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SŁOWO OD WÓJTA
Szanowni Mieszkańcy Gminy Wojsławice,
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer
„Wojsławiaka”, nowej gazetki, wydawanej przez
Urząd Gminy Wojsławice. Na jej łamach będziemy informować o wszystkich wydarzeniach, jakie odbędą się na terenie naszej gminy.
Gazetka będzie rozprowadzana bezpłatnie,
trafi do wszystkich sołectw w naszej gminie. Mamy nadzieję, że ten sposób
informowania mieszkańców o tym, co dzieje się w gminie Wojsławice, przypadnie Państwu do gustu. Wychodzę z założenia, że mieszkańcy powinni wiedzieć o wszystkim, co wydarzyło się w ich małej ojczyźnie.
Oprócz wydarzeń kulturalnych, sportowych, będziemy informować o pod-

jętych przez radę gminy uchwałach, o ważnych dla mieszkańców decyzjach
wójta gminy, o prowadzonych inwestycjach i wszystkich planach na przyszłość.
Chcemy też prezentować tych mieszkańców, którzy poprzez swoją społeczną
pracę mają duży wpływ na rozwój gminy. Liczymy również na pomysły, dotyczące redagowania gazetki, z Państwa strony.
W pierwszym numerze przedstawiamy m.in. radę gminy siódmej kadencji, prezentujemy relacje z dotychczasowych sesji, a także uroczystości,
jakie miały miejsce w okresie świąteczno-noworocznym. Nie brakuje też
ważnych dla mieszkańców informacji, jak choćby o ulgach scaleniowych.
Poznacie Państwo również mój autorski program – strategię rozwoju gminy.
Życzę miłej lektury!
Henryk Gołębiowski
Wójt Gminy Wojsławice

Inauguracja siódmej kadencji
1 grudnia 2014 roku odbyła się pierwsza sesja rady gminy VII
kadencji. Rozpoczął ją radny senior Jan Szponar. Po otrzymaniu zaświadczeń o wyborze na radnego, czternastu radnych obecnych na
sesji złożyło ślubowanie. Tego dnia urząd wójta objął też nowo wybrany włodarz gminy Henryk Gołębiowski.
Rada gminy VII kadencji pracuje w następującym składzie: Stanisław
Burda, Kazimierz Furtak, Mirosław Gawrzak, Alicja Jabłońska, Jolanta Jabłońska, Irena Kozłowska, Henryk Łatka, Adam Łopocki, Dariusz
Popek, Mirosław Radomski, Zbigniew Rymarski, Andrzej Szerement,
Andrzej Szlązak, Jan Szponar, Jolanta Tarajko.
Pierwszą sesję rozpoczął najstarszy w radzie gminy Jan Szponar. Na
początku przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Grażyna Jagiełło wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze. Następnie radni złożyli
przysięgę, a rotę ślubowania odczytał najmłodszy wiekiem Zbigniew Ry-

marski. Ślubował również nowo wybrany wójt gminy Wojsławice Henryk
Gołębiowski.
Radni wybrali przewodniczącego rady i zastępców. Na jej czele stanął
Adam Łopocki. Wiceprzewodniczącymi zostały Alicja Jabłońska i Irena
Kozłowska.
Na zakończenie pierwszej uroczystej sesji Rady Gminy VII kadencji
świeżo zaprzysiężony wójt Henryk Gołębiowski podziękował wszystkim
zgromadzonym, pogratulował wybranym i zapewnił, że będzie wykorzystywał doświadczenie samorządowe dla dobra gminy. - Będę wójtem
wszystkich mieszkańców bez względu na sympatie i preferencje wyborcze – powiedział Henryk Gołębiowski.
Nowo wybrany wójt podziękował poprzednikowi Jackowi Semeniukowi za 12 lat pracy na rzecz gminy oraz jej mieszkańców.
(red)

Rada Gminy Wojsławice VII kadencji (2014-2018)
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Rozmowa z Henrykiem Gołębiowskim, wójtem gminy Wojsławice

Problemów co niemiara

Henryk Gołębiowski, wójt gminy Wojsławice
Kordian Pietrzak: - Od dwóch miesięcy pełni pan funkcję wójta
gminy Wojsławice. Jak ocenia pan ten czas?
Henryk Gołębiowski: - Niewątpliwie był to bardzo intensywny i pracowity okres, obfitujący w ważne wydarzenia i podjęte decyzje. Od pierwszych dni urzędowania czekały na mnie sprawy, które wymagały podjęcia natychmiastowych decyzji. Posiadane przeze mnie doświadczenie
zawodowe i samorządowe ułatwiło mi jednak to zadanie. Nie musiałem
się niczego uczyć. Pierwszego dnia po złożeniu ślubowania spotkałem się
z pracownikami urzędu gminy. Przedstawiłem swoje oczekiwania i zasady
współpracy. W następnych dniach prowadziłem rozmowy z kierownikami
jednostek organizacyjnych.
- Coś zaskoczyło pana w pierwszych dniach pracy w urzędzie?
- Każdy dzień przynosił nowe problemy. Nie ukrywam, że jak na początek było ich sporo i każdy miał duże znaczenie dla gminy. Gdybyśmy
ich nie rozwiązali, stracilibyśmy pieniądze. Już na dzień dobry musiałem
ratować zagrożone dotacje. Jedna dotyczyła zakupu samochodu do przewozu osób dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Umowa została podpisana
we wrześniu 2014 roku z terminem realizacji do 31 grudnia minionego
roku. Tymczasem do dnia objęcia przeze mnie stanowiska, czyli do 1 grudnia, nie rozpoczęto procedury przetargowej. Druga dotyczyła przebudowy placu przy dawnej wytwórni wód. Umowę podpisano 18 listopada
2014 r. z terminem realizacji również do końca 2014 roku. Wydawałoby się,
że oba terminy były nie możliwe do zrealizowania. Na szczęście dotacje
udało się uratować.
- Po objęciu stanowiska były jakieś inne sytuacje, które wymagały natychmiastowych decyzji?
- W urzędzie gminy nie funkcjonował elektroniczny obieg dokumentów. Projekt unijny „e-powiat rozwój elektronicznych usług w powiecie
chełmskim” był wdrażany w 2011 roku. Tymczasem w grudniu 2014 roku
w Wojsławicach jeszcze nie działał. Szybko wydałem zarządzenie i po jednym miesiącu mojego urzędowania, od 1 stycznia br. zaczął funkcjonować. Inna rzecz, która mnie totalnie zaskoczyła, to brak unormowań dotyczących zamówień publicznych poniżej tak zwanej kwoty podprogowej,
ustalonej w ustawie prawo zamówień publicznych. Jasne zasady określiłem w zarządzeniu, które obowiązują także od nowego roku. Największe

jednak zaskoczenie to brak pieniędzy w budżecie na 2014 rok na zapłatę
za realizowane zadania.
- Co to oznaczało dla gminy?
- Musieliśmy zaciągnąć nieoczekiwany kredyt, którego wcześniej zupełnie nie przewidywałem. Radni na ostatniej sesji rady gminy w 2014
roku podjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zapłatę zobowiązań nie znajdujących pokrycia w ubiegłorocznym budżecie gminy,
w wysokości aż 500 tys. zł. To była konieczna decyzja, która niestety, wymusiła również zmianę budżetu na 2015 rok. Będzie ona miała też wpływ
na sytuację finansową gminy w bieżącym roku. 500 tys. zł dla gminy takiej
jak Wojsławice to naprawdę dużo pieniędzy.
- A więc od pierwszych dni wiele zmian...
- Na brak pracy narzekać nie mogłem. Zmiany dotyczyły zarówno spraw
porządkowych związanych z funkcjonowaniem urzędu gminy, spraw finansowych, ale także strategii rozwoju gminy. W wielu kwestiach zaprezentowałem radzie gminy nowe rozwiązania. Najważniejsze to pozostawienie
siedziby WTZ w obecnym budynku, remont stadionu na ulicy Grabowieckiej
w Wojsławicach, zmiana lokalizacji zbiornika wodnego w okolicach stadionu,
powrót instytucji kultury do synagogi i utworzenie w niej nowych podmiotów tj. izby tradycji, czy punktu informacji turystycznej. Kolejne sprawy to remont budynku szkoły w Majdanie Wojsławickim i utworzenie w nim świetlicy
oraz stanicy dla wycieczek i pola biwakowego. Poza tym planuję utworzenie
świetlic wiejskich, klubu seniora i siłowni plenerowej oraz Środowiskowego
Domu Samopomocy w Majdanie Ostrowskim. To zupełnie nowe inicjatywy.
- Mieszkańcy gminy zapewne chcieliby wiedzieć, co zamierza pan
zrobić z funduszem sołeckim.
- Już przygotowałem projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie na 2016 rok funduszu sołeckiego. Uważam, że to sołectwa powinny
decydować o tym, co jest najbardziej potrzebne w ich miejscowościach.
Racjonalne wykorzystanie tych funduszy pozwoli na uzyskanie dodatkowych pieniędzy z budżetu państwa.
- Wszystko wskazuje na to, że w drugiej połowie br. zostaną ogłoszone pierwsze konkursy w ramach nowej perspektywy finansowej.
Jak gmina Wojsławice jest przygotowana do pozyskiwania unijnych
funduszy?
- Ze względu na spłacany wielomilionowy kredyt, zaciągnięty w poprzedniej kadencji na budowę Ratusza, nie mamy aż tak dużych możliwości
finansowych, jak inne gminy. Nie mniej jednak mogę zapewnić mieszkańców, że gro inwestycji, które przedstawiłem w swoim programie wyborczym, zamierzam zrealizować właśnie z pomocą unijnych funduszy.
- Powiat chełmski od jakiegoś czasu wspólnie z gminami remontuje
drogi powiatowe. Jakie odcinki zostaną naprawione w tej kadencji?
- Za priorytet uważam dokończenie modernizacji drogi z Wojsławic do
Chełma. To najważniejsza arteria komunikacyjna w powiecie chełmskim,
łącząca dwie drogi wojewódzkie, Chełm - Hrubieszów i Krasnystaw - Hrubieszów. Do zrobienia pozostał 7-kilometrowy odcinek z Alojzowa do Wojsławic. Najlepiej, gdyby powiat na tę inwestycję zabiegał o pieniądze z Unii
Europejskiej. Wówczas udział własny wynosiłby kilkanaście procent i łatwiej
byłoby wspólnymi siłami z powiatem chełmskim i gminą Leśniowice ten
remont dokończyć. Należałoby też poprawić inne drogi, m.in. Wojsławice
- Majdan Nowy i w samym Majdanie, w związku z planowanymi tam zagospodarowaniem budynku szkolnego oraz utworzeniem trasy rowerowej.
Ważny jest też odcinek z Wojsławic do Putnowic Wielkich.
- Dziękuję za rozmowę.
Kordian Pietrzak

Kultura, sport i turystyka
Jednym z ważniejszych punktów czwartej sesji rady gminy siódmej kadencji było podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury. Radni zdecydowali, że
Gminne Centrum Kultury będzie nazywało się Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.
- Zmiana ta jest podyktowana zamiarem rozszerzenia zadań tej jednostki o sport i turystykę

– wyjaśniał na sesji wójt Henryk Gołębiowski.
- W strukturze Centrum będą funkcjonować:
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Dom Kultury, Biblioteka Publiczna Gminy, Punkt
Informacji Turystycznej w Wojsławicach, świetlice wiejskie i place zabaw, terenowe siłownie,
zbiornik wodny z częścią rekreacyjną przy ul.
Uchańskiej, stadion sportowy wraz z infrastrukturą przy ul. Grabowieckiej oraz sala tradycji.
Według wójta Gołębiowskiego pozwoli to
na bardziej efektywne wykonywanie zadań dotyczących zaspokajania potrzeb mieszkańców
w sferze kultury, sportu oraz turystyki.
(red)
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Wójta pomysł na gminę
Podczas drugiej sesji rady gminy, która
odbyła się 15 grudnia 2014 roku, wybrano
przewodniczących komisji stałych, ponadto
wójt Henryk Gołębiowski przedstawił swój
autorski projekt strategii rozwoju gminy.
Strategia rozwoju gminy Wojsławice przygotowana przez wójta Henryka Gołębiowskiego
jest bardzo ambitna. Jednym z jej punktów jest
dokończenie remontu drogi Wojsławice – Alojzów. W zakresie rozwoju bazy sportowej wójt
zamierza zmodernizować stadion przy ul. Grabowieckiej wraz z zapleczem.
- Planuję też budowę zbiornika wodnego w
sąsiedztwie stadionu od Wojsławic Kolonii do ul.
Grabowieckiej – mówi wójt. - To odmienna wizja od dotychczasowej. Idealnym rozwiązaniem
byłoby połączenie kanałem nowego zbiornika
ze stawem na ul. Uchańskiej.
Wójt Gołębiowski zamierza wykorzystać
scalenia gruntów w obrębie Wojsławic do stworzenia koniecznej infrastruktury towarzyszącej dla tego kompleksu, takiej jak utwardzone
drogi dojazdowe i parkingi. Całość ma służyć
na cele sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe

oraz ma być miejscem dużych imprez plenerowych. Takie rozwiązanie daje większą szansę na
pozyskiwanie pieniędzy unijnych.
Następny punkt strategii to modyfikacja
i zmiana ogrzewania budynków użyteczności
publicznej na oszczędne, polegające m.in. na
instalacji pomp ciepła. Wójt chce też pozostawić
Warsztat Terapii Zajęciowej w obecnie zajmowanym budynku. - To również zmiana dotychczasowych planów – podkreśla H. Gołębiowski.
- Uważam, że celem istnienia warsztatów jest
przystosowanie osób niepełnosprawnych do
życia w społeczeństwie. Uczestnicy warsztatów
uczą się samodzielnie robić zakupy oraz załatwiać
sprawy urzędowe. Obecne miejsce usytuowania
WTZ sprzyja realizacji tych celów. Nie znajduję
żadnego racjonalnego argumentu, aby WTZ
przenosić do Majdanu Ostrowskiego.
Wójt planuje też dokończenie docieplenia
budynku WTZ, zapoczątkowane cztery lata
temu. Z kolei w budynku byłej szkoły w Majdanie Ostrowskim według stratgeii wójta Gołębiowskiego, ma powstać Środowiskowy Dom
Samopomocy.

Wojsławice mają budżet
Trzecia sesja rady gminy odbyła się 30
grudnia 2014 roku. Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu gminy Wojsławice na 2015 rok.
Najważniejsza zmiana, jaka została wprowadzona do projektu budżetu przygotowanego
przez poprzednie władze, dotyczyła przedłużenia realizacji projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze
przygranicznym”, finansowanego z udziałem
środków unijnych w wysokości 1 455 000 zł i spłaty kredytu w kwocie 500 tys. zł, którego konieczność zaciągnięcia w ostatnim dniu roku wynikła
z powodu nieuregulowanych zobowiązań gminy,
nieznajdujących pokrycia w budżecie. Chodziło
m.in. o zapłatę za remont ulicy Grabowieckiej
prowadzony wspólnie z powiatem chełmskim.

Ponadto wprowadzono drobne zmiany poprzez
dodanie zakupu trzech wiat przystankowych,
remontu chodnika na ul. Uchańskiej w Wojsławicach oraz wydawanie lokalnej gazetki, informującej mieszkańców o wszystkich wydarzeniach
w gminie. Ustalono dochody budżetu na kwotę
12 371 750 zł z tego: dochody bieżące - 10 171
904 zł w tym: dotacje i subwencje - 7 134 861 zł,
udział w podatku dochodowym - 774 906 zł i dochody własne - 2 262 137 zł; dochody majątkowe
- 2 199 846 zł, w tym: sprzedaż mienia - 550 000
zł, dotacje na drogi - 100 000 zł, dotacje z Unii na
realizację projektu - 1 549 846 zł.
Wydatki budżetu gminy ustalono na kwotę
- 11 405 750 zł, z tego wydatki bieżące - 9 266 112
zł: na zadania oświatowe - 2 917 786 zł, opiekę
społeczną - 2 606 500 zł, zadania administracji

Są już nowe przystanki
Henryk Gołębiowski, nowy wójt gminy Wojsławice, jak obiecał, tak zrobił. Już
w styczniu w miejscowościach Majdan Nowy,
Huta i Rozięcin pojawiły się nowiutkie przystanki.
W swoim programie wyborczym Henryk
Gołębiowski deklarował sukcesywną wymianę przystanków autobusowych w poszczególnych miejscowościach. Mimo że gminą
Wojsławice kieruje dopiero trzeci miesiąc,
w Majdanie Nowym, Hucie i Rozięcinie, gdzie
dzieci oczekują na szkolny autobus, są już nowiutkie przystanki.
- Wymiana kolejnych przystanków nastąpi
w przyszłym roku – mówi wójt Gołębiowski.
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Wójt w swoim projekcie zakłada utworzenie
świetlic wiejskich w Rozięcinie, Hucie i Majdanie
Wojsławickim. W tej ostatniej miejscowości
może powstać schronisko – stanica dla rowerzystów i cyklistów odwiedzających gminę Wojsławice. Są tam też warunki na stworzenie pola namiotowego, organizację biwaków oraz innych
spotkań plenerowych.
Pozostałe budynki także zostaną sukcesywnie zagospodarowane. Powrót biblioteki do synagogi i utworzenie w niej Sali Tradycji Trzech
Kultur lub Izby Pamięci oraz Punktu Informacji
Turystycznej, to także nowe podejście wójta do
tego zabytkowego obiektu gminy.
***
Po wystąpieniu wójta radni powołali komisje stałe i wybrali ich przewodniczących. Na czele komisji rewizyjnej stanął Stanisław Burda. W
jej składzie będą też pracować Jolanta Jabłońska i Jolanta Tarajko. Do komisji gospodarczo-finansowej zostali wybrani radni: Andrzej
Szerement – przewodniczący oraz Dariusz
Popek, Irena Kozłowska, Mirosław Gawrzak,
Zbigniew Rymarski, Andrzej Szlązak i Adam
Łopocki. Do komisji społecznej wybrano: Mirosława Radomskiego – przewodniczącego,
Alicję Jabłońską, Henryka Łatkę, Kazimierza
Furtaka i Jana Szponara.
(red)

- 1 574 834 zł, bezpieczeństwo publiczne
- 118 100 zł, drogi - 371 000 zł, gospodarkę komunalną - 374 040 zł, gospodarkę mieszkaniową - 260 000 zł, obsługę długu - 200 000 zł i na
realizację zadań gminy oraz wydatki majątkowe
- 2 139 638 zł dzielone na inwestycje - 236 000
zł i realizację projektu z udziałem środków unijnych (staw) - 1 549 846 zł, a także zakupy inwestycyjne i dotacje - 117 792 zł.
Różnica między dochodami a wydatkami
w kwocie 966 000 zł stanowi nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów.
Wójt gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski na sesji zobowiązał się do ścisłej współpracy
z sołtysami. Na potwierdzenie tego zadeklarował wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie na rok 2016 i przekazanie go do dyspozycji poszczególnym sołectwom. Ich racjonalne
wykorzystanie pozwoli na otrzymanie dodatkowych środków z budżetu państwa.
(red)

kach mogą oczekiwać na przyjazd autobusu.
Ma to znaczenie zwłaszcza w deszczowe dni
– mówi wójt Gołębiowski.
(red)

– Chciałbym, aby co rok
wymieniać
przynajmniej trzy przystanki. Przy
okazji udało się nam naprawić przystanek w Putnowicach Kolonii, gdzie
został wykonany remont
drewnianej podłogi.
Wymiana
trzech
przystanków pochłonęła nieco ponad 15 tys.
zł. – Dzięki temu mieszkańcy gminy, a przede
wszystkich
dzieci,
w normalnych warun-
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Sprawniejszy urząd
Od pierwszego dnia urzędowania nowy
wójt Henryk Gołębiowski wziął się ostro do
pracy. Na początek spotkał się z pracownikami urzędu. – Oczekuję od wszystkich dyscypliny, dobrej pracy i inicjatywy – mówi wójt.
Z 1 stycznia br. został wprowadzony elektroniczny obieg dokumentów „e-obieg”. W 2011
r. z udziałem unijnych funduszy był realizowany
program pod nazwą „E-powiat chełmski - rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim”. W projekcie uczestniczyły,
Starostwo Powiatowe w Chełmie jako lider oraz
trzynaście gmin w tym również Wojsławice.
Głównym założeniem projektu było wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach samorządowych biorących
w nim udział oraz stworzenie mieszkańcom
możliwości załatwiania spraw urzędowych
przez internet.
- Kiedy rozpoczynałem urzędowanie, system ten w gminie Wojsławice jeszcze nie był uruchomiony – mówi Henryk Gołębiowski, wójt
gminy. - Natychmiast podjąłem działania i od
1 stycznia br. elektroniczny obieg dokumentów
zaczął funkcjonować także w naszej gminie.
Jak mówi wójt, dzięki projektowi w przyszłości będzie można zintegrować sieć w jeden system łączący wszystkie urzędy. - Drugą
korzyścią dla mieszkańców są infokioski, czyli
tzw. metalowe budki, punkty dostępu do bezpłatnego internetu - tłumaczy wójt. - Szkoda,

że to urządzenie dużo czasu spędziło
w piwnicy, zamiast służyć ludziom.
Czynimy starania, by mieszkańcy jak
najszybciej mogli z niego skorzystać.
Kolejnym nowym działaniem, którym urząd gminy może się pochwalić to usankcjonowanie przepisów
w sprawach zamówień publicznych.
Zamówienia publiczne dotyczą
szczegółowych procedur związanych
z wydatkowaniem środków gminy.
Akty prawne, które regulują sprawy
wydatkowania uchwalone przez wójta
gminy są to dwa zarządzenia. Pierwsze
dotyczy regulaminu udzielania przez
gminę Wojsławice zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000
euro, drugie zaś - zasad sporządzania
i realizacji planu zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Urzędzie Gminy Wojsławice
oraz ustalania wartości zamówienia.
Przedstawiają one regulamin zamówień przez Gminę, których wartość
nie przekracza 30 tys. euro wyrażonych w złotówkach. Zamówienia publiczne
obowiązują powyżej tej sumy. Ustalono cztery
widełki procentowe, do 2,5 tys. euro – procedura uproszczona, od 2,5 tys. euro do 10 tys. euro,
od 10 tys. euro do 20 tys. euro i od 20 tys. euro

Nowy odbiorca śmieci
Od 1 stycznia br. do końca 2016 roku
wszystkie śmieci z terenu gminy Wojsławice
wywiezie firma „Skup – Sprzedaż Hurtowa
Odpadów i Złomu” z Dołhobyczowa. Gmina
podpisała z nią umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- Była to najniższa oferta pod względem
ceny – mówi Henryk Gołębiowski, wójt gminy
Wojsławice. - Firma jest profesjonalna, świetnie
przygotowana do wykonywania usług, dysponuje 29 pojazdami do odbioru odpadów.
Jak zapewnia wójt Gołębiowski, dni odbioru
odpadów nie ulegną zmianom. - Będą ustalane
natomiast terminy odbioru odpadów wielkoga-

barytowych – mówi wójt.
Z kolei właścicieli firmy Wiesław Leszyński na jednej z sesji rady gminy Wojsławice
zapewnił, że nie będzie żadnych problemów
z odbiorem gruzu po remoncie, popiołu, mebli,
czy zepsutych urządzeń domowych oraz opon.
- Odbiór takich odpadów będzie bezpłatny, po
uprzednim skontaktowaniu się z firmą i umówieniu konkretnego terminu – dodał Wiesław
Leszyński.
Poniżej podajemy harmonogram wywozu
nieczystości na najbliższe miesiące:
Miejscowości: Huta, Krasne, Majdan, Nowy
Majdan, Partyzancka Kolonia, Popławy, Put-

do 30 tys. euro. Procedury są zawarte w regulaminie, obowiązującym urzędników. - Pozwoli to
uniknąć jakichkolwiek podejrzeń przy wydatkowaniu środków publicznych – przekonuje wójt
Gołębiowski.
(red)
nowice Wielkie, Putnowice Kolonia, Rozięcin,
Turowiec, Wólka Putnowicka – odpady mieszane
w tym frakcja mokra oraz frakcja sucha: 19 lutego, 19 marca, 16 kwietnia, szkło: 19 marca;
mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych – 23 kwietnia.
Miejscowości: Czarnołozy, Kukawka, Majdan
Kukawiecki, Majdan Ostrowski, Ostrów, Ostrów
Kolonia, Stadarnia, Stary Majdan, Trościanka,
Witoldów, Wojsławice, Wojsławice Kolonia - odpady mieszane w tym frakcja mokra oraz frakcja
sucha: 20 lutego, 20 marca, 17 kwietnia, szkło:
20 marca; mobilny punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych – 24 kwietnia.
Przypomina się mieszkańcom, że worki
z odpadami należy wystawić przed posesje
w dniu wywozu do godz. 7.00. Kontakt z firmą
odbierającą śmieci pod nr tel. 697 498 153. (red)

INFORMACJA
Wójt Gminy Wojsławice i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojsławicach informuje, że od miesiąca
lutego 2015 roku rozpoczyna działalność Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wojsławicach.
Punkt mieścić się będzie w budynku Urzędu Gminy ul. Rynek 30, pokój nr 23 i czynny będzie w pierwszy
i trzeci wtorek miesiąca od godz. 1300 do 1500.
Bezpłatnych porad będzie udzielać prof. dr hab. Andrzej Lipczyński, specjalista psycholog kliniczny.
Zapraszamy
Wieści z Gminy Wojsławice - Nr 1 grudzień 2014 - styczeń 2015
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W przedświątecznej atmosferze

W Zespole Szkół Publicznych
w Wojsławicach Kolonii odbyło się
przedświąteczne spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez społeczność
szkolną.
Na spotkanie przybyli m.in. ks. kan.
Zbigniew Kasprzyk proboszcz parafii
w Wojsławicach, ks. Jan Ryń – proboszcz
parafii w Bończy, ks. Marcin Grzesiak rekolekcjonista oraz wójt gminy Wojsławice
Henryk Gołębiowski. Nie zabrakło emerytowanych nauczycieli, pracowników
szkoły, przedstawicieli rady rodziców,
a także uczniów.
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Wszystkich zebranych w bożonarodzeniowy nastrój wprowadził ks. kan.
Zbigniew Kasprzyk, odmawiając modlitwę. Młodzież szkolna przedstawiła spektakl teatralny pt. „Wigilijna uczta”.
Okres przedświąteczny był pełen wizyt dla kierowników jednostek, a w szczególności dla wójta gminy. I w tym roku
wójt został zaproszony na uroczystość
do Warsztatów Terapii Zajęciowej, gdzie
również odbyło się przedstawienie jasełkowe, a w rolę aktorów wcielili się uczestnicy warsztatów. Nie zabrakło opłatka
i wigilijnych dań.
(red)
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Pierwsza wigilia wojsławian

Dzieliliśmy się opłatkiem
Po raz pierwszy w historii Wojsławic,
z inicjatywy nowo wybranego wójta Henryka Gołębiowskiego, mieszkańcy gminy mieli
okazję spotkać się na świątecznym opłatku.
Do nowego budynku Urzędu Gminy przyszło
ponad 300 osób.
Wigiljne spotkanie wojsławian odbyło się
w niedzielę 20 grudnia 2014 roku, tuż po mszy
świętej. Ratusz wręcz pękał w szwach. Na pierwszą wspólną wigilię przyszło blisko 300 mieszkańców. Wszystkich uczestników przywitał połączony chór Wojsławian i Waldemarum z Buśna
pod kierownictwem Janusza Bogatko. Gości
powitał wójt gminy Henryk Gołębiowski.
– Otwartość na drugiego człowieka, bez względu na jego pozycję społeczną, te intencje zawsze mi przyświecały i będą przyświecać – mówił wójt do zebranych.
W wigilijnym spotkaniu w Ratuszu uczestniczyli ks. kan. Jan Ryń – proboszcz z parafii Bończa, ks. rekolekcjonista Marcin Grzesiak – zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej,
pochodzący z gminy Wojsławice oraz księża
z miejscowej parafii, ks. kan. Zbigniew Kasprzyk
– proboszcz i ks. wikariusz Marcin Zieliński.
Była modlitwa za wszystkich mieszkańców gminy, jak i za tych, którzy w ostatnim roku odeszli.
W spotkaniu nie zabrakło też przedstawicieli
stowarzyszenia „Przytulisko” z Chełma, członków Stowarzyszenia Miłośników Wojsławic na

czele z przewodniczącym Marianem Lackowskim. Przybyli również przedstawiciele stowarzyszenia „Szansa” z Wojsławic. Część oficjalną
zakończył wójt Henryk Gołębiowski, składając
mieszkańcom świąteczne życzenia.
Łamiąc się opłatkiem uczestnicy gminnej
wigilii usłyszeli kolędy w wykonaniu zaproszonych artystów, m.in. wspomniany już chór
Wojsławian i Waldemarum. Wystąpiła też Anna
Kostkiewicz, pochodząca z Teratyna, często
goszcząca w Wojsławicach. Kolędy śpiewała
również młodzież z Domu Kultury w Wojsławicach pod kierownictwem Katarzyny Łoś; zaprezentowali się także uczniowie Zespołu Szkół
Publicznych.
O potrawy na wigilijny stół zatroszczyli się
pracownicy Urzędu Gminy, Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Wojsławicach, Zespołu Szkół Publicznych. W wigilię zaangażowali się również
sami mieszkańcy. – Prawie 50 osób z chęcią
zdecydowało się przygotować różne smakołyki
– mówi Henryk Gołębiowski, wójt gminy. – Produkty na wigilijny stół przekazali lokalni przedsiębiorcy, za co serdecznie im dziękuję.
Pierwsza gminna wigilia została pozytywnie odebrana przez mieszkańców. – Dostaliśmy
wiele sygnałów, że tego typu świąteczne spotkania integrują ludzi – mówi wójt Gołębiowski.
– Mogę już dziś wszystkich zapewnić, że w tym
roku odbędzie się druga wspólna wigilia woj-
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sławian. Cieszy fakt, że z każdej strony, zarówno
od przedsiębiorców, jak i samych mieszkańców,
możemy liczyć na pomoc. I choć Urząd Gminy
nie wydał ani złotówki, udało się zorganizować
wspaniałą uroczystość, która mam nadzieję, stanie się już tradycją.
(red)
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Sylwestrowa zabawa

Już po raz kolejny na wojsławickim placu targowym w ostatni dzień starego roku
odbyła się zabawa sylwestrowa. Jest to impreza zapoczątkowana przez byłego wójta
Jacka Semeniuka, a kontynuowana przez
obecnego Henryka Gołębiowskiego.
Sylwester pod gołym niebem wpisał się
w coroczną tradycję imprez gminnych. Impreza
na placu rozpoczęła się o godz. 22.00. Jak co
roku dopisała publiczność. Bawiło się ponad
500 osób. Na zmarzniętych czekały płonące
stosy drewna. Przygotowano kiełbaski, które
można było upiec nad ogniem. Przybyłych gości zabawiali DJ. Flash Dance oraz zespół Meritum. O północy wójt Henryk Gołębiowski oraz
przewodniczący rady gminy Adam Łopocki
i wiceprzewodniczące Alicja Jabłońska i Irena
Kozłowska wraz z tłumem zebranym na placu
odliczyli ostatnie sekundy starego roku i złożyli
zebranym noworoczne życzenia.
Chwilę później rozpoczął się pokaz sztucznych ogni. Iluminacja świetlna na granatowym
niebie była widoczna na wiele kilometrów. Zabawa trwała do białego rana.
(red)

Na początek telewizor

Pierwsza świetlica w Rozięcinie
Mieszkańcy Rozięcina należą do najaktywniejszych w gminie Wojsławice. Właśnie
w tej miejscowości powstaje pierwsza świetlica wiejska. – Tworzenie świetlic to element
mojego programu na tę kadencję – mówi
Henryk Gołębiowski, wójt gminy Wojsławice.
Świetlicę wiejską w Rozięcinie będzie prowadzić Grupa Odnowy Wsi Rozięcin, która formalizuje swoja działalność poprzez uczestnictwo
w stowarzyszeniu. Mieszkańcy tej miejscowości
wykazali się dużym zgraniem i aktywnością
w rozwiązywaniu problemów swojej wsi. Własnymi siłami wyremontowali remizę OSP, a w lipcu
2014 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwój
Gmin i Powiatów w Chełmie zorganizowali festyn
integracyjny. Realizowali też projekt z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich „Odbudowa krynicy
i studni jako element tradycji i historii”.
- To obecnie najaktywniejsza wieś na terenie gminy Wojsławice, dlatego uważam, że
trzeba jej pomóc – mówi Henryk Gołębiowski
wójt gminy Wojsławice. - Inicjatywę powstania
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świetlicy wiejskiej przyjąłem z radością, gdyż
zapowiadałem to w swoim programie wyborczym. Tego typu miejsca są w innych gminach
i wiem, że mieszkańcy chętnie z nich korzystają.
Chcę, żeby u nas było podobnie.

Wójt Gołębiowski na wyposażenie nowopowstającej świetlicy na dobry początek przekazał telewizor. Co ważne, jest też szansa, że
miejscowy zespół „Czerwona Jarzębina” będzie
reaktywował swoją działalność.
(red)
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Koncert kolęd i pastorałek

W scenerii ołtarza zabytkowego kościoła w Wojsławicach, Szopki
Bożonarodzeniowej i przystrojonych choinek w Święto Trzech Króli
odbył się Pierwszy Koncert Kolęd i Pastorałek. Jego gwiazdą był Adrian Makar, zwycięzca ostatniej edycji popularnego show telewizyjnego „Mam talent”.
Organizatorami koncertu byli: Parafia Rzymskokatolicka w Wojsławicach, Stowarzyszenie Miłośników Wojsławic, Wójt i Rada Gminy Wojsławice. Artyści zagwarantowali wysoki poziom koncertu.
Koncert odbył się w nowo odrestaurowanym zabytkowym kościele
pw. Św. Michała Archanioła w Wojsławicach. Jego gospodarzem był ks.
kan. Zbigniew Kasprzyk, który wspólnie z przewodniczącym rady gminy Adamem Łopockim i prezesem Stowarzyszenia Miłośników Wojsławic
Marianem Lackowskim otworzyli koncert. Zebranych w imieniu organizatorów powitał wójt gminy Henryk Gołębiowski.
Zaproszenie do udziału w koncercie i zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych przyjęły i wystąpiły następujące zespoły i soliści: Anna
Kostkiewicz z Teratyna, Halina Mysakowska z Dorohuska, miejscowy
zespół wokalny Mada-bis, zespół INTERIA X działający przy Domu Kultury
w Dubience. W jego składzie znajduje się Adrian Makar zwycięzca ostatniej edycji programu „Mam talent”. Adrian zaśpiewał swój finałowy utwór
z programu. Kolejnym zespołem, który przedstawił swoje aranżacje kolęd
była schola parafialna, którą opiekuje się ks. Marcin Zieliński, wikariusz

parafii. Dziewczęta pokazały, że potrafią zaśpiewać razem w zespole, jak
i również w duecie czy solo.
Każdy z wykonawców zaprezentował swoje ulubione kolędy w indywidualnym dla siebie aranżu. - Mimo niskiej temperatury na zewnątrz i kościele publiczność dopisała i myślę, że każdy mógł być usatysfakcjonowany poziomem wykonania kolęd przez zaproszonych artystów – powiedział
po koncercie wójt Henryk Gołębiowski.
(red)
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Szkolenie strażaków - ochotników

23 stycznia 2015 r. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rozięcinie przeprowadzono szkolenie członków OSP z terenu
gminy Wojsławice. Na koniec strażacy – ochotnicy połamali się
opłatkiem.
Zajęcia obejmowały szeroki i różnorodny zakres tematyczny: zabezpieczanie miejsc prowadzonych akcji, w szczególności wypadków drogowych, bezpieczne postępowanie z osobami poszkodowanymi, przestrzeganie przepisów BHP przez członków OSP biorących udział w akcjach
ratowniczych i wyposażenie jednostek w nowoczesny sprzęt do prowa-

580 lat Wojsławic również w tym roku

Jubileusz trwa…
Obchody 580-lecia Wojsławic zostały przedłużone na 2015 rok.
Tak zdecydował wójt Henryk Gołębiowski. - Uroczystości tej rangi nie
mogą ograniczać się do jednodniowego festynu i wydania albumu,
w którym z historii najnowszej zawarto ostatnie 12 lat – mówi wójt.
- Hołd należy oddać tym, którzy walczyli o Wojsławice w czasie wojny
i okupacji – mówi Henryk Gołębiowski, wójt gminy Wojsławice. - W 1985
roku Wojsławice zostały odznaczone Krzyżem Grunwaldu III klasy za bohaterstwo mieszkańców w czasie wojny. Należy także wspomnieć i oddać
szacunek tym, dzięki którym do Wojsławic zajrzała cywilizacja, dzięki którym możliwy był powojenny dorobek gminy, dzięki którym przeprowadzono elektryfikację Wojsławic, wybudowano wodociągi, szkoły, remizy,
drogi i inne obiekty użyteczności publicznej.
Jak wyjaśniał wójt, większość z tych inwestycji powstała dzięki olbrzymiemu udziałowi i aktywności mieszkańców poszczególnych wsi, byłych
przewodniczących gminy, naczelników, wójtów, radnych i sołtysów.
W 2014 roku Wojsławice obchodziły swoje 580-lecie. Najstarsze
wzmianki o Wojsławicach pochodzą z 1434 roku. Około 1440 roku Wojsławice uzyskały prawa miejskie i posiadały je aż do 1869 roku.
- Ten doniosły jubileusz zbiega się także z 25-leciem samorządu terytorialnego, 70-leciem wydarzeń w Hucie oraz 30-leciem powstania
Stowarzyszenia Miłośników Wojsławic – twierdzi Henryk Gołębiowski.
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dzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.
Po zakończonym szkoleniu Zarząd Gminny Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w Wojsławicach zorganizował spotkanie opłatkowe druhów jednostek OSP gminy Wojsławice, w którym uczestniczyli: zastępca
komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie bryg.
Mirosław Wesołowski, ksiądz kanonik proboszcz parafii pw. Św. Michała
Archanioła w Wojsławicach Zbigniew Kasprzyk, wójt gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski oraz przewodniczący rady gminy Wojsławice
Adam Łopocki.
(red)

- Te rocznice zostaną uwzględnione w bogatym programie obchodów
580-lecia Wojsławic.
Uroczystości rozpoczną się 17 kwietnia 2015 roku w rocznicę bitwy
pod Wojsławicami. W tym dniu odbędą się także uroczystości związane
z powołaniem Stowarzyszenia Miłośników Wojsławic.
W dniach 1-3 maja br. jest planowany „Pierwszy Ogólnopolski Zlot
Wojsławian”. W jego programie będą spotkania w szkole, prelekcje historyczne, koncerty, spotkanie pokoleń przy ognisku oraz zwiedzanie historycznych i ciekawych miejsc na terenie gminy.
14 czerwca odbędą się uroczystości w miejscowości Huta, w 70. rocznicę spalenia wsi. 21 czerwca zostanie zorganizowany XIV Przegląd Pieśni
Religijnej „Na zawsze chcę Tobie grać i śpiewać Panie”, a 12 lipca odbędzie
się „Spotkanie Trzech Kultur”. W dniach 17-19 lipca zaplanowano tradycyjne „Dni Jakuba Wędrowycza”. 19 lipca odbędzie się event podsumowujący realizację projektu pn . „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju
turystyki na obszarze przygranicznym”. Pod koniec sierpnia br. są planowane gminne dożynki, a w miesiącu wrześniu jubileusz „100-lecia zorganizowanej oświaty na terenie gminy”, połączony ze zjazdem absolwentów
szkół z terenu gminy Wojsławice.
Ten jubileusz to okazja do integracji obecnych mieszkańców gminy Wojsławice i tych, którzy wyemigrowali. Będzie to czas wspomnień,
spotkań po latach, a dla wielu wycieczka w okres dzieciństwa. - Jubileusz
Wojsławic to lekcja historii, święto ludzi związanych z Wojsławicami, podsumowanie dokonań wielu pokoleń, element kultury i tradycji, święto
lokalnego patriotyzmu i manifestacja umiłowania swojej małej ojczyzny
– podkreśla wójt Gołębiowski.
(red)

Wieści z Gminy Wojsławice - Nr 1 grudzień 2014 - styczeń 2015

Stracili na scaleniach

Kosztowne błędy poprzednika
Poprzedni wójt gminy Wojsławice Jacek Semeniuk nie udzielił rolnikom z Rozięcina i Trościanki pełnych zwolnień z podatku rolnego za grunty objęte scaleniem.
Niektórzy z nich stracili nawet po 2 tys. zł.
Rolnicy zastanawiają się, czy nie pozwać
eks wójta do sądu.
Podczas zebrania wiejskiego w Rozięcinie
mieszkańcy powrócili do tematu związanego
ze zwolnieniami z podatku rolnego gruntów,
objętch scaleniem w ich miejscowości. Zgodnie
z ustawą o podatku rolnym taka ulga przysługuje na okres jednego roku, po roku, w którym
dokonano scalenia lub wymiany gruntów. W kolejnych latach zwolnienie wynosi odpowiednio
75 proc. i 50 proc.

W minionej kadencji wójt Jacek Semeniuk,
mimo że na zebraniach scaleniowych z udziałem mieszkańców i urzędników Starostwa Powiatowego w Chełmie zapewniał o przysługujących ulgach, ostatecznie odmówił przyznania
zwolnień od gruntów, które pozostały w tym
samym miejscu, a udzielił ich tylko od gruntów
przyłączonych.
Kilkunastu mieszkańców Rozięcina od decyzji wójta odwołało się do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Chełmie. - SKO je
uchyliło, stwierdzając, że zastosowana przez
poprzedniego wójta wykładnia nie znajduje
oparcia w przepisach, orzecznictwie sądowym
czy doktrynie prawa – wyjaśnia Henryk Gołębiowski, obecny wójt gminy Wojsławice.
Mimo to nowe decyzje wójta Semeniuka
miały identyczne brzmienie, co pierwsze. Niektórzy rolnicy znów zwrócili się o pomoc do
SKO. Gmina Wojsławice natomiast od decyzji

Kolegium odwołała się do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Lublinie, ale nie uzyskała
korzystnego rozstrzygnięcia.
- Zgodnie z prawem ta ulga należy się
wszystkim uczestnikom scalenia, spełniającym
kryteria ustawy, od całych gospodarstw – mówi
wójt Henryk Gołębiowski. – Nie rozumiem dlaczego mój poprzednik poszukiwał kruczków, by
tych zwolnień nie udzielić. Zgodnie z decyzją
Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
interpretacją ministerstwa finansów ta ulga
rolnikom się po prostu należy. Gminy powiatu chełmskiego, które przeprowadzały scalenia, takich zwolnień udzielały. Przykro mi, że
mieszkańcy Rozięcina i Trościanki przez błędne

Powstanie klub seniora
Dobra informacja dla seniorów z gminy Wojsławice. Wójt Henryk Gołębiowski
w budynku po byłym ośrodku zdrowia chce
utworzyć klub seniora z prawdziwego zdarzenia. Urząd gminy już szuka pieniędzy na
wyposażenie wnętrz.
- Decyzję o powołaniu klubu seniorów podjąłem za namową mieszkańców – mówi Henryk

Gołębiowski, wójt gminy Wojsławice. – Rozmawiałem ze starszymi mieszkańcami gminy, którzy
przekonywali mnie do utworzenia przyjaznego
miejsca na spotkania dla seniorów z naszej gminy. W takiej siedzibie, oprócz świetlicy, byłyby
sale: komputerowa, taneczna, muzyczna, fitness,
do gry w brydża czy szachy. Chcemy też, by odbywały się tam szkolenia, prelekcje, akcje prozdro-

Wieści z Gminy Wojsławice - Nr 1 grudzień 2014 - styczeń 2015

decyzje poprzedniego wójta stracili. Decyzje
większości z nich są prawomocne i mogę tylko
przeprosić za swojego poprzednika.
Wójt Gołębiowski zapewnia wszystkich rolników objętych obecnie scaleniem w Majdanie Nowym i obrębie Wojsławice – w sumie 10 miejscowości, że będą mogli skorzystać z pełnych ulg.
- Prawa należy przestrzegać – mówi wójt.
– Nie zamierzam podejmować żadnych decyzji,
które szkodziłyby mieszkańcom.
Rolnicy z Rozięcina czują się pokrzywdzeni
przez decyzje poprzedniego wójta. Zastanawiają się nad pozwem do sądu za wprowadzenie
ich w błąd. Niektórzy z nich stracili z tego tytułu
nawet po 2 tysiące złotych.
(red)
wotne - wszystko oczywiście z myślą o seniorach.
Siedziba klubu seniorów ma mieścić się
w budynku po byłym ośrodka zdrowia przy ul.
Uchańskiej. Obecnie są tam Warsztaty Terapii
Zajęciowej, ale w części budynek jest nieużywany i co najważniejsze znajduje się w dobrym
stanie. Jak mówi wójt Gołębiowski, na funkcjonowanie klubu seniora urząd zamierza zdobyć
pieniądze z zewnątrz.
- Rozglądamy się za programami, z których
moglibyśmy dostać pieniądze na klub seniora
(red)
– zaznacza wójt.
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Cała gmina
czyta
dzieciom
Zespół Szkół Publicznych w Wojsławicach
na okres ferii przygotował dla dzieci sporo
atrakcji. Były zawody strzeleckie, dzień babci
i dziadka połączony z balem karnawałowym
oraz II edycja akcji „Cała gmina czyta dzieciom”.
Czytali również wójt gminy Henryk Gołębiowski, prezes miejscowego Banku Spółdzielczego
Janusz Mazurek oraz dyrektor szkoły Andrzej
Czerniej. Odbyło się też dyktando o puchar
dyrektora ZSP. Swoich sił spróbowało 38 osób,
m.in. uczniowie, nauczyciele, rodzice, wójt,
radni, dyrektorzy i kierownicy działających
w gminie instytucji i zakładów oraz emeryci.
Wyłonienie gminnego mistrza ortografii nastąpi podczas obchodów dnia patrona.
(red)

HARMONOGRAM ZEBRAŃ SOŁECKICH
Od 17 do 26 marca br. odbędą się zebrania w 25 sołectwach gminy Wojsławice. Jedno, na ul. Chełmskiej w Wojsławicach, miało
miejsce w niedzielę 8 lutego. Oto harmonogram pozostałych zebrań:
• Stadarnia – 17 marca, pierwszy termin – 10.00,
drugi termin – 10.30 (mieszkanie prywatne);
• Ostrów – 17 marca, 10.00 lub 10.30 (świetlica wiejska);
• Majdan Kukawiecki – 17 marca, 10.00 lub 10.30 (świetlica);
• Ostrów Kolonia – 17 marca, 12.30 lub 13.00 (u sołtysa);
• Witoldów – 17 marca, 13.00 lub 13.30 (u sołtysa);
• Kukawka – 17 marca, 16.30 lub 17.00 (świetlica OSP);
• Putnowice Wielkie – 18 marca, 12.30 lub 13.00 (u sołtysa);
• Ul. Grabowiecka – 18 marca, 13.00 lub 13.30 (u sołtysa);
• Ul. Krasnostawska – 18 marca, 16.30 lub 17.00 (sala narad UG);
• Putnowice Kolonia – 18 marca, 10.00 lub 10.30 (świetlica OSP)
• Krasne – 19 marca, 10.00 lub 10.30 (u sołtysa);
• Wólka Putnowicka – 19 marca, 10.00 lub 10.30 (u sołtysa);

• Turowiec – 19 marca, 12.30 lub 13.00 (świetlica OSP);
• Trościanka – 20 marca, 10.00 lub 10.30 (świetlica OSP);
• Stary Majdan – 20 marca, 12.30 lub 13.00 (świetlica OSP);
• Czarnołozy – 20 marca, 13.00 lub 13.30 (u sołtysa);
• Rozięcin – 20 marca, 13.00 lub 13.30 (świetlica OSP);
• Ul. Rynek – 20 marca, 16.00 lub 16.30 (sala narad UG);
• Partyzancka Kolonia – 23 marca, 10.00 lub 10.30 (u sołtysa);
• Majdan – 23 marca, 10.00 lub 10.30 (szkoła);
• Nowy Majdan – 23 marca, 12.30 lub 13.00 (Dom Kultury);
• Wojsławice Kolonia – 24 marca, 14.00 lub 14.30 (u sołtysa);
• Ul. Uchańska – 24 marca, 16.00 lub 16.30 (Dom Kultury);
• Huta – 25 marca, 13.00 lub 13.30 (świetlica OSP);
• Majdan Ostrowski – 26 marca, 10.00 lub 10.30 (świetlica wiejska).
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