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Egzemplarz bezpłatny

Życzenia radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w gronie rodzinnym oraz licznych sukcesów
i spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym
Nowym Roku 2018
składają

Henryk Gołębiowski
Wójt Gminy Wojsławice

Adam Łopocki
Przewodniczący Rady Gminy
Wojsławice

To będzie rekordowy budżet!
Takiego budżetu gmina Wojsławice jeszcze nie miała. W 2018 roku zanosi się na rekordowe wydatki, inwestycje, ale również
pozyskane dotacje.
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Jest żywność
Wojsławice
z nowym sprzętem dla potrzebujących
Wójt gminy Wojsławice, Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa Gminy
Wojsławice we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej informują, że w ramach pomocy osobom najbardziej potrzebującym z terenu Gminy Wojsławice pozyskano żywność z unijnego
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Gmina Wojsławice wzbogaciła się o ciągnik rolniczy wraz z wozem
asenizacyjnym i urządzeniem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji WUKO. Sprzęt dotarł do Wojsławic 20 listopada i będzie
służył mieszkańcom naszej gminy do opróżniania bezodpływowych zbiorników ze ściekami oraz innych prac komunalnych.
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Wyśpiewały
pierwsze miejsce
18 listopada w Sawinie odbył się III Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej „Wyśpiewać poezję”. Kolejny sukces zanotował zespół „Mada-Bis” działający w strukturach
GCKSiT w Wojsławicach.

Dotacja na drogę Stary Majdan - Witoldów
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To będzie rekordowy budżet!
Takiego budżetu gmina Wojsławice jeszcze
nie miała. W 2018 roku zanosi się na rekordowe wydatki, inwestycje, ale również pozyskane dotacje.
Projekt budżetu gminy Wojsławice na 2018
rok jest rekordowy pod wieloma względami. Po
pierwsze jest to budżet ponad dwukrotnie wyższy, aniżeli był realizowany w pierwszym roku
obecnej kadencji. O ile w 2015 r. budżet wynosił
10,4 mln zł, to projekt budżetu na 2018 rok po
stronie wydatków oscyluje w granicach 23,5
mln zł, czyli jest 2,26 razy większy. Tylko na same
inwestycje wójt gminy Wojsławice, Henryk Gołębiowski, planuje przeznaczyć kwotę 10,4 mln
zł, czyli tyle, ile wynosił budżet na cały 2015 rok.
Na tak wysoką wartość inwestycji miały wpływ
pozyskane fundusze zewnętrzne, głównie

z unijnych źródeł. Wynoszą one około 6,7 mln
zł. Jest to kwota ponad trzykrotnie większa,
aniżeli pozyskana przez gminę w latach 20072013, która wyniosła 1,95 mln zł. Ilość inwestycji
planowanych do realizacji jest także rekordowa.
W 2018 roku planuje się wykonać aż 14 różnych
przedsięwzięć.
Najważniejsze z nich to: modernizacja
gminnej oczyszczali ścieków, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa 4 km
sieci wodociągowej, zakup sprzętu asenizacyjnego, remont budynku szkoły w Majdanie
Ostrowskim, remont synagogi w Wojsławicach,
remont budynku WDK w Rozięcinie, remont
i rozbudowa remizy OSP w Hucie, rewitalizacja skweru przy pomniku Tadeusza Kościuszki, przebudowa targowicy w Wojsławicach,
odnawialne źródła energii dla mieszkańców,

remont drogi Stary Majdan - Witoldów,
remont drogi w Kukawce, Ostrowie oraz innych dróg gminnych.
Jak podkreśla wójt Henryk Gołębiowski, takiego budżetu w swojej historii Wojsławice jeszcze nie miały. - Nie było także aż tak dużej ilości
realizowanych inwestycji – mówi wójt. - Nie było
też takiej ilości i wartości pozyskanych dotacji.
To bardzo dobry budżet. To budżet rekordowy
oraz budżet zrównoważonego rozwoju, gdyż
będzie realizowany w różnych obszarach działalności gminy i w wielu miejscowościach. To
budżet gwarantujący olbrzymi postęp w rozwoju gminy. Będzie on wymagał zwiększonego zaangażowania pracowników urzędu i jednostek
organizacyjnych, ale jesteśmy wszyscy zdeterminowani w jego pomyślnej realizacji – dodaje
Henryk Gołębiowski.
(red)

Dotacja na drogę Stary Majdan - Witoldów
Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek
zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków
o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2018
rok. Wniosek gminy Wojsławice na przebudowę
2 kilometrowego odcinka drogi Stary Majdan
– Witoldów został sklasyfikowany pod wzglę-

dem ilości przyznanych punktów na 22. miejscu
na 85 wniosków zakwalifikowanych do oceny
merytorycznej. 16 projektów zostało odrzuconych. Wniosek Wojsławic uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 480 tys. zł. Realizacja zadania jest planowana wiosną przyszłego roku.
W 2016 roku gmina wykonała 1,5 kilome-

trowy odcinek dogi od Trościanki do Starego
Majdanu. Na to zadanie pozyskano dotację od
Wojewody Lubelskiego w wysokości 200 tys. zł.
Planowana do realizacji w przyszłym roku inwestycja zakończy remont całego odcinka drogi
z Trościanki przez Stary Majdan do drogi wojewódzkiej w Witoldowie.
(red)

Wojsławice z nowym sprzętem
Gmina Wojsławice wzbogaciła się o ciągnik rolniczy wraz z wozem
asenizacyjnym i urządzeniem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji WUKO. Sprzęt dotarł do Wojsławic 20 listopada i będzie służył mieszkańcom naszej gminy do opróżniania bezodpływowych
zbiorników ze ściekami oraz innych prac komunalnych.
Wartość zakupionego sprzętu to około 200 tys. zł. Zakupu dokonano
dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na
realizację projektu „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Wojsławicach, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa
sieci wodociągowej na terenie gminy Wojsławice”, obejmującego m.in.
wyposażenie w tabor asenizacyjny istniejącej oczyszczalni ścieków. (red)

Strażacy
odśnieżą drogi
OSP Wojsławice w pełni przygotowana do odśnieżania ulic
i dróg. Gmina zakupiła nowy pług, a strażacy z OSP wykonali
remont i przystosowali stary samochód bojowy na potrzeby
odśnieżania. - Tym samym wykorzystujemy posiadany potencjał
materialny i ludzki do realizacji zadań, za które odpowiada gmina
– twierdzi Henryk Gołębiowski, wójt gminy Wojsławice. - Dziękuję wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie.
(red)
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Bezpłatne badania i szkolenia
15 listopada br. w sali narad Urzędu Gminy
Wojsławice odbyły się bezpłatne badania
i szkolenia zorganizowane przez Instytut
Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Urząd Gminy Wojsławice oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jakub
Wlaź Andrzej Wlaź s.j.
Wykłady na temat szkodliwych czynników
biologicznych w rolnictwie przeprowadzone
przez pracowników Instytutu Medycyny Wsi
w Lublinie były głównym elementem spotkania, w trakcie których mieszkańcy gminy mogli wykonać badania w kierunku 4 alergenów:
grzyby, kurz siana, kurze pióra, naskórek trzody chlewnej, boreliozy, alergicznego zapalenia
pęcherzyków płucnych. Dodatkowo uczestnicy mieli możliwość przekazania próbek gleby
z ogrodów bądź pól w celu ewentualnego wykrycia jaj pasożytów jelitowych oraz bakterii

salmonella, a także oznaczenia ogólnej liczby
bakterii w glebie.
Wszyscy uczestnicy badań i wykładów otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkole-

niu. Każdy z uczestników otrzymał materiały promocyjne, a także zaproszenie na poczęstunek.
Organizatorzy podsumowują akcję jako udaną
oraz dziękują wszystkim za przybycie.
(red)

Ocalić od zapomnienia
W Dniu Wszystkich Świętych 1 listopada,
na cmentarzu parafialnym w Wojsławicach
odbyła się zbiórka pieniędzy na odnowę
zniszczonych i zapomnianych nagrobków.
Organizowanie kwesty to nie tylko zbiórka
funduszy na renowację.
Podstawowym przesłaniem jest okazanie
szacunku zmarłym oraz podkreślenie potrzeby

troski o miejsca dokumentujące historię naszej
małej ojczyzny. Inicjatywę Stowarzyszenia Miłośników Wojsławic, wsparli wrażliwi mieszkańcy
i młodzież Szkoły Podstawowej w Wojsławicach-Kolonii.
W dniu Wszystkich Świętych na miejscowym
cmentarzu kwestowali: prezes Stowarzyszenia
Miłośników Wojsławic – Marian Lackowski
i Marek Wepa oraz harcerze z I drużyny ,,Woj-

sława” – Emilia Niewożewska, Norbert Górnik, Sandra Dubaj, Katarzyna Luty. Kwestujący spotkali się z życzliwym przyjęciem osób
odwiedzających groby swoich bliskich. Zebrana
kwota to 745,35 zł.
Kwestowaliśmy już po raz dziewiąty, a dzięki
zebranym funduszom, zaangażowaniu wolontariuszy oraz wsparciu wielu życzliwych ludzi
kolejne zabytkowe nagrobki odzyskają swój
pierwotny wygląd i zostaną ocalone od zniszczenia i zapomnienia. Wszystkim darczyńcom
organizatorzy kwesty składają serdeczne podziękowania!
(red)
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Jest żywność dla potrzebujących
Wójt gminy Wojsławice, Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa Gminy Wojsławice we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej informują, że w ramach pomocy
osobom najbardziej potrzebującym z terenu Gminy Wojsławice pozyskano żywność z unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomocą żywnościową
zostanie objętych 620 osób z 302 rodzin z terenu naszej
gminy. Podstawą do udzielenia pomocy jest: ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub
ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność oraz niskie kryterium dochodowe wyliczone wg
ustawy o pomocy społecznej. Pierwsza transza żywności tj.
7 644,6 kg do potrzebujących trafi na początku grudnia
2017 r., następna dostawa jest planowana wstępnie na luty
2018 r. Dystrybucją żywności zajmują się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojsławicach. (red)

Twórcy ludowi
z nagrodami

Na dobry początek…
po raz drugi

25 października br. w Krasnostawskim Domu Kultury
odbył się XXI Przegląd Twórczości Ludowej pod patronatem burmistrz Krasnegostawu Hanny Mazurkiewicz, będący corocznym podsumowaniem pracy Stowarzyszenia
Twórców Ludowych oddziału krasnostawskiego skupiającego twórców z powiatów chełmskiego, krasnostawskiego
i włodawskiego. W dziedzinie plastyki obrzędowej III miejsce zajął mieszkaniec Wojsławic Marcin Staiński. Gratulujemy sukcesu!
(red)

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach już po raz drugi wzięło udział w konkursie „Na dobry początek”, organizowanym przez Fundację Banku
Gospodarstwa Krajowego. GCKSiT znalazło się w grupie 60 zakwalifikowanych projektów. W ramach 10. edycji konkursu „Na dobry początek” pozyskano fundusze w wysokości 9300 zł na realizację projektu pt. „Różne pomysły - jedna książka”. Projekt będzie
realizowany w Bibliotece Publicznej Gminy w Wojsławicach od stycznia do czerwca
2018 r. W ramach projektu odbędą się spotkania z pisarzem i ilustratorem książek, logopedą i psychologiem oraz warsztaty krawieckie i papieru czerpanego. Przewidziane są
również wycieczki do teatru i muzeum drukarstwa.
(red)

Uczestniczki WTZ laureatkami konkursu

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w
Świdniku na uroczystej Gali etapu wojewódzkiego XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, zorganizowanego przez PFRON, odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu.
Wśród nich znaleźli się podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojsławicach.

instruktorów: Katarzyny Tomali i Marcina Staińskiego. Komisja konkursowa bardzo wysoko
oceniła prace podopiecznych WTZ w Wojsławicach. Tym razem I miejsce w konkursie zajęły:
Sylwia Kowalczuk w kategorii rysunek i grafika
pt. „Mój dom rodzinny”, a Magdalena Dyńska w

kategorii tkanina i aplikacja pt. „Mój dom”.
Krystyna Kniaziuk, kierownik WTZ, jest
bardzo dumna z tego, że po raz kolejny prace
podopiecznych zostały zauważone i tak wysoko
ocenione, podkreślając jednocześnie osobiste
zaangażowanie i wsparcie pracowników. (red)

Na konkurs wpłynęło ponad 160 prac
z województwa lubelskiego. W tym roku konkurs odbywał się pod hasłem „Moja Ojczyzna”.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Wojsławicach
również przystąpił do konkursu, wysyłając cztery prace wykonane przez swoich podopiecznych: Sylwię Kowalczuk, Magdalenę Dyńską, Mirosława Mrozowskiego i Krzysztofa
Wrzyszcza. Prace zostały wykonane pod okiem
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Wyśpiewały pierwsze miejsce
18 listopada w Sawinie odbył się III Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej „Wyśpiewać
poezję”. Kolejny sukces zanotował zespół
„Mada-Bis” działający w strukturach GCKSiT w Wojsławicach.
Celem przeglądu była popularyzacja poezji
śpiewanej i piosenki poetyckiej, kształtowanie
wrażliwości na piękno języka polskiego, odkrywanie i pogłębianie znajomości literatury
polskiej i zagranicznej, zachęcanie do własnej
twórczości, aktywizacja społeczności lokalnej
w zakresie rozwoju oraz popularyzacji kultury.

W konkursie wzięło udział 12 uczestników (soliści i zespoły z powiatu chełmskiego).
Gminę Wojsławice reprezentował zespół
wokalny „Mada-Bis”, działający przy Gminnym
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach w składzie: Anna Brudnowska, Magdalena
Wicińska i Karolina Szpunar, które zaśpiewały
dwa utwory „Bombonierka” i „Moknie w deszczu
diabeł”. Komisja konkursowa III Powiatowego
Przeglądu Poezji Śpiewanej „Wyśpiewać poezję”,
doceniając wykonanie utworów, przyznała grupie z Wojsławic pierwsze miejsce. Gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów!
(red)

Aktywni seniorzy
Dwudziestu mieszkańców gminy Wojsławice wzięło udział w projekcie „Centrum
usług dla seniora”, realizowanym przez
Chełmskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego w ramach rządowego programu ASOS.

Seniorzy uczestniczyli w cyklu szkoleń
z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, florystyki i kosmetyki. Skorzystali też z usług kulturalnych i sportowych
w ramach przedsięwzięcia - wizyty w Muzeum
Ziemi Chełmskiej, Podziemiach Kredowych oraz wyjeździe na spektakl
„Weekend z R”. Odwiedzili również grotę solną
„Barbórka” i uczestniczyli w kursie tańca. Każdy
z uczestników otrzymał zestaw kijów do nordic walking, odzież sportową oraz krokomierze.

Andrzejkowe Czary-Mary
W Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach odbył się coroczny
zlot wróżek, czarodziei oraz innych przedziwnych postaci z bajek. W zabawie udział
wzięło 40 dzieci z terenu naszej gminy.
Andrzejkowe Czary Mary rozpoczęło się od
występu grup dziecięcych działających przy

GCKSiT w Wojsławicach: ,,Promyki” i ,,DanceKids”. W radosnym nastroju przeszliśmy do
magicznych zabaw oraz wróżb, które prowadzili Wróżka Alines, Wróżka Magnum, Wróżka
Ewelus oraz Czarodzieje Martis, Wojtis, Artus
i Matus. Tradycyjne lanie wosku, kubeczki andrzejkowe, „wróżenie” z czarodziejskiej kuli
czy andrzejkowa wróżba z monetą niosły ze
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W ramach projektu wydawano seniorom „Pudełka życia” - specjalne zestawy umożliwiające służbom ratunkowym lepszy dostęp do historii choroby, informacji o zażywanych lekach przez osoby,
do których została wezwana pomoc.
(red)
sobą wiele emocji i zadowolenia. Radości dopełniły zabawy plastyczne prowadzone przez
Czarodziejkę Christofę i Czarodzieja Markusa.
Kolejnym punktem było rozstrzygnięcie, ogłoszonego wcześniej konkursu na strój andrzejkowy i rzeźbę z dyni lub innych warzyw. Zabaw
i tańców nie było końca. Wśród tak magicznej
atmosfery znalazł się również czas na słodki
poczęstunek. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za mile spędzone chwile. Wszyscy
z utęsknieniem czekamy na kolejne wspólne
spotkanie!
(red)
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Święto Niepodległości w Wojsławicach

11 listopada w Wojsławicach obchodzono
99. rocznicę odzyskania niepodległości.
Obchody rozpoczęto w kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Wojsławicach od mszy świętej odprawionej
w intencji ojczyzny.
Po nabożeństwie nastąpił przemarsz
pocztów sztandarowych, delegacji władz
samorządowych, harcerzy, przedstawicieli
jednostek i organizacji działających na terenie gminy oraz jej mieszkańców pod pomnik
Tadeusza Kościuszko oraz pomnik poległych
w bitwie pod Wojsławicami 17 kwietnia 1944 r.,
gdzie złożono wieńce. Odbył się również apel
poległych odczytany przez harcerzy drużyny
Wojsława ze Szkoły Podstawowej w Wojsławicach-Kolonii.
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W Domu Kultury po wspólnie odśpiewanym
hymnie państwowym głos zabrał Henryk Gołębiowski - wójt gminy Wojsławice oraz Marek
Dorosz z chełmskiej delegatury Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, który reprezentował wojewodę lubelskiego Przemysława
Czarnka. Po oficjalnych uroczystościach rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez
uczniów SP w Wojsławicach-Kolonii, która przypomniała fakty historii i losy walczących o wolność naszego kraju. Zaprezentowały się również
dziecięca grupa wokalna „Promyki”, działająca
przy GCKSiT w Wojsławicach oraz grupa taneczna ,,Iskierki” funkcjonująca przy Szkole Podstawowej w Wojsławicach-Kolonii. Zakończeniem
prezentacji artystycznych był występ zespołu
„Czerwona Jarzębina” z Rozięcina.
Organizatorzy uroczystości serdecznie dziękują osobom, które uczestniczyły w obchodach
Święta Niepodległości, za wspólne świadectwo
patriotyzmu, bowiem w dzisiejszych czasach
miłość do ojczyzny to znajomość historii, szacunek dla tradycji oraz świadome i aktywne
uczestnictwo w życiu społecznym.
(red)

Acumen znowu strzelał
11 listopada br podczas uroczystych
obchodów 99. rocznicy odzyskania
niepodległości Róża Gwarda - prezes
Szkolnego Koła Strzeleckiego „Acumen”
w Wojsławicach oraz wójt gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski wręczyli
dyplomy, medale i puchary zwycięzcom

niepodległościowych zawodów strzeleckich o Puchar Wójta Gminy Wojsławice,
które odbyły się w 10 listopada br. w Szkole Podstawowej w Wojsławicach-Kolonii.
Wszystkim uczestnikom zawodów
serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
(red)

Wieści z Gminy Wojsławice - Nr 16 dwumiesięcznik 2017

7

Uczciliśmy Dzień Papieski

„Idźmy naprzód z nadzieją…” – tak brzmiało hasło tegorocznego Dnia Papieskiego,
stanowiącego zaproszenie i znak tego,
by docierać do głębi nauczania Wielkiego
Świętego Papieża Polaka Jana Pawła II.

Jednym z głównych wymiarów pontyfikatu
Świętego Jana Pawła II było ukazywanie Kościołowi i światu nadziei. Nadzieja – to słowo wyjątkowe;
jest nieodłącznym elementem życia. Chrześcijanin
jest człowiekiem nadziei. - To nas wyróżnia – mó-

Życie na innych planetach
Konkurs „Życie na innych planetach” rozstrzygnięty. Jury w składzie: Alicja Kwiatoń,
Krzysztofa Nizio oraz Anna Być nagrodziło
i wyróżniło najciekawsze prace. I miejsce zajęła Patrycja Zielińska, II miejsce - Piotr Jasiuk,
III miejsce - Szymon Jabłoński, a wyróżnienia
otrzymali: Kacper Choma, Wiktoria Bojko,
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Oliwia Małysz, Radosław Matwiejczuk, Julian
Jasiuk.
Konkurs odbył się z inicjatywy Sylwestra Nizio w ramach zadania „Rozmawiamy.
Działamy. Kulturalnie się rozwijamy!”, które
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
w Wojsławicach realizuje przy dofinansowa-

wił w homilii w Gdańsku w 1987 r. Jan Paweł II.
Te słowa wybrzmiały w czasie uroczystej
akademii zorganizowanej dla uczniów Szkoły
Podstawowej, a także w Świątyni Parafialnej dla
uczczenia XVII Dnia Papieskiego. Dla upamiętnienia Świętego Jana Pawła II i Jego nauczania
dzieci i młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej
w Wojsławicach-Kolonii zaprezentowała treściowo głęboki montaż słowno-muzyczny wraz z
prezentacją multimedialną, pod kierunkiem Krystyny Radomskiej i Katarzyny Lackowskiej.
„Nadzieja widzi to, co niewidzialne, czuje to,
co niewyczuwalne i zdobywa to, co niewidzialne” – niech złote myśli Świętego Jana Pawła II
staną się dla nas światełkiem w mroku, trafią do
naszych serc i pomogą zmienić życie na lepsze
– zachęcali młodzi aktorzy.
Ksiądz kan. Zbigniew Kasprzyk proboszcz
miejscowej parafii, wyraził słowa uznania
i wdzięczności dla szkolnych artystów z pokolenia JP II za piękny występ przypominający
życie i Wielki Pontyfikat Piotra naszych czasów.
Licznie zgromadzeni parafianie nagrodzili wykonawców gromkimi brawami.
Odbyła się również zbiórka ofiar na żywy
pomnik Jana Pawła II – na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży znajdującej się w
trudnej sytuacji materialnej pochodzącej z małych środowisk.
Krystyna Radomska

niu ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy
lokalne 2017. Wydarzeniem poprzedzającym
konkurs były spotkania z pracownikami Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach, którzy w październiku
przeprowadzili trzy warsztaty organizowane
w ramach inicjatyw „Wojsławice pod gwiazdami” Wszystkim, którzy podjęli wyzwanie
i spróbowali swoich sił w konkursie, organizatorzy serdecznie dziękują!
(red)
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Rozięcin z kulturą za pan brat

Rozięcin był jedną z miejscowości naszej
gminy, w której w ramach projektu „Rozmawiamy. Działamy. Kulturalnie się rozwijamy!”, dofinansowanego ze środków
Narodowego Centrum Kultury, była realizowana lokalna inicjatywa kulturalna
„Rozięcin z kulturą za pan brat”.
W intensywne działania prowadzone od
połowy sierpnia do końca października zaangażowane były: Stowarzyszenie Grupa Odnowy
Wsi Rozięcin oraz Rada Sołecka Wsi Rozięcin,
liderem których był Patryk Banachiewcz.
Finał inicjatywy, będący podsumowaniem
całego projektu, odbył się 28 października br.
w świetlicy wiejskiej w Rozięcinie. W program
wydarzenia finałowego wpisały się występy:

uczestników warsztatów wokalnych, duetu
Urszuli i Marii Rymarskich, uczestników
warsztatów instrumentalnych, wokalisty Mateusza Szerementa oraz zespołu „Czerwona
Jarzębina”. Była również degustacja potraw
p r z yg otow y w anych
podczas warsztatów kulinarnych.
Głównym celem inicjatywy było nawiązanie do lokalnych tradycji
wielopokoleniowego,
rodzinnego śpiewania
i muzykowania. Przeprowadzona wcześniej na
terenie gminy Wojsła-

wice diagnoza społeczna wykazała, szczególnie na terenie tego sołectwa, potrzebę dbania
o niematerialne dziedzictwo kulturowe lokalnych społeczności.
(red)

Sukcesy na festiwalu piosenki angielskiej
14 uczniów reprezentowało Szkołę Podstawową w Wojsławicach-Kolonii na V Powiatowym
Festiwalu Piosenki Angielskiej w Żmudzi.
Konkurs odbywał się w trzech kategoriach
wiekowych: kl. I-III szkoły podstawowej, IVVII szkoły podstawowej oraz w kategorii klas
gimnazjalnych. Mimo dużej konkurencji, nasi
uczniowie uzyskali satysfakcjonujące wyniki.

Solistka Magdalena Łazorczyk zajęła drugie miejsce w kategorii klas IV- VII. Wystąpiło 11
uczestników. Magda zaśpiewała piosenkę „Better when I’m dancing”. Opiekunem była Magdalena Zarek.
Zespół „Hit Kids” w składzie: Aleksandra
Kowlaczuk, Helena Jasiuk, Alicja Białek, Gabriela Has, Julian Jasiuk, Wiktor Jasiuk, Magdalena Łazorczyk, Maria Zielińska, Sandra Dubaj, Natalia Mazurek, Marta Sołdaczuk w kat.

zespołów kl. IV-VII zdobył
I miejsce. Udział wzięło 10
zespołów. „Hit Kids” zaśpiewał piosenkę „Y.M.C.A.”,
przy akompaniamencie
Krzysztofa Jasiuka. Opiekunem zespołu była również Magdalena Zarek.
Solistka Pola Żurek
z gimnazjum uzyskała wyróżnienie. W tej kategorii
wystąpiło sześciu uczestników. Pola zaśpiewała
piosenkę „House of the
Rising Sun”. Jej opiekunami podczas konkursu
byli Wioletta Kortatyńska i Krzysztof Jasiuk.
Zespół „Trio” w składzie: Martyna Adamczuk, Julia Kołodziejczuk, Pola Żurek zajął
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II miejsce. Udział wzięły cztery zespoły. „Trio” zaprezentowało utwór „Million Reasons”. Opiekunami zespołu byli Wioletta Kortatyńska i Krzysztof Jasiuk.
(red)
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Zaduszki muzyczne
16 listopada br. w sali widowiskowej
Domu Kultury w Wojsławicach miało
miejsce szczególne wydarzenie - Zaduszki Muzyczne, które poprowadził Marian
Lackowski – prezes Stowarzyszenia Miłośników Wojsławic.
Koncert rozpoczął się zapaleniem świec
symbolizujących tych, którzy odeszli. W atmos-

ferę zadumy i refleksji wprowadziła nas poezja
Andrzeja Jarosza, którą odczytała Jolanta Jarosz. Własne utwory zaprezentowała również
Marta Daniłowicz. Z kolei występy muzyczne:
Mariusza Matery, Dariusza Tokarzewskiego,
Bogdana Depty, duetu Magdaleny Wicińskiej
i Pawła Czekaja oraz Mateusza Szerementa
wprowadziły gości w czas wspomnień.
Podziękowania przekazali: ks. Jan Łukaszuk, proboszcz Parafii
Prawosławnej pw. św. Jana
Teologa w Chełmie oraz
Henryk
Gołębiowski
- wójt gminy Wojsławice.
Muzyka i poezja, wzbudziły wspomnienia o tych,
którzy odeszli utwierdzając nas w słowach, Eliasa
Canetti
„Istota wspomnień polega na tym, że
nic nie przemija…”.
Organizatorzy dziękują serdecznie wszystkim, którzy uczestniczyli

w muzycznych zaduszkach, a na kolejne zapraszają za rok. Uroczystość zorganizowały
Stowarzyszenie Miłośników Wojsławic oraz
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
w Wojsławicach.
(red)

Nocny rajd niepodległościowy

W nocy z 10 na 11 listopada br. odbył się kolejny rajd niepodległościowy. W tym roku grupa składająca się z uczniów gimnazjum, liceum i nauczycieli Zespołu Szkół w Grabowcu wraz z wójtem
gminy Grabowiec Waldemarem Greniukiem swoją wędrówkę rozpoczęła od Wojsławic.

Na miejscowym cmentarzu grupę powitał wójt gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski. Zapoznał uczestników rajdu
z historią tej miejscowości. Dla uczczenia
pamięci poległych i pomordowanych zapalono znicze. Następnie wspólnie z pracownikami Gminnego Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki oraz harcerzami z Wojsławic grupa pod osłoną nocy udała się do Rozięcina,
gdzie przy pomniku majora Nikołaja Fiodorowa zapalono znicze. Na krańcach Rozięcina grupy rozstały się. W tym roku nocny
rajd niepodległościowy był organizowany
już po raz 11., do przebycia było ok. 20 km
przez Wojsławice, Rozięcin, Hołużne do
Grabowca.
(red)

Dzień pluszowego misia
Od 25 października do 15 listopada w Szkole Podstawowej w Wojsławicach-Kolonii była organizowana akcja „Dzień pluszowego
misia”, która miała na celu zbiórkę nowych zabawek, gier planszowych, puzzli, książeczek, artykułów plastycznych.
Wszystkie zebrane dary zostały przekazane lubelskim wolontariuszom z Fundacji Mam Marzenie, którzy obdarują nimi dzieci przebywające na oddziale onkologicznym Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego
w Lublinie. Organizatorki akcji serdecznie dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się i podzielili odrobiną serca, dając radość chorym dzieciom.
Za pośrednictwem „Wojsławiaka” serdeczne podziękowania należą się:
Wojtkowi Jędruszczakowi, Antkowi Jasiukowi, Alanowi Charczukowi,
Kasi Blacha, Oli Lachowskiej, Patrycji Gugułka z klasy Oa, Julii Kończyńskiej, Neli Jabłońskiej, Damianowi Piwowarskiemu, Dominikowi
Ożogowi, Zuzannie Szpunar, Lenie Charczuk, Gabrieli Kołtun, Kindze
Bojarczuk, Damianowi Gałanowi, Bartoszowi Chadaj z klasy Ob, Agacie Tokarskiej, Lenie Zielińskiej, Mai Mazurek, Emilii Lachowskiej,
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Karolinie Has, Mai Zientak z klasy I a, Dominikowi Jędruszczakowi
z klasy II, Szymonowi Jabłońskiemu z klasy IIIa, Bartoszowi Dubaj, Natalii Łatka z klasy IVb, Sandrze Dubaj, Martynie Zielińskiej z klasy VII,
pani Magdalenie Dynkiewicz oraz uczniom działającym w Szkolnym
Kole Wolontariatu. Akcję zorganizowały opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu, Elżbieta Łagowska, Sylwia Magdziak.
(red)
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Wyrecytowali… ﬁnał wojewódzki!
Troje uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wojsławicach-Kolonii wzięło udział
w eliminacjach powiatowych XXI Jesiennego
Konkursu Recytatorskiego w Rejowcu, który
zorganizował burmistrz Rejowca. W konkursie przeprowadzonym w Gminnym Ośrodku
Kultury wystąpiło 47 uczestników ze szkół
podstawowych z terenu całego powiatu.
Komisja w składzie: Patryk Pawelec - WOK
Lublin, Agata Krzeszczyk - Starostwo Powiatowe w Chełmie, Teresa Jagiełło - Gminna Biblioteka Publiczna w Rejowcu wytypowała reprezentację na eliminacje wojewódzkie tegoż konkursu.
Wśród pięciu nagrodzonych osób znaleźli się
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wojsławicach-Kolonii: Julian Jasiuk (kl. IV), Patrycja Łat-

ka i Damian Jagiełło (oboje kl. II gimnazjum).
Ich opiekunem była Ewa Koler. Dyplomy i nagro-

dy zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe. Laureatom gratulujemy!
(red)

Mieszkańcy Putnowic-Kolonii
kulturalnie zintegrowani!

Jak ważna jest integracja międzypokoleniowa, a przy tym zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, wiedzą już
mieszkańcy Putnowic-Kolonii. Z inicjatywy
Sylwii Białek grupa 20 osób przez 8 tygodni w ramach projektu „Retro Putnowice”
uczestniczyła w warsztatach rękodzieła,
kulinarnych, filmowych i fotograficznych.
Młodzi oraz starsi, podczas wspólnie spędzonych chwil, dzielili się posiadanymi doświad-

czeniami, zdobywali nowe umiejętności. Dzieci
uczyły się przygotowywać tradycyjne potrawy
kulinarne, szydełkować i robić na drutach, natomiast starsi - obsługi aparatu cyfrowego. Nie
lada frajdą okazały się warsztaty filmowe i fotograficzne prowadzone w plenerze pod czujnym
okiem profesjonalistów. Ich efektem jest wystawa
zdjęć portretowych mieszkańców Putnowic-Kolonii oraz krótki film mówiący o codziennym życiu
w połowie minionego wieku.
Finał inicjatywy miał miejsce 15 października
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br. Wernisaż wystawy fotograficznej, projekcja
filmu „Retro Putnowice”, wystawa przedmiotów
starych i ważnych dla mieszkańców PutnowicKolonii, degustacja tradycyjnych potraw przygotowanych podczas warsztatów kulinarnych,
konkursy i zabawy dla dzieci, występy muzyczne, ognisko i pieczone kiełbaski- to wszystko
odbyło się podczas podsumowania, z powodzeniem zrealizowanego projektu. Licznie przybyli
mieszkańcy dali dowód potrzeby spotykania się,
wspólnego działania, integracji i uczestnictwa
w wydarzeniach kulturalnych. Realizacja inicjatywy przyczyniła się do wzmocnienia potencjału lokalnej społeczności w zakresie integracji
społecznej i podejmowania działań kulturalnych
na rzecz najbliższego otoczenia. Tak naprawdę
Putnowice wcale nie są retro, tylko modern!
Inicjatywa odbyła się w ramach zadania
„Rozmawiamy. Działamy. Kulturalnie się rozwijamy!”, które Gminne Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki w Wojsławicach realizuje przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum
Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017.
(red)
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