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4 mln zł dla Wojsławic

W Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbył się 51. Ogólnopolski Festi-
wal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Wielki sukces odniosła gmina 
Wojsławice, a konkretnie pani Zofi a Sulikowska i grupa dziecięca 
„Promyki”.

Wyśpiewały 
pierwsze miejsce

Na sesji rady gminy Wojsławice 12 czerwca wójt Henryk Gołębiow-
ski jednogłośnie dostał absolutorium z wykonania budżetu za 2016 
rok. To był najważniejszy punkt obrad.

Jednogłośne 
absolutorium

Druga promocja 
w stolicy

Mieszkańcy gminy Wojsławice po raz drugi wzięli udział w promo-
waniu naszego regionu w Warszawie na Skwerze Hoovera na Kra-
kowskim Przedmieściu. Stoiska promocyjne przygotowane przez 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Wojsławicach, Fundację „Ku Prze-
szłości”, stowarzyszenia i gospodarstwa agroturystyczne cieszyły 
się dużym zainteresowaniem przechodniów. 

10 czerwca br., w 72. rocznicę pacyfi kacji i spalenia wsi Huta, 
przedstawiciele władz samorządowych gminy Wojsławice, człon-
kowie rodzin pomordowanych oraz mieszkańcy wsi  zgromadzili 
się przy pomniku w Hucie. 

Huta pamiętała 
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Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków, remont synagogi, budynku 
po dawnej szkole w Majdanie Ostrowskim i domu kultury w Rozięcinie – te inwestycje zostaną zrealizowane dzięki przyznanemu przez 
Zarząd Województwa Lubelskiego dofi nansowaniu. Gmina Wojsławice dostanie 4 mln zł. 
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Modernizacja oczyszczalni ścieków, budo-
wa sieci wodociągowej i przydomowych 
oczyszczalni ścieków, remont synagogi, 
budynku po dawnej szkole w Majdanie 
Ostrowskim i domu kultury w Rozięcinie – 
te inwestycje zostaną zrealizowane dzięki 
przyznanemu przez Zarząd Województwa 
Lubelskiego dofi nansowaniu. Gmina Woj-
sławice dostanie 4 mln zł. 

Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał 
gminie Wojsławice dofi nansowanie do dwóch 
złożonych przez urzędników wniosków. Pierw-
szy dotyczy modernizacji gminnej oczyszczalni 
ścieków, budowy nowej sieci wodociągowej i 
oczyszczalni przydomowych. W ramach zada-

nia jest planowana przebudowa oczyszczalni 
ścieków, a ponadto na odcinku 4 km na ul. Gra-
bowieckiej w Wojsławicach i w Putnowicach 
Wielkich zostanie wybudowana sieć wodocią-
gowa, zaś 47 gospodarstw otrzyma przydomo-
wą oczyszczalnię ścieków.

Drugi projekt obejmuje remont synagogi 
w Wojsławicach, dawnej szkoły podstawowej w 
Majdanie Ostrowskim i domu kultury w Rozięci-
nie. W ramach zadania wszystkie budynki zosta-
ną odnowione i przystosowane do pełnienia no-
wych funkcji. W synagodze zostanie urządzona 
profesjonalna i nowoczesna Izba Tradycji Ziemi 
Wojsławickiej, w Majdanie Ostrowskim powsta-
nie Ośrodek Trzech Kultur, natomiast w Rozięci-
nie - ośrodek dawnych rzemiosł i tradycji.

4 mln zł dla Wojsławic
Pierwszy wniosek został złożony do Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich i uzyskał 
dofi nansowanie w wysokości 1 446 047 zł. Na 
104 wnioski spełniające warunki naboru projekt 
z Wojsławic sklasyfi kowano na 22. pozycji. Dru-
gi wniosek pn. „Na szlaku kultur i tradycji Ziemi 
Wojsławickiej - ochrona i wykorzystanie dzie-
dzictwa kulturowego gminy Wojsławice”, złożo-
ny do Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego, uzyskał łącznie 82 
pkt. i znalazł się na wysokim 6. miejscu w rankin-
gu, z dofi nansowaniem w kwocie 2 537 478 zł.

Henryk Gołębiowski, wójt gminy Wojsła-
wice, na uroczystym spotkaniu w Starostwie Po-
wiatowym w Chełmie 21 lipca odebrał umowę 
o dofi nansowanie projektu z działania gospo-
darka wodno-ściekowa. Natomiast umowę o 
dofi nansowanie projektu z RPO WL Wójt Gminy 
Henryk Gołębiowski wspólnie ze skarbnik Anną 
Być podpisali w dniu 27 lipca w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Lublinie. (red)

Na sesji rady gminy Wojsławice 12 czerw-
ca wójt Henryk Gołębiowski jednogłośnie 
dostał absolutorium z wykonania budżetu 
za 2016 rok. To był najważniejszy punkt 
obrad.

W sesji rady gminy uczestniczyli też sołty-
si. Radni rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozda-
nie fi nansowe i sprawozdanie wójta Henryka 
Gołębiowskiego z wykonania budżetu za 
2016 rok. Jednogłośnie też udzielili wójtowi 

absolutorium.
Następnie został poruszony temat odbioru 

odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. 
Obecni na sesji przedstawiciele fi rmy „Eko-Kras” 
z Kraśnika, Krzysztof Litwin - prezes zarządu 
oraz Andrzej Jaremek – kierownik, złożyli wy-
jaśnienia i odpowiadali na pytania oraz uwagi ze 
strony radnych i sołtysów.

Kolejnym punktem sesji był temat porząd-
kowania wspólnot gruntowych, który omówiła 
zaproszona na obrady Anna Dragan - zastępca 

dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografi i i Go-
spodarki Nieruchomościami Starostwa Powia-
towego w Chełmie. 

W związku z minionym świętem Dnia Sa-
morządu Lokalnego, który jest obchodzony co-
rocznie 27 maja, wójt Henryk Gołębiowski oraz 
przewodniczący rady gminy, Adam Łopocki 
podziękowali wszystkim radnym i sołtysom za 
pracę na rzecz lokalnych społeczności i życzyli 
dużo satysfakcji i radości oraz wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym. (red)

Jednogłośne absolutorium

W Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbył się 51. Ogólnopolski Festiwal 
Kapel i Śpiewaków Ludowych. Wielki sukces odniosła gmina Wojsła-
wice, a konkretnie pani Zofi a Sulikowska i grupa dziecięca „Promyki”.

Festiwal odbył się dniach 22-25 czerwca. Jury w składzie: prof. dr hab. 
Jan Adamowski - przewodniczący,  mgr Maria Baliszewska,  mgr Alek-
sandra Bogucka, mgr Marian Chyżyński, prof. dr hab. Piotr Dahlig, dr 
Jacek Jackowski, Remigiusz Mazur-Hanaj, prof. dr hab. Bożena Musz-
kalska, dr Janina Biegalska – sekretarz wysłuchało 18 kapel, 32 zespo-
łów śpiewaczych, 14 instrumentalistów, 25 solistów śpiewaków, 10 wyko-
nawców w kategorii folklor-kontynuacja oraz 22 grupy w konkursie „Duży 
– Mały”. W konkursie festiwalowym udział wzięło około 800 artystów ludo-
wych z 15 województw.

W niedzielę 25 czerwca br. w konkursie „Duży – Mały” województwo 

Wyśpiewały pierwsze miejsce
lubelskie w grupie śpiewaków reprezentowała Zofi a Sulikowska wraz z 
grupą dziecięcą „Promyki”, działającą przy GCKSiT w Wojsławicach. Pani Zo-
fi a z „Promykami” zaprezentowała dwa utwory: „Oj woły moje woły” oraz 
„Wyjrzyj, wyjrzyj Panie Gospodarzu”. Śpiewaczki oczarowały jury i stanęły 
na podium, zdobywając pierwsze miejsce w swojej kategorii. Z tej okazji 
Henryk Gołębiowski - wójt gminy Wojsławice zaprosił laureatki do ratu-
sza, aby osobiście pogratulować ogromnego sukcesu i podziękować im za 
kultywowanie tradycji i piękną promocję gminy. Wszystkie obecne na spo-
tkaniu śpiewaczki dostały pamiątkowe upominki oraz listy gratulacyjne.

Dziękuję, gratuluję serdecznie oraz życzę dalszych sukcesów młodym 
artystkom” – mówi Wójt. Podziękowania dla Pani Zofi i Sulikowskiej Wójt 
Gminy Henryk Gołębiowski i dyrektor GCKSiT Sylwia Jasiuk przekazali w 
jej domu. Festiwalowi patronowali Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego oraz Marszałek Województwa Lubelskiego. (red)
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Remizo-świetlica w Putnowicach-Kolonii została gruntownie odnowiona. 
Było to możliwe dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi, którzy aktywnie włą-
czyli się w prace remontowe. Przekazane im przez Gminę Wojsławice materiały 

budowlane zostały wykorzystane do wykonania robót malarskich na zewnątrz 
budynku. Uporządkowano i zagospodarowano także teren wokół świetlicy. 
W ubiegłym roku przeprowadzono prace remontowe wewnątrz budynku. (red)

Gmina Wojsławice wy-
konała remonty gruntowych 
dróg dojazdowych do pól 
w większości sołectw. Prace 
udało się zakończyć w lipcu, 
co zapewni mieszkańcom lep-
szą dostępność do gruntów 
rolnych w trakcie żniw. Na 
wykonanie tych prac Gmina 
przeznaczyła ponad 1 000 ton 
kamienia drogowego. Prace 
remontowe zlecono Przedsię-
biorstwu Usługowo-Produk-
cyjno-Handlowemu CEKUZ 
Krzysztof Zarek z Białopola. 
Natomiast droga w Majdanie 
Kukawieckim otrzymała nowa 
nawierzchnię z płyt zbrojo-
nych typu jomb.  (red)

Nowe oblicze świetlicy w Putnowicach-Kolonii

Gmina Wojsławice uzyskała dofi nansowanie 
z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014-2020 na opracowanie „Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Wojsławice na lata 2017-2023”. 
Dokument ten będzie stanowił podstawę do pod-
jęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych 
na zdegradowanym obszarze Gminy Wojsławice 
wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto 

umożliwi efektywne pozyskiwanie dofi nanso-
wania projektów ze środków Unii Europejskiej w 
perspektywie fi nansowej 2014–2020. Zaplano-
wane do realizacji projekty w ramach ww. doku-
mentu przyczynią się do pobudzenia aktywności 
społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, 
zmniejszenia poziomu wykluczenia społecznego, 
zwiększenia estetyki i ładu przestrzennego, termo-

modernizacji budynków i obiektów użyteczności 
publicznej, ochrony środowiska naturalnego, za-
chowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym 
poprawy jakości życia społeczności lokalnej. 

Wszelkie informacje dotyczące programu 
i jego realizacji dostępne są na stronie interne-
towej urzędu  - http://www.wojslawice.eurzad.
eu/rewitalizacja-p-1161.html (red)

Program Rewitalizacji Gminy Wojsławice

Remonty dróg dojazdowych do pól

Samochód dla OSP 
Wojsławice

Ochotnicza Straż Pożarna w Wojsławicach otrzymała 
nowy samochód pożarniczy. Pojazd marki renault zastąpił 
wysłużonego i awaryjnego stara. Ofi cjalne przekazanie po-
jazdu odbędzie się w trakcie dożynek gminnych zaplanowa-
nych na 27 sierpnia.  (red)
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Urzędnicy zajmujący się turystyką i pro-
mocją, pracownicy organizacji pozarządo-
wych oraz przedstawiciele grup lokalnych 
z Białorusi 26 czerwca br. odwiedzili gmi-
nę Wojsławice. Celem wizyty było przeka-
zanie polskiego doświadczenia w promo-
waniu i rozwoju turystyki na obszarach 
wiejskich.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania w ratu-
szu z Henrykiem Gołębiowskim - wójtem Woj-
sławic, który przedstawił charakterystykę gminy 
i główne walory turystyczne naszego regionu. 
Zaprezentowano fi lm promocyjny „Wojsławice 

Białorusini w Wojsławicach

- warto tu zajrzeć na dłużej”, jak również fi lm z 
VIII edycji Spotkań Trzech Kultur. Wyświetlony 

został również krótki spot podsumowujący za-
angażowanie mieszkańców Putnowic-Kolonii 
w pracach związanych z remontem świetlicy 
wiejskiej, będące bardzo dobrym przykładem 
współpracy rady sołeckiej i mieszkańców z wła-
dzami samorządowymi.

Następnie delegacja zwiedziła zabytkowe 
świątynie Wojsławic i udała się do Rozięcina, 
gdzie mogła zobaczyć odnowioną przez miesz-
kańców wsi Krynicę oraz do gospodarstwa 
agroturystycznego Urszuli Tustanowskiej w 
Starym Majdanie.

- Takie działania to jeden z elementów pro-
mocji Wojsławic - podkreśla wójt Henryk Gołę-
biowski, który pozytywnie ocenia przyjazd do 
Wojsławic zagranicznych delegacji i zaintereso-
wanie się przez nie naszymi doświadczeniami 
oraz podejmowanymi działaniami w zakresie 
rozwoju turystyki.  (red)

2 czerwca w ZSP w Wojsławicach Kol. odbył 
się Festyn Rodzinny zorganizowany przez 
dyrekcję szkoły, nauczycieli przy współ-
pracy Rady Rodziców oraz dzięki hojności 
sponsorów.

Festyn rozpoczął się przemarszem wokół 
Ratusza uczniów szkoły podstawowej oraz gim-
nazjum wraz z wychowawcami i nauczycielami. 
Uczniowie przebrani za postaci z ulubionych 
bajek, baśni i fi lmów, maszerowali w kolorowym 
korowodzie, śpiewając piosenki. Można było 
spotkać, między innymi: księżniczki, wróżki, Sie-
rotkę Marysię, Calineczkę, Królewnę Śnieżkę z 
krasnoludkami, Ali Babę i 40 rozbójników, Czer-
wonego Kapturka, Alladyna, Pana Kleksa i jego 

akademię, Kopciuszka, Dziewczynkę z zapałka-
mi. Byli też bohaterowie fi lmów: Pszczółka Maja, 
Smerfy, Kraina Lodu, Minionki, Harry Potter, Ma-
dagaskar, Zmierzch, Kamienie na szaniec. 

Po powrocie do szkoły wszyscy mogli obej-
rzeć występy artystyczne: kabaretu „Ciacho”, 
który na swoje 15-lecie przygotował parodię ba-
śni ,,Kopciuszek”, pod opieką założycielki, koor-
dynatorki i animatorki, Marty Daniłowicz, tańce 
klas IIa i IIb, przygotowane przez wychowawczy-
nie Teresę Lackowską i Bożenę Zduńczuk. 

Oprócz występów taneczno-artystycznych 
na gości czekało jeszcze szereg innych atrakcji: 
konkurencje rodzinne dla klas 0-3 (skok w worku, 
bieg z jajkiem na łyżce, zawody z jabłkiem, ma-
lowanie portretu rodziny), loteria fantowa zor-

Szkolny festyn rodzinny
ganizowana przez Sylwię Magdziak i Elżbietę 
Łagowską, zawody strzeleckie przeprowadzone 
przez Różę Gwardę, zawody sportowe zorgani-
zowane przez Jolantę Wlaź i Grzegorza Jele-
nia, mecz  piłki nożnej: nauczyciele  - uczniowie, 
komentowany przez ks. Zbigniewa Kasprzyka, 
mecz siatkówki: nauczyciele -  uczniowie, prze-
ciąganie liny: nauczyciele – rodzice, zawody węd-
karskie. Mnóstwo radości najmłodszym dzieciom 
dostarczyła trampolina i dmuchana zjeżdżalnia. W 
czasie trwania festynu Rada Rodziców zorganizo-
wała kiermasz ciast. Dla wszystkich uczestników 
stołówka szkolna przygotowała pyszny bigos. Na 
zakończenie imprezy organizatorzy konkursów 
rozdali zwycięzcom pamiątkowe dyplomy. Każ-
dy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego. 
Rozgrywki i zabawy sportowe zorganizowane 
dla dzieci i rodziców pokazały rewelacyjny spo-
sób na spędzenie wolnego czasu oraz doskonały 
przepis na integrację rodziny. (red)
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Mieszkańcy gminy Wojsławice po raz drugi 
wzięli udział w promowaniu naszego re-
gionu w Warszawie na Skwerze Hoovera na 
Krakowskim Przedmieściu. Stoiska promo-
cyjne przygotowane przez Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Wojsławicach, Fundację „Ku 
Przeszłości”, stowarzyszenia i gospodar-
stwa agroturystyczne cieszyły się dużym 
zainteresowaniem przechodniów. 

Dzięki gospodarstwom agroturystycznym 
„Ćmilówka” (Elżbieta i Zenon Furmaniuko-
wie) oraz „Dom pod lipami” (Barbara i Leszek 
Kowalscy), stowarzyszeniom „Rozwój i Odno-
wa Gminy Wojsławice” i „Grupa Odnowy Wsi 
Rozięcin” oraz osobom indywidualnym: Ka-
tarzynie Stasiuk, Alinie Kowalskiej, Marioli 
Grzywaczewskiej, Magdalenie Żurek, Jolan-
cie Wicińskiej, Małgorzacie Piróg, Elżbiecie 
Mirzwie, Dorocie Wlazło, Barbarze Banachie-
wicz, Agnieszce Rymarskiej, Annie Zosiuk, 
Marioli Sołdaczuk, Agnieszce Matwiejczuk, 

Grażynie Jagiełło, Halinie Jabłońskiej, Alinie 
Cymborskiej, Elżbiecie Łopockiej warszawia-
cy mogli zachwycać się smakiem wiejskiego 
chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem, plac-
kami na sodzie, domowymi ciastami, miodem, 
nalewkami i konfi turami. To była już druga taka 
promocja gminy w Warszawie. Poprzednia mia-
ła miejsce rok temu.

Liczni przechodnie, turyści i mieszkańcy 
stolicy posłuchać mogli również występów mu-
zycznych w wykonaniu chóru „Wojsławianie”, 
zespołu ludowego „Czerwona Jarzębina” oraz 
młodzieżowego zespołu wokalnego „Mada-
Bis”, które były nagradzane brawami, a  zostały 
poprzedzone gościnnym występem muzyka 
jazzowego Michała Sołtana.

Promocja gminy Wojsławice była akcją to-
warzyszącą wystawie „Polska Naj - Najciekawsze 
Wydarzenia”, która prezentowała bogatą ofertę 
przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych w 
wielkich ośrodkach miejskich (m.in. Warszawie, 
Toruniu, Opolu, Rzeszowie, Łodzi). Województwo 

Druga promocja w stolicy

lubelskie reprezentowały jedynie krasnostawskie 
„Chmielaki” oraz Wojsławice, prezentując bogac-
two dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 
Wystawa była eksponowana w Warszawie na 
Krakowskim Przedmieściu (przy skwerze Mickie-
wicza) od 12 kwietnia do 25 czerwca br. (red)

Na posesji Krystyny Barańskiej ponownie zakwitł tulipanowiec. Tulipanowce są 
dobrze rozpoznawalne poprzez charakterystyczny kształt swoich liści, zwykle czterokla-
powych i wyciętych na szczycie. Cieszą oczy nie tylko wyglądem liści, ale przede wszyst-
kim kwiatami w kształcie tulipanów. Zazwyczaj tulipanowce kwitną po 15-20 latach, a u 
Krystyny Barańskiej zakwitł drugi raz po 10 latach hodowli.  (red)

Zakwitł tulipanowiec…
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W Wojsławicach, 18 czerwca, odbył się XVI 
Przegląd Pieśni Religijnej „Na zawsze chcę 
Tobie grać i śpiewać Panie”. Do XVI Prze-
glądu zgłosiło się 80 artystów, z powiatu 
chełmskiego, hrubieszowskiego oraz kra-
snostawskiego. 

Wśród nich były osoby, które niezmiennie 
od wielu lat uczestniczą w kolejnych edycjach 
Przeglądu i tworzą razem z nami jego historię 
oraz ci, z którymi spotkaliśmy się po raz pierwszy. 
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji 
uczestników, organizatorów i sponsorów prze-
glądu, której przewodniczył  ks. kan. Zbigniew 
Kasprzyk, proboszcz parafi i p.w. św. Michała 
Archanioła w Wojsławicach. Słowo Boże wygło-
sił dyrektor Archidiecezjalnego Studium Organi-

stowskiego ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak. 
Uroczystego otwarcia i powitania uczest-

ników XVI Przeglądu dokonali: Henryk Gołę-
biowski wójt gminy Wojsławice, ks. kan. Zbi-
gniew Kasprzyk oraz Sylwia Jasiuk dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 
w Wojsławicach.

Kolejno na scenie prezentowali się wyko-
nawcy poszczególnych kategorii wiekowych,  
których oceniało jury w składzie: Maryla Ko-
walczyk - przewodnicząca oraz Krystyna 
Radomska i Paweł Czekaj - członkowie. Po 
wysłuchaniu 14 solistów i 5 zespołów wokalno-
instrumentalnych, biorąc pod uwagę wykona-
nie, tematykę śpiewanych utworów oraz ogólny 
wyraz artystyczny postanowiła przyznać nagro-
dy następującym wykonawcom:

Grali i śpiewali Panu
Kategoria soliści kl. 0-III szkoła podsta-

wowa: 1. miejsce Krzysztof Gągol z Buśna, 2. 
miejsce Nikola Krasnowska z Białopola, 3. miej-
sce Gabriela Has z Wojsławic. Wyróżnienia: Klara 
Sołdaczuk, Nina Nizio, Natalia Łatka (wszystkie 
z Wojsławic).

Kategoria zespoły dziecięce kl. 0-III szko-
ła podstawowa: wyróżnienia - schola „Cantate 
Domino” z Wojsławic.

Kategoria zespoły kl. IV-VI szkoła pod-
stawowa: 1. miejsce - Złota Piątka z Krasnego-
stawu, 2. miejsce - Promyki z Wojsławic, 3. miej-
sce - Śpiewająca Szóstka z Białopola

Kategoria soliści kl. IV-VI szkoła podsta-
wowa: 1. miejsce Julia Krasnowska z Białopola 
i Magdalena Łazorczyk z Wojsławic, 2. miejsce 
Ilona Sołdaczuk, Marta Sołdaczuk i Anastazja 
Domańczuk (wszystkie z Wojsławic).

Kategoria zespoły młodzieżowe gimna-
zjum i szkoła ponadgimnazjalna: wyróżnie-
nia - duet Łucja i Sara z Uchań, zespół Just Flame 
z Uchań.

Kategoria soliści gimnazjum i szkoła po-
nadgimnazjalna: 1. miejsce Monika Drożdżak z 
Werbkowic, 2. miejsce Katarzyna Grabowiecka z 
Wojsławic, 3. miejsce Martyna Adamczuk z Woj-
sławic. 

Nagrody wręczali: wójt Henryk Gołębiow-
ski, proboszcz ks. kan. Zbigniew Kasprzyk oraz 
członek zarządu powiatu chełmskiego - Beata 
Augustynek. Podczas Przeglądu specjalnie 
zaprezentował się też zespół wokalny „Lechici”, 
działający przy Parafi i Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Hrubieszowie, który bierze udział w 
wielu festiwalach piosenki religijnej, patriotycz-
nej i wojskowej. Wielkim zaszczytem dla „Lechi-
tów” było uczestniczenie w obsłudze muzycznej 
liturgii sprawowanej przez Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Krośnie (1997 r.) i Zamościu (1999 r.). 

Piękne prezentacje artystów, wspaniały 
doping publiczności i słoneczna pogoda gwa-
rantowały miłą atmosferę i niezapomniane wra-
żenia. Patronat honorowy nad Przeglądem ob-
jęli: Jego Eminencja ks. Arcybiskup Stanisław 
Budzik - Metropolita Lubelski,  Przemysław 
Czarnek - Wojewoda Lubelski oraz Sławomir 
Sosnowski - Marszałek Województwa Lubel-
skiego.  

Organizatorzy Przeglądu składają serdecz-
ne podziękowania: współorganizatorom, wo-
lontariuszom i osobom, które przygotowały 
pyszne ciasta. To dzięki ich pomocy można było 
wynagrodzić uczestnikom spotkania trud po-
dróży i przygotowań do występów. Dziękujemy 
wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do 
organizacji tak wspaniałego wydarzenia.   (red)
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28 maja w Wojsławicach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których 
udział wzięły drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej z Kukawki, Nowego Majdanu, Rozięci-
na, Huty, Turowca, Wojsławic, Putnowic-Kolonii oraz dwie drużyny młodzieżowe - dziew-
częta i chłopcy z Nowego Majdanu. 

Strażacy – ochotnicy w akcji

24 czerwca odbył się II Rowerowy Rajd 
Gwiaździsty ,,Malowniczy Wschód”, któ-
ry zgromadził blisko 170 rowerzystów. 
Głównym organizatorem rajdu była Lokal-
na Grupa Działania ,,Ziemi Chełmskiej”, 
promująca Markę „Malowniczy Wschód”, 
oraz Grupa Rowerowa Odnowa – Chełm, 
zaś współorganizatorami gminy: Białopo-
le, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Horodło, 
Leśniowice, Wojsławice i Żmudź. 

Punkty startowe zlokalizowane były na terenie 
każdej z ww. gmin, a także w Chełmie, Hrubieszo-
wie i Włodawie. Meta znajdowała się nad zalewem 
,,Maczuły”  w Horodysku. Grupa reprezentująca 
naszą gminę liczyła 9 osób i pomysłowością za-
znaczyła swój udział w imprezie, przekraczając 
linię mety iście „po rycersku”. Uatrakcyjnieniem 
wydarzenia była prezentacja grup rowerowych, 
losowanie nagród i ognisko. Ukoronowaniem raj-
du był wspólny przejazd wszystkich rowerzystów 
trasą po terenie gminy Leśniowice.

Malowniczy rajd gwiaździsty

- Łączny dystans przejechany przez rowe-
rzystów z Wojsławic wyniósł 47 km, który zo-
stał pokonany ze średnią prędkością 15 km/h 
– mówi Sylwia Jasiuk, dyrektor Gminnego Cen-

trum Kultury Sportu i Turystyki w Wojsławicach. 
- Mamy nadzieję, że za rok będzie nas jeszcze 
więcej. Do zobaczenia na ścieżkach malowni-
czego wschodu. (red)

miejsce - OSP Turowiec - 115,69 pkt., 4. miejsce 
- OSP Huta - 127,78 pkt., 5. miejsce - OSP Rozię-
cin - 127,79 pkt., 6. miejsce - OSP Nowy Majdan 
- 131,57 pkt., 7. miejsce - OSP Putnowice-Kolonia 
- 139,00 pkt.

Młodzież: Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza Nowy Majdan - dziewczęta - 146,84 pkt. 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Nowy Maj-
dan - chłopcy - 126,24 pkt.

Tegoroczne zmagania strażaków spotkały 
się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, 
którzy licznie przybyli na imprezę i głośno do-
pingowali swoje drużyny.  (red)

Sędzią głównym zawodów był st. kpt. Stani-
sław Kołtun. Strażacy mieli możliwość wykaza-
nia swoich umiejętności w ćwiczeniach bojowych 
oraz w sztafecie pożarniczej 7x50 m z przeszko-

dami. Klasyfi kacja generalna po ukończonych 
zawodach przedstawiała się następująco:

Dorośli: 1. miejsce - OSP Kukawka - 99,34 
pkt., 2. miejsce - OSP Wojsławice - 105,66 pkt., 3. 
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Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turysty-
ki w Wojsławicach przystąpiło do realiza-
cji drugiej części zadania „Rozmawiamy. 
Działamy. Kulturalnie się rozwijamy!”, do-
fi nansowanego ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu Dom 
Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017.

Pierwsza część zadania, obejmowała prze-
prowadzenie badań społecznych. Na podstawie 
spacerów badawczych, mini debat, skrzynki 
pomysłów, drzew marzeń i frustracji, otwartych 
ankiet i licznych rozmów został przygotowany 
raport mówiący o zasobach i potrzebach kultu-
ralnych mieszkańców gminy Wojsławice. Ogło-
szono również nabór inicjatyw lokalnych na 
wydarzenia kulturalne skierowane do mieszkań-
ców naszej gminy. Komisja, w skład której wcho-
dzili animatorzy kultury oraz autorzy złożonych 
pomysłów, przyjęła do realizacji 6 inicjatyw: 

- „Retro Putnowice”, inicjator: Sylwia Białek. 
Inicjatywa ma charakter międzypokoleniowy. W 
jej ramach zorganizowane zostaną warsztaty fi l-
mowe, fotografi czne, robótek ręcznych, kulinar-
ne oraz akcja zbierania przedmiotów ważnych 
dla mieszkańców tego sołectwa i tworzenie 
związanych z nimi opowiadań. Inicjatywa za-
kończona zostanie spotkaniem integracyjnym 
i wystawą prac wykonanych podczas warszta-

tów. Termin realizacji wrzesień-październik br.
- „PRL Party”, inicjator: Dawid Stasiuk. 19 

sierpnia nad zbiornikiem wodnym w Wojsławi-
cach zostanie zorganizowana impreza plenerowa, 
podczas której odbędą się tematyczne gry i zaba-
wy dla dzieci i dorosłych, wystawa motoryzacyjna 
prezentacje kronik fi lmowych, starych bajek oraz 
potańcówka w stylu lat 80-tych z zespołami grają-
cymi muzykę na żywo. Całości dopełni klimatycz-
na scenografi a. Za element stroju nawiązujący 
do tamtych lat będzie można otrzymać kartkę 
na poczęstunek. Zapraszamy do włączenia się w 
organizację wydarzenia i przynoszenia do Domu 
Kultury w Wojsławicach (na zasadzie wypożycze-
nia) rekwizytów nawiązujących do minionych lat 
np. cerat, słynnych musztardówek, ubrań.

- „Chcemy zrobić coś innego”, inicjator: Karo-
lina Szpunar. Inicjatywa dotyczy zorganizowania 
i przeprowadzenia warsztatów beatbox dla mło-
dzieży. Finałem będzie koncert, podczas którego 
zaprezentowane zostaną rezultaty warsztatów i 
koncert beatboxera. Termin realizacji: sierpień br.

- „Wojsławice pod gwiazdami”, inicjator: 
Sylwester Nizio. W ramach inicjatywy odbędą 
się dwa spotkania uczniów ZSP w Wojsławi-
cach-Kolonii z pracownikami obserwatorium 
astronomicznego oraz otwarte nocne spotka-
nie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych. 
Finałem inicjatywy będzie wystawa prac pla-

Rozwijamy się kulturalnie

Już po raz trzeci nad stawem w Wojsławi-
cach zorganizowano sportowy piknik z 
okazji Dnia Dziecka. Bardzo dużym zainte-
resowaniem cieszył się oddany w tym dniu 
do użytku plac zabaw dla dzieci. Domek ze 
zjeżdżalnią, podwójna huśtawka, karuze-
la, huśtawka ważka i bujak żabka stanowią 
uatrakcyjnienie terenu i uzupełnienie in-
frastruktury przy stawie. 

Plac zabaw wraz z istniejącą już siłownią ple-
nerową tworzy znakomite miejsce do aktywne-
go spędzania wolnego czasu dla całej rodziny. 
Impreza miała charakter integracyjny i rozpoczę-
ła się występami grup tanecznych: „Iskierki” z ZSP 
w Wojsławicach-Kolonii przygotowane przez na-
uczycieli Teresę Lackowską i Bożenę Zduńczuk 
oraz „Dance-Kids” z GCKSiT, instruktorem której 
jest Ewelina Poziomkowska. Atrakcji jak zwykle 
było co niemiara: niezliczone zabawy animacyjne 
z Galerią Pokusa z Chełma, zdalnie sterowane sa-
mochody, statki i amfi bie, malowanie twarzy, gry 

Dzień Dziecka na nowym placu zabaw

stycznych wykonanych przez dzieci oraz zdjęć 
wykonanych podczas nocnej obserwacji nieba. 
Wystawa prezentowana będzie w szkole, domu 
kultury, bibliotece i ratuszu w Wojsławicach.

- „Młodzież z parkurem na TY”, inicjator: Ewe-
lina Jabłońska. W ramach inicjatywy zostaną 
zorganizowane dla młodzieży warsztaty parkur z 
instruktorami z Lublina. Zakończone zostaną one 
pokazem uczestników warsztatów i profesjonal-
nych grup z Lublina. Termin realizacji: wrzesień br.

- „Rozięcin – z kulturą za pan brat”, Patryk Ba-
nachiewicz. W ramach inicjatywy zorganizowany 
zostanie cykl warsztatów gry na instrumentach, 
warsztatów wokalnych, plastycznych, kulinarnych 
oraz wielopokoleniowe spotkania integracyjne. 
Zadanie zakończone zostanie festynem przezna-
czonym dla mieszkańców gminy Wojsławice. Ter-
min realizacji: sierpień-październik br.

- Udział w programie NCK jest cennym do-
świadczeniem – mówi Sylwia Jasiuk, dyrektor 
GCKSiT w Wojsławicach. - Daje możliwość spo-
tkań, rozmów i poruszania tematów nurtujących 
mieszkańców naszej gminy. Wnoszone były 
uwagi, mające wpływ na lepszą organizację 
wydarzeń kulturalnych. Realizacja inicjatyw oby-
watelskich zaś wzmacnia współpracę lokalnych 
liderów z instytucją kultury i stanowi realną od-
powiedź na potrzeby kulturalne społeczeństwa.

Łączna kwota realizacji zgłoszonych pomy-
słów wynosi 23 950 zł, z czego 22 tys. zł pocho-
dzi ze środków Narodowego Centrum Kultury. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w propono-
wanych wydarzeniach. (red)

i konkurencje sportowe prowadzone przez szkol-
ne koło wolontariackie, zawody strzeleckie zor-
ganizowane przez Szkolne Koło Strzeleckie „Acu-
men” i grill. Można było bezpłatnie skorzystać z 

kajaków i rowerów wodnych, a dzięki współpracy 
z chełmskim WOPR również z  motorówki. Dzię-
kujemy wszystkim wolontariuszom za pomoc w 
organizacji tego radosnego wydarzenia. (red)
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10 czerwca br., w 72. rocznicę pacyfi kacji i spalenia wsi Huta, 
przedstawiciele władz samorządowych gminy Wojsławice, 
członkowie rodzin pomordowanych oraz mieszkańcy wsi  
zgromadzili się przy pomniku w Hucie. 

Henryk Gołębiowski, wójt gminy Wojsławice, przypomniał 
przebieg tamtych wydarzeń. Minutą ciszy, w asyście warty hono-
rowej pełnionej przez przedstawicieli OSP Huta, uczczono pamięć 
pięciu mieszkańców wsi oraz członków Narodowych Sił Zbrojnych 
zamordowanych przez NKWD i UB w czerwcu 1945 r. Następnie 
delegacje złożyły wieńce przy pomniku. (red)

Huta pamiętała 

W niedzielę 9 lipca w Wojsławicach roz-
brzmiewał głos wielokulturowości. Bo-
gaty program kulturalny przykuł uwagę 
zarówno mieszkańców naszej gminy jak i 
turystów. 

Trójkulturowe wydarzenia, które w Wojsła-
wicach odbywają się nieprzerwanie od 2009 
roku, rozpoczęły się w samo południe mszą św. 
w kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Wojsła-
wicach, którą koncelebrowali ks. kan. Zbigniew 
Kasprzyk i ks. Marcin Zieliński. Oprawy liturgii 
dokonał zespół wokalny „Mada-Bis”, natomiast 
po mszy odbył się koncert chóru ,,Wojsławianie”.

Po nabożeństwie, na placu przed ratuszem, 
uroczystego otwarcia wydarzenia dokonali: 
Henryk Gołębiowski - wójt gminy Wojsławice, 
Adam Łopocki – przewodniczący rady gminy, 
Marian Lackowski - prezes Stowarzyszenia 
Miłośników Wojsławic, ks. mitrat Jan Łukaszuk 
– proboszcz parafi i prawosławnej pw. św. ap. 
Jana Teologa w Chełmie, ks. Zbigniew Kasprzyk 
– proboszcz parafi i pw. św. Michała Archanio-

ła w Wojsławicach, Justyna Starko-Gadzała 
– dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Wojsła-
wicach-Kolonii oraz Sylwia Jasiuk – dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w 
Wojsławicach. Następnie można było posłuchać 
pięknych koncertów w wykonaniu Mateusza 
Szerementa, Igi Targońskiej, Anny Kostkiewicz, 
Michała Terlecki - bandurzysty ze Lwowa, grupy 

Trójkulturowe Wojsławice

„Szalom Chełm”, „Swojacy” z Chełma oraz „Te-
atru Piosenki Młyn” z Hrubieszowa.

W  cerkwi p.w. Kazańskiej Ikony Matki Bożej 
ks. mitrat Jan Łukaszuk odprawił wieczernię, w 
oprawie chóru z parafi i prawosławnej w Cheł-
mie. Tegoroczna edycja Spotkania Trzech Kultur 
została zakończona w synagodze spotkaniem 
„Opowieści z Ksiąg Pamięci”, które prowadził 
Yaron Karol Becker i Emil Majuk oraz werni-
sażem wystawy „Żydzi w Chełmie”. Podczas 
spotkania można było poznać dawne historie z 
życia codziennego zapisane w Księdze Pamięci 
Wojsławic. (red)
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Wojsławice były jed-
nym z punktów boga-
tego programu XIV 
Ogólnopolskiego Zlotu 
Kombatantów I Drez-
deńskiego Korpusu 
Pancernego Wojska 
Polskiego zorganizo-
wanego w 73. rocznicę 
jego sformowania. Pa-
tronat honorowy nad 
zlotem objął Prezydent 
Rzeczypospolitej Pol-
skiej, co świadczy o 
jego randze. 

Zlot kombatantów
Uroczystość, która miała miejsce 28 maja, 

była okazją do wspomnienia o mieszkańcach 
naszej gminy, służących także w I Drezdeńskim 
Korpusie Pancernym i polegli w walce o wolną 
ojczyznę. Na uroczystość przybyli m.in.: płk. Eu-
geniusz Praczuk - wiceprezes Ogólnopolskiego 
Klubu Kombatantów I Drezdeńskiego Korpusu 
Pancernego Wojska Polskiego, przedstawiciele 
zarządu Żagańskiej Organizacji Związku Żoł-
nierzy Wojska Polskiego, Jan Borowik i Jan 
Żyłowski z Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, 
Franciszek Golik - prezes zarządu Okręgowe-
go Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Jan Ro-
gowski - członek I Korpusu Pancernego Wojska 
Polskiego, Zdzisław Bruszkiewicz - przewod-
niczący Stowarzyszenia „Pokolenia” Oddział 
w Chełmie, Maria Sawka - Stowarzyszenie 
Sybiraków w Chełmie, poczty sztandarowe or-
ganizacji kombatanckich, wojska, szkół i OSP 
oraz kombatanci, mieszkańcy gminy, harcerze i 
młodzież szkolna.

Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w 
kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Wojsła-
wicach celebrowaną przez ks. kan. Zbigniewa 
Kasprzyka. Po zakończeniu mszy uczestnicy 
zlotu udali się do kaplicy w Majdanie Ostrow-
skim, gdzie złożono wieńce i hołd przed tablicą 
upamiętniającą poległych uczestników II Wojny 
Światowej. Następnie odbyły się uroczystości 
przy pomniku poległych w Bitwie pod Wojsła-
wicami w 1944 r. Otwarcia uroczystości dokonał 
wójt gminy Wojsławice, Henryk Gołębiowski, 
który powitał przybyłych gości i uczestników 
zlotu. W dalszej części uroczystości głos zabrał 
płk Eugeniusz Praczuk. Harcerze z Zespołu Szkół 
Publicznych w Wojsławicach-Kolonii przepro-
wadzili Apel Poległych, po którym przedsta-
wiciele kombatantów, służb mundurowych i 
samorządowych złożyli wieńce przy pomniku. 
Po części ofi cjalnej zgromadzonych gości zapro-
szono na część artystyczną do Domu Kultury. 
Piękną inscenizację, która była formą rozmowy 
o ojczyźnie jej historii i bohaterach, przedstawili 
uczniowie ZSP w Wojsławicach Kol. Akademia 
została przygotowana pod kierunkiem nauczy-
cieli: Marty Daniłowicz, Ewy Koler i Olimpii 
Grabarczuk. (red)

14 czerwca w  Domu Kultury w Wojsławi-
cach odbyło się spotkanie integracyjne z 
okazji Światowego Dnia Inwalidy i Osób 
Niepełnosprawnych. 

W spotkaniu uczestniczyli: Kazimierz Mazu-
rek - przewodniczący Oddziału Okręgowego Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Chełmie, Henryk Gołębiowski - wójt gminy 
Wojsławice, Adam Łopocki – przewodniczący 
rady gminy Wojsławice, Alicja Jabłońska - wice-
przewodnicząca, Emma Czarnecka-Durczak - 
wicedyrektor ZSP w Wojsławicach Kol., Agnieszka 
Matwiejczuk - kierownik GOPS w Wojsławicach, 
Krystyna Kniaziuk - kierownik WTZ w Wojsławi-
cach, Janina Markowska - przewodnicząca zarzą-
du Oddziału Rejonowego PZERiI w Wojsławicach, 
Mirosław Jabłoński - prezes BS w Wojsławicach, 
ks. kanonik Zbigniew Kasprzyk, uczestnicy i pra-

Dzień Integracji w domu kultury
cownicy WTZ w Wojsławicach, harcerze z Drużyny 
Wojsława wraz z opiekunem Zbigniewem Cho-
dorowskim oraz przybyli goście.

Spotkanie otworzył wójt Henryk Gołębiow-
ski, który w swoim przemówieniu zwrócił uwa-
gę na potrzebę zaangażowania całego społe-
czeństwa w przełamywaniu barier społecznych 
i tworzeniu warunków do godnego życia osób 

niepełnosprawnych. Podczas części artystycz-
nej grupa podopiecznych i pracowników WTZ 
w Wojsławicach przedstawiła inscenizację pt.: 
„Baśń o Cyganie i 9 krukach”, Grzegorz Barański 
zaśpiewał piosenkę „Góralko Halko”, natomiast 
zespół dziecięcy „Promyki” bawił publiczność 
występami muzycznymi. Spotkanie zakończyło 
się zabawą integracyjną i poczęstunkiem. (red)
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Za nami ostatnia stacja projektu „Podróże 
bliskie i dalekie. Świat zwierząt doświad-
czany zmysłami dziecka” dofi nansowa-
nego przez Fundację BGK z programu „Na 
dobry początek”. 22 czerwca odbyło się 
wydarzenie fi nałowe projektu pt. „Nasi 
przyjaciele”, któremu towarzyszyła wy-
stawa w formie lasu/gaju z drzewami, rośli-
nami i zwierzętami oraz prace plastyczne, 
wykonane przez dzieci uczestniczące w 
projekcie. 

Wystawę otworzyła Sylwia Jasiuk – dy-
rektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i 
Turystyki w Wojsławicach. W części artystycznej 
jako pierwszy wystąpił dziecięcy zespół „Pro-
myki”, działający przy GCKSiT w Wojsławicach, 
następnie uczniowie klasy III B z ZSP w Wojsła-
wicach-Kolonii zaprezentowali przedstawienie 
pt. „Żabki w czerwonych czapkach” i piękne 
tańce z szarfami. Uczniów przygotowała Alicja 
Kwiatoń – wychowawczyni klasy. Głównym 
punktem spotkania był występ uczestników 
projektu, podczas którego dzieci zaprezento-
wały wiersze i piosenki o zwierzętach. Wszystkie 
osoby uczestniczące w  projekcie, dzieci i dorośli 
otrzymali gadżety promocyjne. Następnie za-
proszono wszystkich uczestników spotkania na 
poczęstunek (ciasta, owoce, kiełbaska z grilla). 

W 9. edycji konkursu złożono 577 wniosków, 
z czego 60 otrzymało dofi nansowanie. W ocenie 
końcowej wniosek z Wojsławic zajął 31 miejsce. 
Projekt realizowany był od stycznia do czerwca 
br. Jego uczestnikami była grupa 10. dzieci w 
wieku 3-6 lat wraz z rodzicami. W tym czasie 
odbywały się liczne zajęcia z różnych dziedzin. 
Podczas zajęć interdyscyplinarnych dzieci „od-
bywały” podróże po kontynentach: Arktyce, 
Ameryce, Afryce, Australii i Azji. Poznawały 
zwierzęta tam żyjące i ich zwyczaje, wykonywa-
ły prace plastyczne, tematycznie związane ze 
zwierzętami zamieszkującymi dany kontynent. 
Dzięki wizycie w gospodarstwie agroturystycz-
nym „Agropszczoła” w Wojsławicach poznały 

Podróże bliskie i dalekie
zwierzęta domowe, a wizyta w gospodarstwie 
„Debry” w Lipinie Nowej umożliwiła im jazdę 
na kucyku. Dużą atrakcją dla dzieci były zajęcia 
z dogoterapii, które prowadziła Marta Bed-
narska wraz ze swoim psem Urim. Odbywały 
się również zajęcia z psychologiem Eweliną 
Walusiuk. Warsztaty krawieckie prowadzone 
przez Jadwigę Majcher zachęciły uczestników 
do nauki posługiwania się igłą, a zwierzęta szyte 
podczas warsztatów zdobiły wystawę fi nałową. 
Dużo radości dzieciom sprawiły warsztaty kuli-
narne prowadzone przez Elżbietę Sapiecha-
Nizio, w czasie których dzieci tworzyły owoco-
we kompozycje i piekły ciasteczka w kształcie 
zwierzątek. Utrwaleniem wiadomości na temat 
zwierząt była wycieczka do ZOO w Zamościu, 
gdzie odbyły się zajęcia dydaktyczne, a dzieci 
miały okazję obejrzeć zwierzęta  egzotyczne. 
Wycieczka do kina na seans „Rico prawie bo-
cian” była okazją do przypomnienia zwyczajów 
poznanych zwierząt. Najbliższą fl orę i faunę po-
znaliśmy dzięki wizycie w Nadleśnictwie Chełm, 
gdzie Mateusz Kliszcz opowiadał o otaczającej 
nas przyrodzie. Koordynatorem projektu byli 
Krzysztofa Nizio, bibliotekarz GCKSiT w Woj-
sławicach oraz Marek Wepa pracownik Urzędu 
Gminy w Wojsławicach.

- Realizacja projektu dla całej grupy była 
czasem przygód, nowych doświadczeń i inte-
gracji jednostki kultury ze środowiskiem lokal-
nym, co razem stanowi ogromny potencjał do 
podejmowania kolejnych zadań. Wszystkim 
osobom zaangażowanych w działanie gratuluje 
wspaniałych pomysłówi owocnej współpracy  
– mówi dyrektor Sylwia Jasiuk. (red)

25 maja w ZSP w Wojsławicach Kol. odbyło się uroczyste pasowanie 14 uczniów I klasy 
szkoły podstawowej na czytelnika. Był to dla nich wyjątkowy dzień w życiu, prawdziwe 
„pierwsze spotkanie z książką”, którą mogli wypożyczyć. Jednocześnie zostali przyjęci do 
szkolnej  społeczności czytelników. 

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia  światłem, a puste serca wzruszeniem…” 
 Kornel Makuszyński

Uroczystość przygotowała i otworzyła Mar-
ta Daniłowicz, nauczyciel - bibliotekarz, witając 
dyrektor szkoły, Justynę Starko-Gadzałę, na-
uczycielkę Wiolettę Kortatyńską oraz wyjątko-
wych gości, czyli pierwszoklasistów. Uczniowie 
należący do aktywu bibliotecznego zaprezen-
towali część artystyczną „Kopciuszek”, po czym 
dyrektor Starko-Gadzała dokonała uroczystego 
aktu pasowania na czytelników Zespołu Szkół 
Publicznych w Wojsławicach Kolonii wszystkich 
pierwszoklasistów oraz wręczyła im dyplomy. 
Każdy uczeń pierwszej klasy dumny, w pełnym 
skupieniu i powadze oraz z uśmiechem na twa-
rzy wypożyczył wybraną przez siebie książkę. 
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, 
pierwszoklasiści poczuli, że są w miejscu praw-
dziwie tajemniczym, bezpiecznym, przyjaznym 
i radosnym, gdzie zawsze będą mile widziani i 
oczekiwani. Na zakończenie wszyscy zrobili 
wspólne pamiątkowe zdjęcie.  (red)

Pierwszoklasiści czytelnikami



9 lipca odbył się fi nał  projektu „Warsztaty z Tradycją”,  realizo-
wanego przez Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa Gminy Wojsławice, a 
dofi nansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Chełmie. 

Podczas warsztatów każdy chętny pod okiem Sebastiana Kozłow-
skiego mógł zapoznać się z lepieniem garnków z gliny na kole garncar-
skim, tkaniem gobelinów z kołem tkackim Koła Gospodyń Wiejskich w 
Sarniaku i wykonywaniem kartek metodą papieru czerpanego z Zofi ą 
Kozłowską. Nie lada atrakcją była gra miejska „Śladami trójkulturowości”, 
którą przygotowały uczennice ZSP w Wojsławicach-Kolonii: Emilia Nie-
wożewska, Aneta Godlewska, Julia Kołodziejczuk i Katarzyna Luty, 
pod opieką nauczyciela Eweliny Jabłońskiej. Udział w grze był atrakcyj-
nym sposobem na opowiedzenie historii naszego małego miasteczka. 
Niespodzianką wydarzenia był występ grupy wokalnej - dzieci, młodzieży 
i dorosłych, mieszkańców gminy Wojsławice, która wspólnie z zespołem 
„Szalom Chełm” wykonała trzy utwory w  języku hebrajskim. Niedzielny 
koncert grupy wokalnej poprzedzony został trzydniowymi warsztatami 
muzycznymi, które prowadził Mariusz Matera. Cykl warsztatów miał na 
celu zachowanie wiedzy o tradycjach i kulturze regionu, ginących zawo-
dach i technikach rzemieślniczych. Spotkania z twórcami ludowymi i ze 
specjalistami z różnych dziedzin kultury były ciekawym doświadczeniem, 
zwłaszcza dla młodego pokolenia. (red)

Warsztaty z tradycją

W Domu Kultury w Wojsławicach (17 czerwca) już po raz piąty 
odbył się Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej „Dziecięce Nutki 
2017”, którego celem było propagowanie kultury muzycznej wśród 
dzieci, prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego najmłod-
szych śpiewaków, promocja działalności nauczycieli i instruktorów 
oraz wymiana pomysłów i doświadczeń wykonawców i opiekunów. 

Organizatorem spotkania były: Starostwo Powiatowe w Chełmie, Sto-
warzyszenie na Rzecz Dziedzictwa, Rozwoju i Integracji Społecznej Woj-
sławic i Gminy Wojsławice „Szansa” oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu 
i Turystyki w Wojsławicach. Cyklicznie organizowana impreza zgromadziła 
uczestników z placówek w Strupinie Dużym,  Dorohusku, Żółtańcach, Bia-
łopolu i Wojsławicach.

Spotkanie otworzyła grupa taneczna ,,Dance Kids” działająca przy 
Gminnym Centrum  Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach pod kie-
rownictwem Eweliny Poziomkowskiej. Następnie Agnieszka Romań-
czuk - prezes  Stowarzyszenia ,,Szansa”  przedstawiła program festiwalu. 
Uroczystego otwarcia festiwalu dokonał Henryk Gołębiowski - wójt gmi-
ny Wojsławice.

W tym roku gościliśmy ośmiu małych artystów, którzy zaprezentowa-
li swoje możliwości wokalne. Festiwal nie miał charakteru konkursu. Mali 
artyści występowali w dwóch kategoriach: dzieci pięcioletnich i sześcio-
letnich. Komisja konkursowa w składzie: Paweł Czekaj - przewodniczący, 
Krystyna Radomska, Elżbieta Gołębiowska przyznała wyróżnienia na-
stępującym uczestnikom:

W kategorii pięciolatków - Anastazja Kalinowska, Milena Pieczyko-
lan. W kategorii sześciolatków - Monika Grabińska, Weronika Lachow-
ska, Weronika Wilczyńska. Wszyscy artyści otrzymali pamiątkowe dy-
plomy i nagrody. Po zakończeniu prezentacji wokalnych wszystkie dzieci 
uczestniczyły w zabawach animacyjnych i plastycznych. Spotkanie zakoń-
czyło się słodkim poczęstunkiem. (red)

Śpiewały „Dziecięce nutki” 
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Uczniowie Samorządu Uczniowskiego ZSP Wojsławicach pamięta-
ją o bezdomnych psach i kotach z Chełmskiego Schroniska. W ramach 
corocznej akcji charytatywnej „Do serca przytul psa” zakupiono 210 kg 
karmy dla psów. Ponadto, każdy z uczestników wycieczki dodatkowo ob-
darował podopiecznych schroniska smakołykiem. Po schronisku opro-
wadzała nas Katarzyna Szynel, która opowiedziała o zasadach funkcjo-
nowania placówki, przybliżyła nam warunki wolontariatu oraz adopcji 
zwierząt. Uczniowie poznali też podopiecznych schroniska. (red)

Do serca przytul psa


