja Kowalczuk z kl. II b (opiekun – Magdalena Dynkiewicz). 
Wyróżnienia otrzymały Aleksandra Kowalczuk i Helena Jasiuk z kl. III 
a (opiekun – Wioletta Kortatyńska). W kategorii klas IV-VI nagrodzono 
pracę Wiktora Jasiuka z kl. V (opiekun Wioletta Kortatyńska), który zajął 
pierwsze miejsce.

Szkoła Podstawowa w Uchaniach wspaniale przyjęła gości zaproszo-
nych po odbiór nagród. Wszyscy mogli obejrzeć przedstawienie w języku 
angielskim „Snow White and the seven dwarfs”. Po rozdaniu nagród na 
uczestników i opiekunów czekał słodki poczęstunek. (red)

Konkurs „My Picture Dictionary”
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Tradycyjnie 4 maja, w dzień św. Floriana, 
w Wojsławicach odbyły się obchody Dnia 
Strażaka. Uroczystość była doskonałą oka-
zją do podziękowania funkcjonariuszom 
za codzienną realizację zadań, za ofi arność 
podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz 
za wierność ideom strażackiej służby.

Obchody święta rozpoczęły się na boisku 
szkolnym, na którym strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wojsławicach zorganizowa-
li pokazy dla dzieci w wieku przedszkolnym i 
uczniów szkoły podstawowej. Obecni na poka-
zach mogli obejrzeć sprzęt używany przez stra-
żaków podczas codziennej pracy, jak również 
zobaczyć go w akcji. Wielką frajdę sprawiła dzie-
ciom możliwość zajęcia miejsca w samochodzie 
bojowym i skorzystania z radiostacji. Na zakoń-
czenie czekał na nie konkurs z nagrodami zorga-
nizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Chełmie.

Po pokazach w kościele parafi alnym w 
Wojsławicach odbyła się uroczysta msza świę-
ta w intencji strażaków. Celebrowali ją ks. kan. 
Zbigniew Kasprzyk – proboszcz parafi i w Woj-
sławicach, ks. Zbigniew Karbowniczek – pro-
boszcz parafi i w Turowcu, ks. Ryszard Ostasz 
– proboszcz parafi i w Tuczępach oraz ks. Kazi-
mierz Szerement – nasz rodak.

Po mszy brać strażacka oraz zaproszeni go-
ście przeszli na plac przy ratuszu, gdzie odbyła się 
dalsza część uroczystości. Henryk Gołębiowski 
wójt gminy Wojsławice, prezes Zarządu Gmin-
nego Ochotniczych Straży Pożarnych przywitał 
wszystkich przybyłych i podziękował strażakom 
za pełną trudów i niebezpieczeństw pracę, za 

Obchodziliśmy Dzień Strażaka 

stałą gotowość do 
niesienia bezintere-
sownej pomocy, spie-
szenia na ratunek, gdy 
zagrożone jest ludzkie 
życie i zdrowie, mienie 
i środowisko. 

Następnie straża-
kom wyróżniającym 
się postawą i zasługa-
mi wręczono medale 
i odznaki. Odznakę 
Wzorowego Stra-
żaka nadaną przez 
Zarząd Powiatowy 
Związku Ochotni-
czych Straży Pożar-
nych otrzymali nastę-
pujący druhowie:  
Patryk Banachiewicz, 
Przemysław Mazur, 
Andrzej Sołdaczuk, 
Marek Banachiewicz 
(wszyscy OSP Roz-
ięcin), Karol Fijołek, 
Paweł Gromadzki, 
Damian Pazyna, Rafał 
Szerement, Mateusz 
Ambroziewicz (wszy-
scy OSP Kukawka), 
Paweł Prus, Daniel 
Prus, Grzegorz Grzy-
waczewski, Krzysztof 
Szostakiewicz (wszy-
scy OSP Nowy Majdan), Grzegorz Kowalczuk i 
Robert Kołodziejczuk (obaj OSP Huta).

Brązowym medalem za zasługi dla pożar-
nictwa, nadanym przez Prezydium Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Lublinie, zostali odzna-
czeni druhowie: Marek Kulawczuk, Krzysztof Dat-
czuk, Konrad Pazyna, Rafał Lackowski, Grzegorz 
Szaran (wszyscy OSP Kukawka), Grzegorz Łoś, To-
masz Grzywaczewski (obaj OSP Nowy Majdan), 
Robert Zosiuk, Mariusz Kozak, Zbigniew Paluch i 
Sławomir Mazurek (wszyscy OSP Rozięcin).

Srebrnym medalem za zasługi dla pożar-
nictwa, nadanym przez Prezydium Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Lublinie, zostali odzna-
czeni druhowie Antoni Gawluk (OSP Rozięcin) i 
Jacek Kumowski (OSP Nowy Majdan).

Złotym medalem za zasługi dla pożar-
nictwa, nadanym przez Prezydium Zarządu 
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Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w Lublinie, zostali 
odznaczeni druhowie: Wiesław Adamczuk, Jan 
Ubczyński (obaj OSP Rozięcin), Józef Majewski, 
Dariusz Popek, Jerzy Prus (wszyscy OSP Nowy 
Majdan).

Tradycyjnie życzenia do strażaków skiero-
wali obecni na uroczystościach: Piotr Olszówka 

- poseł na Sejm RP, Agnieszka Skubis-Rafalska 
- zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecz-
nej reprezentująca Przemysława Czarnka, wo-
jewodę lubelskiego, Kazimierz Szmal - prezes 
zarządu powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w 
Chełmie oraz Zbigniew Raźniewski - komen-
dant miejski Państwowej Straży Pożarnej w 

Chełmie. List z gratulacjami i życzeniami dla na-
szych strażaków - ochotników skierował Krzysz-
tof Grabczuk - wicemarszałek województwa 
lubelskiego. Uroczystość zakończyła się częścią 
artystyczną, wykonaną przez działające przy 
Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki 
w Wojsławicach zespoły „Promyki” i „Czerwona 
Jarzębina” z Rozięcina. (red)
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W Zespole Szkół Publicznych w Wojsławi-
cach Kolonii (23 marca) odbyły się uroczy-
stości z okazji Dnia Patrona, którym towa-
rzyszyły liczne konkursy, turnieje, zawody, 
a także XVI Powiatowy Przegląd Pieśni i 
Poezji Powstańczej i Patriotycznej. 

Organizatorami Przeglądu byli Zespół Szkół 
Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Woj-
sławicach Kolonii oraz Starostwo Powiatowe 
w Chełmie. W uroczystościach wzięli udział: 
Henryk Gołębiowski - wójt gminy Wojsławice, 
Adam Łopocki - przewodniczący Rady Gminy 
Wojsławice, ks. Zbigniew Kasprzyk - proboszcz 
Parafi i w Wojsławicach, Mirosław Jabłoński - 

prezes Banku Spółdzielczego w Wojsławicach,  
Krystyna Kniaziuk - kierownik Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Wojsławicach, Sylwia Jasiuk 
- dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i 
Turystyki, Anna Radecka, Barbara Oleszczuk i 
Barbara Żółkiewska - członkowie komisji kon-
kursowej XVI Powiatowego Przeglądu Pieśni 
i Poezji Powstańczej i Patriotycznej, hm Jerzy 
Krawczyk - komendant Hufca ZHP, hm Ryszard 
Nagrodzki, Andrzej Abramowicz - prezes Za-
rządu Wojewódzkiego LOK w Lublinie, Wiesław 
Bodo - członek Zarządu Wojewódzkiego LOK 
w Lublinie, Leszek Ligaj - prezes Zarządu Re-
jonowego LOK w Chełmie, Krzysztof Pietrzak 
- prezes Koła LOK „Kolejarz”, Renata i Dariusz 

Dzień Patrona ZSP

Chromik z Koła LOK Straży Miejskiej w Chełmie, 
Dariusz Łatka - przewodniczący Rady Rodzi-
ców, nauczyciele i uczniowie. Z okazji obchodów 
Dnia Patrona młodzież szkolna pod kierunkiem 
nauczycieli Róży Gwardy i Krzysztofa Jasiuka 
przygotowała patriotyczną część artystyczną. 

W szkole odbyło się również wiele imprez 
towarzyszących obchodom. Dyrektor Justyna 
Starko-Gadzała wręczyła nagrody w III  Otwar-
tym Dyktandzie o Puchar Dyrektora ZSP w 
Wojsławicach Kolonii. Tytuł „mistrza ortografi i” 
zdobyła Elżbieta Łagowska - nauczyciel ZSP w 
Wojsławicach, drugie miejsce zajął Paweł Bur-
da - absolwent szkoły, a trzecie - Wioletta Kor-
tatyńska- nauczyciel ZSP w Wojsławicach. Dyk-
tanda sprawdzała niezależna komisja w składzie 
Alicja Czemerys i Dorota Leszcz z Biblioteki 
Pedagogicznej w Chełmie. Nagrody sponsoro-
wała Rada Rodziców. 

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turysty-
ki w Wojsławicach z powodzeniem realizu-
je projekt „Podróże bliskie i dalekie. Świat 
zwierząt doświadczany zmysłami dziecka”, 
dofi nansowany ze środków Fundacji BGK 
w ramach programu „Na dobry początek”. 
W kwietniu i maju odbyły się podróże po 
Ameryce i Azji. 

Uczestnicy projektu poznali zwierzęta ży-
jące na tych kontynentach i ich zwyczaje. Pod-
czas zabaw plastycznych wykonywali: leniwce, 
pandy, wielbłądy, lwy.  Z owoców egzotycznych 
dzieci zrobiły pyszną sałatkę. Odbyły się również 
warsztaty krawieckie i spotkania z psycholo-
giem. Dużą atrakcją dla dzieci była wycieczka do 
stadniny koni w Lipinie Nowej. Jazda na kucyku 

Podróże bliskie i dalekie
Daisy wywołała u maluchów wielką radość. Od-
wiedziliśmy również gospodarstwo agrotury-
styczne „Agro-pszczoła” w Wojsławicach, w któ-
rym dzieci poznawały zwierzęta domowe. Przed 
nami jeszcze podróż do Australii, wyjazd do za-
mojskiego ZOO i chełmskiego nadleśnictwa. 

Podsumowanie projektu odbędzie się 22 
czerwca br. w Domu Kultury w Wojsławicach, gdzie 
dzieci zaprezentują część artystyczną o poznanych 
zwierzętach, zostanie przygotowana wystawa 
prac wykonanych w trakcie trwania projektu oraz 
degustacja owocowych przysmaków. (red)
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Wiele emocji przyniósł organizowany po 
raz trzeci Bieg Kościuszkowski. Łącznie wzięło w 
nim udział 89 osób. W kategorii uczniowie klas 
I-III pierwsze miejsce zajęła Andżelika Baj, dru-
gie - Kacper Kozaczuk, trzecie - miejsce Julian 
Jasiuk, czwarte - Szymon Świętoniewski, a 
piąte - Przemysław Gugułka. 

W kategorii klas IV-VI zwyciężył Tomasz Ta-
buła, drugie miejsce zajął Igor Kudyba, trzecie 
- Paweł Florek, czwarte - Ilona Sołdaczuk, a 
piąte - Wiktor Jasiuk. W kategorii gimnazjum 
wygrał Norbert Kwik, drugi był Patryk Solak, 
trzeci - Piotr Ciećka, czwarty - Daniel Sitarz, a 
piąty - Mariusz Bojko. W kategorii dorośli pierw-
sze miejsce zajął Patryk Godlewski, drugie - Ar-
tur Luty, trzecie - Piotr Janiuk, czwarte - Ewe-
lina Radoń, a piąte - Dorota Jasiuk. Patronem i 
sponsorem nagród III Biegu Kościuszkowskiego 
był  wójt gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski. 

Już po raz kolejny odbył się także szkolny 
konkurs historyczny wiedzy o Tadeuszu Kościusz-
ce. W kategorii szkoła podstawowa I miejsce zaję-
ła klasa VI, II miejsce - klasa V, a trzecie - klasa IV. 

W kategorii gimnazjum pierwsze miejsce za-
jęła klasa III, II - klasa II b, zaś trzecie - miejsce kla-
sa I a. Laureatami szkolnego konkursu recytator-
skiego zostali: w klasach I-III wygrała Aleksandra 
Kowalczuk, drugie miejsce Julia Błądkowska, 
zaś trzecie - Alicja Białek. Wśród uczniów klas 
IV-VI zwyciężyła Ilona Sołdaczuk, drugie miej-
sce zajęła Sandra Łoś, a trzecie - Aleksandra 
Blacha. W kategorii gimnazjum pierwsze miej-
sce zajęła Klaudia Tokarczuk, drugie - Wiktoria 
Łoś, trzecie - Renata Jabłońska.

Z okazji Dnia Patrona odbyły się również za-
wody strzeleckie, zorganizowane przez Szkolne 
Koło Strzeleckie „Acumen” oraz Zarząd Rejono-
wy Ligii Obrony Kraju. Koordynatorem zawodów 
był Grzegorz Jeleń - wiceprezes Koła Acumen. 
Na starcie stanęło 61 uczestników, którzy pró-
bowali swoich sił w strzelaniu z broni pneuma-
tycznej do tarczy oraz w biatlonie strzeleckim. 
W kategorii dziewczęta pierwsze miejsce zajęła 
Julia Żółkiewska, drugie - Martyna Adam-
czuk, a trzecie - Aneta Godlewska. W rywaliza-
cji chłopców zwyciężył Sebastian Kaliton, dru-

gi był Łukasz Sakowski, trzeci - Wiktor Jasiuk. 
W zmaganiach kobiet pierwsza była Bernadeta 
Radoń, druga - Agnieszka Mech, a trzecia - 
Magdalena Zarek. Wśród mężczyzn zwyciężył 
Robert Gałan, drugie miejsce zajął Artur Luty, 
a trzecie - Adam Łopocki. W rywalizacji niepeł-
nosprawnych pierwszy był Krzysztof Wrzyszcz, 
drugi - Krzysztof Troć, a trzeci - Mirosław Mro-
zowski. W konkurencji biathlon pierwsze miej-
sce zajęła drużyna w składzie: Agnieszka Mech, 
Wioletta Kortatyńska, Paweł Burda. Drugie 
miejsce zajął zespół w składzie: Zbigniew Kor-
tatyński, Andrzej Czerniej, Adam Łopocki, 
a trzecia była drużyna: Sebastian Kaliton, 
Weronika Wasyluk, Michał Ciećka. Nagrody 
ufundował Mirosław Jabłoński, prezes Banku 
Spółdzielczego w Wojsławicach – patron i spon-
sor zawodów strzeleckich.

Podsumowaniem uroczystych obchodów 
z okazji Dnia Patrona było ogłoszenie wyników 
XVI Powiatowego Przeglądu Pieśni i Poezji Po-
wstańczej i Patriotycznej. Jest on od lat nieod-
łącznym elementem obchodów Dnia Patrona w 
ZSP w Wojsławicach. W tym roku w części lite-
rackiej napłynęły 22 prace, które oceniała komi-
sja w składzie: Anna Radecka, Barbara Oleszczuk 
i Barbara Żółkiewska z Biblioteki Pedagogicznej 
w Chełmie. W kategorii szkoła podstawowa 
pierwsze miejsce zajął Kacper Krasnowski z 
Białopola, drugie - Aleksandra Blacha z Woj-
sławic, a trzecie - Piotr Wieleba z Sielca. Wyróż-
nienie natomiast przyznano Julii Czmudzie z 
Siedliszcza, Aleksandrze Wawryniuk z Leśnio-
wic oraz Cyprianowi Rudzkiemu z Teresina. W 

kategorii gimnazjum pierwsze miejsce zajęła 
Milena Jonak, drugie - Adam Albiniak, a trze-
cie - Patrycja Wilgos (wszyscy z Białopola). Wy-
różnienie otrzymała Martyna Poleszak.

W części muzycznej udział wzięło 8 solistów 
i 7 zespołów; w sumie 74 uczestników, których 
oceniała komisja konkursowa w składzie Anna 
Radecka - magister muzyki, członek chóru Go-
spel oraz Jarosław Tulikowski - redaktor Radia 
Bon Ton. W kategorii klas I-III pierwsze miejsce 
ex-aequo zajęły solistki Helena Jasiuk z Woj-
sławic i Nikola Krasnowska z Białopola. W ka-
tegorii zespół kl. I-III komisja pierwsze miejsce 
przyznała dzieciom z zespołu wokalnego kl. 
I-III z Wojsławic. W kategorii klas IV-VI pierwsze 
miejsce ex-aequo zajęły Julia Sieńko z Sielca 
i Magdalena Łazorczyk z Wojsławic, a drugie 
- Amelia Szpunar z Białopola. Wśród zespołów 
muzycznych w tej kategorii wiekowej pierwsze 
miejsce zajął zespół „Violina- sp.” z Wojsławic, 
drugie – ex-aequo zespół „Śpiewająca szóstka” 
z Białopola oraz zespół „ Wesołe nutki” z Leśnio-
wic. W kategorii solistów gimnazjum pierwsze 
miejsce zajęła Pola Żurek z Wojsławic, drugie - 
Jagoda Bereda z Sielca, natomiast wyróżnienie 
specjalne otrzymała Patrycja Wilgos z Białopo-
la za interpretację piosenki „Mury”. Nauczyciele 
przygotowujący uczniów do konkursów otrzy-
mali podziękowania. Sponsorem nagród był 
Piotr Deniszczuk - starosta chełmski. 

Zwieńczeniem uroczystych obchodów 
Dnia Patrona w Zespole Szkół Publicznych im. T. 
Kościuszki było wspólne zdjęcie na zakończenie 
uroczystości. (red)

Niezwykle barwne i kolorowe wydarzenie 
miało miejsce 25 marca br. w Domu Kultury 
w Wojsławicach. Podczas spotkania inte-
gracyjnego wiosnę do nas pięknym tańcem 
zaprosiła grupa taneczna „Iskierki” klas 
drugich z ZSP w Wojsławicach-Kolonii, 
dziecięca grupa wokalna „Promyki” wio-
senną piosenką, a wszystkie dzieci wspól-
nymi występami na  scenie. 

Dzieci wraz z rodzicami i opiekunami wy-
konały Marzanny, które zostały ozdobione 
kwiatami, brzozowymi witkami i kolorowymi 
tkaninami. Dużo radości dzieciom sprawiło wy-
konywanie wiosennych koszulek, które były cię-
te i dekorowane w dowolny sposób. Tradycyjnie 
zakończeniem zabawy był korowód z koloro-
wymi kukłami. W rytmie bębnów, grzechotek, 

Wiosna nasza 
radosna

kastanietów wszyscy przeszli przed budynek 
ratusza, gdzie odtańczono wiosenny taniec.

W organizację spotkania byli zaangażowani 
nauczyciele ZSP w Wojsławicach Kolonii: Bożena 

Zduńczuk i Teresa Lackowska oraz Agnieszka 
Romańczuk - prezes Stowarzyszenia na rzecz 
dziedzictwa, rozwoju i integracji społecznej Woj-
sławic i gminy Wojsławice „Szansa”. (red)
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Uroczyście w Wojsławicach Obchody uroczystości patriotycznych roz-
poczęto przemarszem pocztów sztandarowych 
i delegacji do kościoła. Mszę świętą w intencji 
Ojczyzny sprawowali ks. kan. Zbigniew Ka-
sprzyk i ks. Marcin Zieliński. Następnie poczty 
sztandarowe, delegacje władz samorządowych, 
instytucji i organizacji działających na terenie 
gminy Wojsławice, przedstawiciele służb mun-
durowych i zaproszeni goście złożyli wieńce 
przy pomniku Tadeusza Kościuszki i pomniku 
poległych w bitwie pod Wojsławicami.

Uroczystości w Domu Kultury rozpoczęto 
wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowe-
go. Przemówienie okolicznościowe wygłosił 
Henryk Gołębiowski - wójt gminy Wojsławice 
oraz Krzysztof Grabczuk wicemarszałek woje-
wództwa lubelskiego. 

Podczas części artystycznej zaprezentowali 
się: dziecięcy zespół „Promyki” pod kierunkiem 
Magdaleny Wicińskiej, chór „Wojsławianie” 
pod kierunkiem Pawła Czekaja, grupa tanecz-
na „Iskierki” pod kierunkiem Teresy Lackow-
skiej i Bożeny Zduńczuk oraz Alina Kowalska. 
Zwieńczeniem uroczystości była inscenizacja 
słowno-muzyczna, mówiąca o historii naszego 
kraju, w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej ZSP 
w Wojsławicach-Kolonii, przygotowana pod 
opieką nauczycieli: Marty Daniłowicz, Olimpii 
Grabarczuk i Ewy Koler. 

Ważnym punktem uroczystości było złoże-
nie przyrzeczenia harcerskiego przez harcerzy 
drużyny Wojsława, należącej do ZHP Hufi ec 
Chełm, a działającej przy ZSP w Wojsławicach-
Kolonii.

W Wojsławicach odbyły się uroczystości z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja oraz 73. rocznicy Bitwy pod Wojsławicami, która miała miejsce 17 kwietnia 1944 r. 
W trakcie uroczystości 12 harcerzy przystąpiło do uroczystego złożenia przyrzeczenia 
harcerskiego.

22 kwietnia to Światowy Dzień Ziemi. Czy z tej okazji możemy tylko zbierać śmieci z lasu? 
Okazuje się nie tylko. GCKSiT w Wojsławicach wspólnie z ZSP w Wojsławicach-Kolonii 
z okazji Dnia Ziemi zorganizowało działanie: „Kulturalny mini ogródek”. 

Kulturalny mini ogródek Przygotowaniem drewnianej konstrukcji z 
palet (ich czyszczeniem i malowaniem), a także 
zrobieniem domków dla owadów, zajęli się uczest-
nicy kółka majsterkowicza prowadzonego przez 
Marcina Farfosa w Domu Kultury w Wojsławicach. 
Następnie uczniowie kl. IV szkoły podstawowej 
zostali zaproszeni do założenia ogródka kwiatowo-
warzywnego. Podczas akcji sadzenia roślin (która 
ze względu na niesprzyjającą aurę odbyła się w sali 
widowiskowej Domu Kultury) młodzi ogrodnicy 
poznawali gatunki roślin ozdobnych i podstawy 
wykonywania kompozycji kwiatowych. Zaangażo-
wanie, radość i satysfakcja z wykonywanej pracy 
była ogromna. Uczniowie podjęli się również obo-
wiązku pielęgnowania roślin aż do późnej jesieni. 
Kulturalny mini ogródek ustawiony został przed 
Domem Kultury w Wojsławicach i cieszy wszystkich 
przechodniów. Dziękujemy wszystkim zaangażo-
wanym w świetną zabawę, Jackowi Kożuchowi za 
podarowanie palet, a Januszowi Rymarskiemu i 
Edwinowi Aszykowi za sadzonki kwiatów. (red)
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Przyrzeczenie to „rytuał” harcerski, podczas 
którego harcerze z dumą wypowiadają  zna-
mienne słowa,  opisujące  trzy  podstawowe 
zasady wychowawcze, obowiązujące w harcer-
stwie: służba, braterstwo i  samodoskonalenie. 
Po kilkumiesięcznym pobycie w próbnej dru-
żynie, 12 harcerzy przystąpiło do uroczystego 
złożenia przyrzeczenia, które rozpoczęto prze-
marszem harcerzy i odśpiewaniem hymnu har-
cerskiego ZHP „Wszystko co nasze, Polsce odda-
my”. Złożenie przyrzeczenia poprzedziła krótka 
gawęda dotycząca symboliki krzyża i  lilijki har-
cerskiej oraz elementów harcerskiego stroju. 
Gawędę wygłosił hm. Ryszard Nagrodzki.

W drugiej części nastąpił najważniejszy 
moment. Harcerki i harcerze z uniesioną ręką  
powtarzali słowa przyrzeczenia harcerskiego; 
„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służ-
bę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim 

i być posłusznym Prawu 
Harcerskiemu. NA SŁO-
WIE HARCERZA POLE-
GAJ JAK NA ZAWISZY”. 

Przyrzeczenie har-
cerskie odebrał hm. Jerzy Krawczyk. Ceremo-
nię zakończył słowami: „Od tej pory jesteście 
pełnoprawnymi członkami Związku Harcerstwa 
Polskiego”.

Następnie cała drużyna otrzymała krzyże 
i książeczki harcerskie, które wręczyli harce-

rzom: wójt Henryk Gołębiowski i dyrektor ZSP 
Justyna Starko-Gadzała. Opiekunami grupy 
harcerskiej są nauczyciele, Elżbieta Łopocka i 
Zbigniew Chodorowski.

- Tak ważną chwilę, jaką było złożenie przy-
rzeczenia harcerskiego, harcerze zapamiętają 
na długo. Z okazji tego wielkiego wydarzenia 
wszystkim harcerzom życzymy wytrwałości w 
pracy harcerskiej na kolejne lata oraz wielu nie-
zapomnianych przygód na harcerskim szlaku 
– powiedział wójt Gołębiowski. (red)

Koncert dla wszystkich Pań

W Domu Kultury w Wojsławicach (5 marca) odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. 
Były kwiaty, występy artystyczne i życzenia.

Licznie przybyła publiczność gromkimi 
brawami nagrodziła występy: duetu Mariusza 
Matery i Krzysztofa Jasiuka, grupy uczniów 
klasy II a (wych. Bożena Zduńczuk) oraz klasy 
II b (wych. Teresa Lackowska) z Zespołu Szkół 
Publicznych w Wojsławicach-Kolonii, recytację 
wierszy nawiązujących do tematyki koncertu w 
wykonaniu Adama Łopockiego oraz zespołów 
muzycznych działających przy Gminnym Cen-
trum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach: 
Chóru „Wojsławianie”, „Czerwonej Jarzębiny” i 
dziecięcych „Promyków”. Szczególnie gorąco 
przyjęty został kabaret w wykonaniu młodzie-
żowego zespołu „Mada-Bis”.

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia 
Kobiet wszystkim zgromadzonym Paniom zło-
żyli Henryk Gołębiowski - wójt gminy Woj-
sławice oraz Adam Łopocki - przewodniczący 
rady gminy. Życzeniom towarzyszyły: wspólne 
odśpiewanie „sto lat”, szampan, kwiaty i słodki 
poczęstunek. Koncert mieli przyjemność popro-
wadzić, Edward Osiewicz i Julian Jasiuk. (red)
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Utalentowani muzycznie mieszkańcy na-
szej gminy rozsławiają Wojsławice na całą 
Polskę. Dariusz Zieliński i Krzysztof Jasiuk 
założyciele zespołu „Defi s” gościli w pro-
gramie „Zawód gwiazda” wyemitowanym 
przez kanał telewizyjny „Disco Polo Music”. 

Część programu była nagrywana w Wojsła-
wicach.  W fi lmie pokazany został kościół, ratusz, 
zabytkowe kamieniczki i Wojsławicki rynek. 
Dariusz Zieliński opowiada w nim o swojej 
pracy jako organista w tutejszym kościele pa-
rafi alnym oraz o tym, jak wiele zmian zaszło 
w jego życiu, gdy zaczął grać z zespołem kon-
certy w całym kraju. D. Zieliński jest także auto-
rem hejnału, który mieszkańcy Wojsławic słyszą 
codziennie w południe.

Zespół Defi s wspólnie z Marcinem Mille-
rem nakręcił teledysk do piosenki „Zakochane 
oczy”. Nowy wspólny utwór zaprezentowali w 
programie TVP2 „Pytanie na śniadanie”.

Wykonawców promujących gminę Woj-
sławice jest więcej. Karolina Szpunar miesz-
kanka  Turowca znana z występów w zespole 
„Mada-Bis” wzięła udział w V edycji programu 
telewizyjnego Disco Star 2017. Nasza krajanka 
podbiła serca publiczności i jury. W pojedynku 
muzycznym pokazała swoją pewność siebie i 
porwała publiczność do zabawy. Dzięki temu w 
kolejnym głosowaniu Karolina została wybrana 
jednomyślnie do wielkiego fi nału. 

- Sam udział w programie był dla mnie du-
żym sukcesem, a co dopiero wygrana. Zwłasz-
cza, że konkurencja prezentowała bardzo wy-
soki poziom – mówi Karolina. Odcinek fi nałowy 
będzie emitowany w Polo TV 27 maja. Gratuluje-
my i życzymy kolejnych sukcesów. 

Kolejnym zespołem promującym muzycznie 
naszą gminę jest zespół wokalny „Mada-Bis”, dzia-
łający przy GCKSiT w Wojsławicach, który 15 lute-
go br. wziął udział w koncercie  charytatywnym  
na  rzecz Adriana Korpysza oraz podopiecznych 
stowarzyszenia hospicjum domowe ,,Gwiazdka w 
sercu”. Wydarzenie to odbyło się w sali widowisko-
wej ChDK w Chełmie. - Gratuluję wszystkim i ży-
czę kolejnych sukcesów. Dziękuję za piękny śpiew 
oraz promocję gminy Wojsławice – mówi Henryk 
Gołębiowski, wójt gminy Wojsławice.  (red)

Muzyczna 
promocja 
gminy

Dzięki współpracy drużyny harcer-
skiej z Wojsławic z Oddziałem Straży 
Granicznej w Horodle 27 kwietnia br. 
odbył się wyjazd do Horodła. Harcerze 
poprzez rozmowy z funkcjonariuszem 
Pawłem Paluchem i wspólne patro-
lowanie wschodniej granicy państwa 
nad Bugiem zapoznali się z pracą 
straży granicznej. Odbyła się również 
musztra drużyny harcerskiej. Gościem 
wyjazdu była dyrektor Zespołu Szkół 
Publicznych w Wojsławicach Justyna 
Starko-Gadzała.  (red)

Harcerze patrolowali granicę

31 marca br. odbył się I Turniej Dzikich Dru-
żyn w piłce nożnej. W trzydniowych zmaganiach 
wzięło udział 6 drużyn. W klasyfi kacji końcowej 
po trzech turniejach z dorobkiem 20 pkt. pierw-
sze miejsce zajęła Vojsławia, w składzie której 
zagrali: Kacper Tyrka, Adrian Mróz, Kamil Tabuła, 

Patryk Tałanda, Kuba Mrozik, Karol Gadzicki, Mi-
chał Sienkiewicz, Kacper Ożóg. Turniej odbył się 
w Miejskiej Hali Sportowej w Chełmie, a organi-
zatorem był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Gratulujemy i życzymy kolejnych sportowych 
sukcesów! (red)  

Sportowcy z Wojsławic na podium


