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Modernizacja drogi
w miejscowości Aleksandria Niedziałowska (tzw. Budki)
7

sierpnia 2012 roku podpisana została umowa o udzielenie dotacji celowej na moderniza-

cję drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Aleksandria Niedziałowska. Przebiegający przez tzw.
Budki 500 metrowy odcinek drogi o szerokości 3,5 m zostanie utwardzony tłuczniem. W chwili obecnej trwa
procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót. Przewidywany termin zakończenia prac koniec września 2012 roku.
xxx

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
najbiedniejszych mieszkańców gmin wschodniej Lubelszczyzny
W

dniach 28 - 29 czerwca 2012 roku 30 beneficjentów ostatecznych z terenu gminy Rejowiec oraz 6 jed-

nostek podległych Urzędowi Gminy otrzymało łącznie 50 komputerów z oprogramowaniem, 50 drukarek i 36
modemów pozwalających na odbiór sygnału internetowego w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gmin wschodniej Lubelszczyzny”. Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 8. „Społeczeństwo informacyjne
- zwiększanie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”. Dofinansowanie ze środków publicznych w ramach działania 8.3. PO IG - 85%.
Agnieszka Jarmuszyńska

Podziękowania
Serdeczne podziękowania dla Starosty Chełmskiego - Pana Pawła Ciechana
Wicestarosty - Pani Marii Patry
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Pana Roberta Szokaluka
za wspólną inicjatywę oraz realizację inwestycji na drodze powiatowej nr 3130L w miejscowościach Kobyle
i Niedziałowice.
Liczę na dalszą, tak owocną współpracę, mającą na celu podnoszenie jakości nawierzchni dróg powiatowych
na terenie Gminy Rejowiec.

Tadeusz Górski
Wójt Gminy Rejowiec

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Pana Łukasza Michalskiego za rzetelne wykonywanie swoich obowiązków podczas nadzoru inwestycji drogowych w Niedziałowicach, Kobylem, ulicy
Księżycowej w Rejowcu oraz przy budowie boiska wielofunkcyjnego w Rejowcu
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Bezpłatna Zbiórka Elektrośmieci
oraz zużytych opon wszelkiego typu
Dnia 22 września 2012 r. z myślą o mieszkańcach organizowana jest przez Gminę Re-

jowiec, przy współpracy z Kras - Eko Spółka z o.o. w Wincentowie, zbiórka Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego - RTV, AGD, IT, XERO oraz zużytych opon wszelkiego typu.
Zbiórka odbędzie się w dniu 22 września 2012 r. na terenie oczyszczalni
ścieków w miejscowości Wólka Rejowiecka w godzinach od 8.00 do 16.00.
Na terenie ww. obiektu każdy mieszkaniec będzie miał możliwość bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: RTV: radia, telewizory, magnetofony, tunery, itp.,
AGD: lodówki, pralki, odkurzacze, żelazka, czajniki, itp. IT, WIDEO, XERO: komputery, drukarki, skanery, telefony, kalkulatory, kopiarki itp., jak również zużyte opony wszelkiego rodzaju.
Prowadzona przez Gminę Rejowiec akcja, promuje zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego oraz zużytych opon. Zebrane w ten sposób urządzenia oraz opony trafiają za pośrednictwem przedsiębiorstwa komunalnego do zakładu przetwarzania w Lublinie. Zbiórka jest
bezpłatna dla mieszkańców, a jej celem jest unikanie mieszania odpadów Elektrośmieci oraz
zużytych opon z odpadami komunalnymi.
Ponadto stały punkt zbierania Elektrośmieci
prowadzony jest na terenie przedsiębiorstwa komunalnego
Kras - Eko w Wincentowie, kontakt: www.kraseko.pl, telefon: 82 577 29 73
Paulina Kowalczuk

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został
zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy położonej w obrębie
Wereszcze Duże – działka 140/2 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu
nieograniczonego.

Zbiórka

Bezpłatna

Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego - RTV, AGD, IT, XERO
oraz zużytych opon wszelkiego typu
w dniu 22 września 2012 na terenie oczyszczalni ścieków
w miejscowości Wólka Rejowiecka
godziny 8.00 - 16.00
W tym punkcie każdy mieszkaniec będzie miał możliwość
bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
- RTV: radia, telewizory, magnetofony, tunery, itp.
- AGD: lodówki, pralki, odkurzacze, żelazka, czajniki, itp.
- IT, WIDEO: komputery, drukarki, skanery, telefony, kalkulatory, itp .
oraz zużyte opony wszelkiego typu
Stały Punkt Zbierania: Kras - Eko Spółka z o. o. w Wincentowie
Kontakt: www.kraseko.pl
Telefon: 82 577 29 73
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Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – szanse czy zagrożenia?
Pogłębiający się od wielu lat niż demograficzny znacząco wpływa na wzrost kosztów funkcjonowania
oświaty, co szczególnie odczuwają najmniejsze jednostki administracji samorządowej - gminy.
Tak dzieje się i u nas. Liczba uczniów szkół na terenie gminy zmniejsza się systematycznie - od roku
2006/07 do 2011/12 spadek wynosi 35,1%. Stan faktyczny obrazują liczby z ostatnich lat:
2006/07 - 855 uczniów
2007/08 - 814 uczniów
2008/09 - 804
2009/10 - 714
2010/11 - 585
2011/12 - 555
Chcąc minimalizować koszty obsługi oświaty, Wójt i radni szukają różnych rozwiązań. Pojawiły się pomysły przeniesienia gimnazjum do ZSP na ul. Przemysłowej. Inna przymiarka dotyczyła lokalizacji gminnego
przedszkola. Pomysły nie mogły być zrealizowane, bo na przeszkodzie stanęły m.in. wymogi sanepidu i nadzoru budowlanego.
Niepokojąco maleje liczba uczniów ZSP. To zjawisko ma różne źródła. W b.r. pojawiła się kolejna możliwość
obniżenia kosztów funkcjonowania budynku przy ul. Przemysłowej.
Przejęcie go na utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (MOW) znalazło poparcie zdecydowanej większości Rady Gminy oraz sołtysów. Jednak ta inicjatywa spotkała się z totalną krytyką niewielkiej grupy mieszkańców Rejowca. Ponieważ Rejowiec jest małą miejscowością, gdzie wszyscy dobrze się znają, wiemy dokładnie, że zbieranie podpisów przeciw utworzeniu MOW-u odbiegało bardzo daleko od zgodności
z prawem. Tego nie kryją nawet osoby z listy, które składały podpisy za innych. Ponadto część osób, choć nie
miała własnego zdania na temat mającego powstać ośrodka, podpisała listę, by uchronić się przed narażeniem
zbierającym podpisy. Dodać należy, że przekaz na temat ośrodka był zbyt wyolbrzymiony.
Nie po raz pierwszy mieszkańcy blokują inicjatywy powołania czegoś nowego na terenie gminy. Wiatraki nie, biomasa - nie, łupek - nie. Każda nowość - zawsze i wszędzie - niesie ze sobą szanse i zagrożenia. Nie ma
rzeczy, którą jednoznacznie wyróżniałyby tylko i wyłącznie same plusy.
Utworzenie MOW - u dawałoby szanse na:
Po pierwsze - zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty, co skutkowałoby większymi
kwotami na infrastrukturę.
Po drugie - utrzymanie dotychczasowych i stworzenie nowych miejsc pracy.
Po trzecie - dokończenie sali gimnastycznej.
Z pewnością nie można wykluczyć ewentualnych zagrożeń, jakie niosłoby ze sobą utworzenie takiej placówki.
Z drugiej strony dobrze wiemy, że takowe zdarzają się na terenie naszej gminy, choć nie ma tego typu ośrodka.
Mającemu tworzyć podmiot zostały postawione czytelne, konkretne warunki. Biorąc pod uwagę doświadczenia
placówek tego typu (kilka istnieje na terenie województwa) , tworzący podmiot miał obowiązek, w oparciu
o przepisy odgórne, regulaminy wewnętrzne, zapewnienie wykwalifikowanej kadry zrobić wszystko, by zminimalizować ew. skutki uboczne.
W mającym powstać ośrodku - miałaby znaleźć się młodzież gimnazjalna, której charakter jeszcze nie w pełni
jest ukształtowany, a którą to należy chronić przed całkowitym wejściem na niewłaściwą drogę.
Tych młodych ludzi - nie z ich winy - nie nauczono wielu podstawowych rzeczy. Faktycznie, pochodzą z rodzin nieudolnych wychowawczo z różnych przyczyn. Bardzo wielu z nich - to eurosieroty, najczęściej pozostawione same sobie. Nie realizują obowiązku szkolnego, unikają chodzenia do szkoły. Niektórzy rzeczywiście
weszli w niegroźny konflikt z prawem. Żadne z tych dzieci nie jest recydywistą, jak informowali zbierający
podpisy. Wobec nich sąd rodzinny orzekł o umieszczeniu w MOW -e , gdzie muszą pobierać naukę na należnym im szczeblu oświaty.
Po przybyciu do takowego, każdy nieletni zostaje zapoznany z prawami, obowiązkami i zasadami pobytu
w ośrodku. Dodatkowo dla każdego nieletniego opracowuje się i realizuje indywidualny program edukacyjno terapeutyczny, który ma mu pomóc w prawidłowym uczestnictwie w życiu społecznym. Jeśli wychowanek nie
stosuje się do wymagań regulaminu, łamie obowiązujące przepisy, zostaje - za pośrednictwem sądu rodzinnego
- przeniesiony do innego ośrodka o zaostrzonym rygorze.
W Rejowcu nie będzie ośrodka. Wójt - zgodnie z obietnicą daną wyborcom - nie będzie robił niczego
wbrew ich woli. Dobrze, czy źle? - to pytanie pozostawiam bez odpowiedzi.
Budynek przejdzie w posiadanie Starostwa. Co będzie dalej.....czas pokaże.
Janina Danielczuk
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Robert Szokaluk reprezentujący burmistrza Rejowca Fabrycznego Stanisława Bodysa, jednocześnie Przew. Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.
Sierpień to czas dożynek, które są podziękowa- Na uroczystości dożynkowe zostali zaproszeni
niem dla rolników za ich trudną, ale jakże potrzebną wcześniejsi Wójtowie Gminy – pp.Roman Jersak
i Marian Śliwiński.
całemu społeczeństwu pracę.

Rejowieckie Święto Plonów

Uroczystości dożynkowe miały miejsce 19 sierpnia na
boisku szkolnym przy ul. Zwierzyńskiego i zgromadziły licznie mieszkańców gminy oraz wielu zacnych
gości.
Msza polowa celebrowana przez miejscowego
proboszcza ks. kan. Andrzeja Jeżynę dała początek
dożynkom. Obok zaimprowizowanego ołtarza, oprócz
sprawujących liturgię, miejsca zajęli starostowie dożynek , władze Gminy na czele z Wójtem Tadeuszem
Górskim i Przew. Rady Gminy Januszem Lechowiczem oraz zaproszeni goście. A przybyło naprawdę
wiele osób reprezentujących różne szczeble władzy.
Swoją obecnością zaszczycili nas:

Rektor PWSZ w Chełmie, Senator RP prof. dr
hab. Józef Zając oraz prorektor d.s. studiów i nauczania dr Beata Fałda,
Poseł na Sejm RP – Zbigniew Matuszczak,
Pani Ewa Panasiuk – radna Sejmiku Wojewódzkiego z mężem Mirosławem reprezentującym
Wojewódzki Zarząd Dróg rejon w Chełmie,
Dr Krzysztof Grabczuk – wicemarszałek woj.
lubelskiego,
Edmund Bożeński – dyr. Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie,
Maria Patra – wiecestarosta powiatu chełmskiego,
Tomasz Szczepanik – Przew. Rady Powiatu,
Jacek Winiarczyk – dyr. Biura Posła Raniewicza,
Wacław Cichosz – emerytowany pracownik
WFOŚ,
Katarzyna Górska – reprezentująca KRUS
w Chełmie (oprócz naszej gminy sponsor nagród
w konkursie „Moje gospodarstwo....”),
Jacek Saja – kierownik Posterunku w Rejowcu
reprezentujący Komendanta Miejskiego Policji
w Chełmie Zbigniewa Grochmala,
Kazimierz Szwed – reprezentujący Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie Janusza Andrzejczuka,
Nie mogło zabraknąć przedstawicieli sąsiednich gmin,
a wśród nich przybyli:

Andrzej Mazur - Wójt Gminy Sawin,
Hieronim Zonik – Wójt Gminy Siedliszcze,
Zdzisław Krupa – Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny,

Obecni byli radni, pracownicy UG i mieszkańcy niemal wszystkich sołectw na czele z sołtysami.
Po mszy św. gospodarz Gminy Wójt T.Górski
powitał gości i wszystkich zebranych. W swoim wystąpieniu docenił ciężką i nie zawsze opłacalną pracę
każdego rolnika, który w trudzie i znoju zbiera plony.
Następnie z rąk starostów dożynek – Krystyny Sadowskiej z Wereszcz Małych i Grzegorza Myszora
z Kobylego otrzymał okazały bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów. Chleb podzielono
między wszystkich uczestników uroczystości.
Zaproszeni goście, zabierając głos, również docenili
pracę rolnika, dzięki której na polskich stołach na wsi
i w mieście , nie brakuje chleba.
Piękne wieńce dożynkowe z tegorocznych zbóż i innych płodów rejowieckiej ziemi wykonane przez poszczególne sołectwa prezentowały się naprawdę okazale. Wykonujący te arcydzieła wykazali się inwencją
twórczą i dużym zaangażowaniem (na 1 str. okładki
zwycięski wieniec, szczegóły konkursu wieńców na
str. 8)
Dożynki obfitowały w wiele atrakcji różnego typu.
Podsumowano konkurs „Moje gospodarstwo estetyczne i bezpieczne”( szczegóły na str.4 okładki). Zdjęcia
gospodarstw uczestniczących w konkursie można było obejrzeć na wystawie trwającej w trakcie dożynek.
Inna wystawa prezentowała dzieła hafciarskie, autorstwa pań działających w kole hafciarskim przy miejscowym GOK-u.
Nie mogło zabraknąć występów artystycznych. Orkiestra dęta pod batutą kapelmistrza Mariusza Cichosza
nie tylko stanowiła oprawę mszy św. Koncertując,
wykonała wiele utworów, które mogły podobać się
wszystkim obecnym. Z przyjemnością słuchało się
grupy wokalno-instrumentalnej działającej w GOK
pod kierunkiem Marka Pukasa. Skład grupy to –
Klaudia Słomczyńska, Monika Pyclik. Marlena Stangryciuk i Tomek Bławucki.
Na scenie zaprezentował się Teatr Ludowy „Grunt”
pod kierunkiem Danuty Długosz instruktora GOK.
Niezawodna Kapela „Sami Swoi” zagrała i wyśpiewała wiele melodii ludowych, które podrywały do tańca.
„Spotkanie z balladą Wpadnij do Kopydłowa” rozbawiło zgromadzoną publiczność.
Na zakończenie odbyła się zabawa przy dźwiękach
zespołu „Histon”.
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Międzynarodowe
Warsztaty Plastyczne
„Lato 2012” w Rejowcu

czyk z Krasnegostawu, Elżbieta
Konopka z Rejowca Fabrycznego, Magdalena Rybczyńska
z Rejowca Fabrycznego, Izabela
Piasecka z Kobylego i Grzegorz
Gwardiak z Rejowca. Artyści

W dniach 2 – 13 lipca
2012 roku w gminie Rejowiec
odbył się coroczny międzynarodowy plener malarski, zorganizowany już drugi rok z rzędu
wspólnie z Okręgiem Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków. Tym razem plener był pod hasłem „460 lecie
założenia wsi Wereszcze Małe”.
22. artystów przyjechało do nas,
a wraz 7. miejscowymi, bądź
dojeżdżającymi, brało udział
w tym przedsięwzięciu. 30. artystów - utrwalało piękno ziemi
rejowieckiej. W tym roku byli
to: Wiesław Grendus z Piaseczna, Ireneusz Załuski z Puław,
Aleksandra Borowiec z Chełma,
Ewa Król z Chełma, Klara Stolp
z Grudziądza, Anna Bronicka
z Chełma, Alicja Oleszczuk
z Chełma, Stanisław Wójcik
z Chełma, Ewa Kudłacik z Warszawy, Edward Gałustow z Witebska na Białorusi, Małgorzata
Bogucka ze Środy Śląskiej, Antoni Omiotek z Zamościa, Brunon Nastały z Konstancina, Maria Pietrzykowska z Łodzi, Anna Dobrowolska z Warszawy,
Janina Szcześniak z Warszawy,
Olga Olszewska z Warszawy,
Bożena Kuzio – Bliska z Łodzi,
Cyryl Bliski z Łodzi, Andrzej
Sobczyk z Warszawy, Piotr
Komnicz z Warszawy, Renata
Lichańska Mleczko z Kopty
(Małopolska), Agnieszka Biernacka z Adamowa, Danuta Długosz z Rejowca, Justyna Ślusar-

ścioła parafialnego. Został on
uroczyście przekazany Proboszczowi ks. Andrzejowi Jeżynie
przez Tadeusza Górskiego Wójta Gminy Rejowiec, Jolantę
Popek - Radną Gminy Rejowiec
oraz
Grzegorza
Gwardiaka - autora
obrazu
(3. str.
okładki). Uroczystość przekazania
odbyła się w dniu
15. sierpnia 2012
roku.
xxx

Od 16 do 27
sierpnia odbywały
się w naszej gminie
wykonali prace w technice
olejnej, akrylowej, akwarelowej, pasteli, reprezentując
oryginalne spojrzenie na sztukę - od realizmu, poprzez malarstwo naiwne, surrealistyczne - do abstrakcji.
Od 3. do 9. lipca artyści biorący udział w rejowieckim plenerze prowadzili
warsztaty plastyczne dla dzieci
(60 uczestników). W godzinach
od 10 do 12. 30 starali się uczyć
nasze dzieci i młodzież tak trudnej do nauczenia i zrozumienia
sztuki. Podkreślali jej ponadczasowy charakter, starając się wydobyć z nich wrodzone poczucie
piękna i estetyzmu, które w dorosłym życiu często zastępowane są przez „bylejakość”. Dzieci, dzięki nim uczyły się zaangażowania i zadowolenia z własnoręcznie wykonanych rzeczy.
Mogły się nimi pochwalić przed
rodzicami na wystawie.
Wernisaż wystawy dużych i małych artystów odbył się
w dniu 12 lipca 2012 roku.
Podczas pleneru powstał
obraz Św. Jozafata Kuncewicza
(80 x 100 cm) do naszego koStrona 7

Półkolonie letnie. Zajęcia były
skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Opiekunowie organizowali czas poszczególnym grupom. Były to
wyjazdy na basen, do kina, muzeów (np.. Podziemi Chełmskich), do Zamościa, Lublina.
Zajęcia cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem. Z Półkolonii
skorzystało 84. młodych mieszkańców naszej gminy.
xxx

29 lipca 2012 roku kapela
„Sami Swoi” zagrała w Trawnikach na Festiwalu Piosenki
i P r z yś p i e w k i L u d o w e j
o „Wierzbową Piszczałkę”,
gdzie zajęła III miejsce! Gratulujemy!
Ciąg dalszy artykułu na następnej stronie

OKSZA

5. sierpnia 2012 roku Orkiestra Dęta działająca przy naszym domu kultury zajęła II
miejsce w XXII Przeglądzie Orkiestr Dętych w Krasnobrodzie.
2. września Orkiestra
uświetniła uroczystości Dożynek
parafialnych w Żulinie.
3. września wzięła udział
w Mszy Świętej upamiętniającej
napad Niemiec Hitlerowskich na
Polskę, natomiast msza upamiętniająca napad Sowietów na Polskę odbędzie się 17. września
o godzinie 9. 00 w kościele parafialnym.
xxx

Podczas Dożynek Gminnych odbyły się następujące
konkursy, która oceniała komisja w składzie: Mirosław Kość Przew. Komisji Kultury, Katarzyna Górska reprezentująca
KRUS, Krystyna Sadowska Starościna Dożynek, Maria Psujek - LODR, Grzegorz Myszor Starosta Dożynek.
1. „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” . Do konkursu
zgłoszono 9 wieńców. I miejsce
zajęło sołectwo Marynin (700 zł
nagrody), II miejsce sołectwo
Wereszcze Małe i Kol. Kobyle
(nagroda po 500 zł), III miejsce
sołectwo Kobyle (nagroda 350
zł). Nagrody za udziałw kwocie
po 150 zł otrzymały sołectwa
Elżbiecie, Leonów, Wereszcze
Duże, Rejowiec i Siedliszczki.
Wieniec z Marynia będzie reprezentował naszą gminę na Dożynkach Powiatowych w Dorohusku 9 września.
2. „Tradycyjny Chleb dożynkowy”. Do konkursu zgłoszono
5. chlebów. Najsmaczniejszym
okazał się chleb Grażyny Gliny
z Wereszcz Małych i on będzie
reprezentował naszą gminę na
Dożynkach Powiatowych.
3. „Konkurs wypieków”. Do

konkursu zgłoszono 19. produktów. Wybór był bardzo trudny,
a pierwsze miejsce zajął wypiek
Ewy Wawrynek z Aleksandrii
Niedziałowskiej.
xxx

Podczas Dożynek wręczono nagrody w konkursie „Moje
gospodarstwo estetyczne i bezpieczne”. Komisja konkursowa
w składzie: Maria Psujek – pracownik
L O D R
w Rejowcu, Jolanta Popek radna,
Katarzyna
Górska KRUS,
Janusz
Mazurek UG Rejow i e c ,
Grzegorz
Gwardiak
- pracownik GOK.
W dniu 6
lipca lipca
2012
r
odbyło się posiedzenie komisji.
Po zlustrowaniu 40 zgłoszonych gospodarstw gminy Rejowiec komisja przyznała następujące miejsca: I miejsce – Alina Proskura Kobyle – 100 pkt; II
miejsce – Wanda Policha Rejowiec – 99 pkt; II miejsce – Marzenna Kieliszek – Wereszcze
Małe – 99 pkt; III miejsce –
Marta Szemro – Marysin – 98
pkt;III miejsce – Krystyna Majdańska – Zyngierówka– 98 pkt.
Wyróżnienia otrzymali:
Krystyna Sadowska z Wereszcz
Małych, Halina Jarosz z Rejowca, Golec Anna z Siedliszczek,
Helena Gontarz z Wereszcz
Małych
Nagrody za pierwsze i druStrona 8

gie miejsca ufundowała Placówka Terenowa Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
w Chełmie, pozostałe nagrody
zostały ufundowane przez Wójta
Gminy Rejowiec.
Komisja zaznacza, iż
wszystkie obejrzane gospodarstwa prezentowały wysoki poziom estetyczny.
xxx

Gminny Ośrodek Kultury
prowadzi od września zapisy na
poszczególne zajęcia: Bezpłatne
- nauka gry na instrumentach,
zajęcia wokalne, plastyczne (2
grupy zależne od wieku), zajęcia
sportowe grupy „Guererro”, zajęcia kultury żywego słowa, hafciarski i płatne - taneczne i aerobik.
Grzegorz Gwardiak

Urodzeni: Katarzyna
F., Antonina C., Marta N., Blanka J., Alan Z., Szymon B., Lena
M., Damian F., Mateusz K.,
Lena B., Kacper S.

OKSZA

Plener malarski,
cóż to jest?
Czy przeciętny konsument kultury wie,
czym jest plener malarski? Spróbuje na to pytanie
odpowiedzieć w tym artykule. Otóż, plener malarski jest możliwością dla artysty wyrwania się
na pewien czas ze swojej pracowni, by przez
okres trwania pleneru mógł skonfrontować swoje
malarstwo z dziełami innych artystów. Jest to
także możliwość wymiany poglądów i opinii na
sztukę i kondycję artysty w życiu codziennym.
Ale najważniejszym zadaniem na plenerze – jakim by on nie był – malarski rzeźbiarski, czy inny – jest tworzenie prac artystycznych. To podstawowe zadanie, ale nie jedyne. Drugim równie
ważnym jest oddziaływanie na lokalne środowisko społeczne, oczywiście w ograniczonym zakresie na miarę i możliwości organizatora pleneru. Ciekawość mieszkańców może jest tym mniej
ważnym czynnikiem, natomiast oddziaływanie
i stymulowanie miejscowej młodzieży jest już
bardziej znaczące i może przynieść wymierne

efekty. Zwykle w takich małych miasteczkach
lub osadach życie kulturalne jest mocno ograniczone lub nie ma go wcale. Młodzież zazwyczaj
w takich okolicznościach skazana jest na oglądanie wątpliwej wartości programów telewizyjnych
lub stukanie w klawiaturę komputera. Stają się
wówczas biernymi konsumentami kultury i powiedzmy sobie szczerze, oddziaływuje to mało

twórczo lub nawet niszczy wrażliwość młodego
człowieka. Całkiem nieźle przedstawia się sytuacja, gdy w miasteczku działa Gminny Ośrodek
Kultury. Takim dobrym przykładem jest Rejowiec, miejsce gdzie przychylność władz gminy
i prężnie działający Ośrodek stworzyły możliwości dla dobrze i pożytecznie spędzanego czasu.
Dobrym pomysłem rejowieckiego ośrodka było
skorelowanie pleneru z młodzieżowymi warsztatami plastycznymi. Na warsztatach tych młodzież
ma możliwość kontaktu z artystami o uznanym
dorobku, a artyści mają okazję podzielić się swoją wiedzą i warsztatem. Takie spotkania mogą
czasem mieć wpływ na decyzję wyboru kierunku
nauki i skierować kroki młodego człowieka do
szkoły plastycznej. Jeśli będą to nawet jednostkowe przypadki, to i tak w pewnym sensie ta misja pleneru artystycznego została spełniona.
Pozostała jeszcze kwestia delikatna, ale jakże
istotna dla przebiegu pleneru. Chodzi o obszar, na
którym dochodzi do styku między organizatorem,
sponsorem i artystą. Plener artystyczny jako jedna z imprez kulturalnych musi być dotowana,
czyli mówiąc prościej sponsorowana. Nie muszę
tłumaczyć światłemu biznesmenowi, firmie, korporacji, czy finansistom, że sponsorowanie sztuki
a w tym i plenerów podnosi prestiż firmy w świecie biznesu. Tak robi się
w rozwiniętych krajach Europy i świata.
Przypominam przedstawicielom biznesu
i polityki – jeśli otrzymujecie w formie
prezentu obraz po jakimś plenerze, to
otrzymujecie konkretne dzieło, za którym stoi konkretny artysta, a dzieło ma
swoją wartość. I jeśli nawet otrzymaliście obraz – bo taka była potrzeba lub
tak wypadało – to waszym miłym obowiązkiem jako tych, co powinni popierać kulturę, jest podjęcie przez was działań. Tym działaniem powinno być podjęcie decyzji o sponsorowaniu kolejnego
pleneru i jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to uważam to za zwykłe przeoczenie, które naprawicie w jak najkrótszym czasie.
Andrzej Sobczyk – artysta plastyk,
członek Związku Polskich Artystów
Plastyków, Okręg Warszawski,
uczestnik Międzynarodowego Plene ru malarskiego w Rejowcu

5.lipca 2012 roku
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Kolejny raz Leonów pokazał, że Rodzina
jest ważna w życiu każdego człowieka. W uroczystości zorganizowanej dzięki zaangażowaniu
radnej Bożeny Jagiełło odbyła się miła uroczystość. Udział wzięli liczni mieszkańcy Leonowa
i pobliskich sołectw, władze Gminy i radni – Janusz Lechowicz, Tomasz Ścibak i Zbigniew Rumiński.
Zebrani obejrzeli występ pań z GOK-u pt.
„Ostatki”. Podziwiali dzieci z Niemirowa i Starego Majdanu, które zaprezentowały się w scence
pt. „Rodzina”. Ulubione piosenki pięknie zaśpiewały uczennice gimnazjum z Rejowca.
Festyn uświetniła niezawodna Kapela Sami Swoi,
gorąco przyjęta i głośno oklaskiwana. Słodycze
ufundowane przez Wójta Gminy Tadeusza Górskiego sprawiły dzieciom prawdziwą przyjemność. Ogłoszony wcześniej konkurs na pieczenie

chleba znalazł uznanie w oczach mieszkańców, skoro przywieziono dorodne bochny
wypieczone przez P. Danutę Sroczyńską
z Wereszcz Dużych, P.Grażynę Glinę z Wereszcz
Małych i P.Czesława Barana z Leonowa. Komisja uznała, że wszyscy zasłużyli na zajęcie pierwszego miejsca, jako że chleby były bardzo smaczne. Nagrody w tym konkursie ufundowała radna
Bożena Jagiełło.
Radna kieruje słowa podziękowania pod adresem
Wójta T.Górskiego i dyr. GOK-u D..Łosiewicz,
bez pomocy których impreza nie mogłaby mieć
takiej oprawy. W organizację uroczystości zawsze angażuje się pani Anna Flisiuk.
xxx

W XVI Konkursie Nadbużańskiego Święta
Pszczoły w Okszowie w konkursie kulinarnym
„Miód jest dobry na wszystko” w kategorii danie
główne I miejsce przyznano Bożenie Jagiełło
z KGW w Leonowie za roladki miodowo śliwkowe. Gratulacje!
Janina Danielczuk

Pierwsza w EUROBIEGACH
Dnia 24 maja 2012r o godz 11.00 na stadionie przy Centrum Sportowym w Krasnymstawie
i ulicach: SOBIESKIEGO, Piłsudskiego i Granicznej odbyły się IX biegi –EUROBIEGI . Celem zorganizowanej imprezy było min. wyłonienie najlepszych zawodników ze szkół i zakładów pracy na poszczególnych dystansach i różnych kategoriach wiekowych.
Zespół Szkół Publicznych reprezentowali następujący
uczniowie: Diana Dawidziuk, Olga Pachwicewicz, Karolina Pastuszak i jako jedyny z chłopców Karol Bohuniuk. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy biegali na dystansie 1800m. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział 25 dziewcząt i 63 chłopców.
Serdecznie gratulujemy naszej uczennicy Dianie Dawidziuk, która
dystans 1800 m pokonała jako pierwsza daleko zostawiając w tyle
konkurentki. Diana otrzymała bardzo atrakcyjne nagrody, dyplom
i medal, który wręczył jej wieloletni dyrektor ZSP pan Henryk
Czerniej obecnie wicestarosta krasnostawski. SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW.
Sylwia Sowa

Zgłoszenia awarii ulicznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej leżące w gestii
Gminy Rejowiec przyjmowane są pod numerami:
601324380 - awaria sieci kanalizacyjnej
665206260 - awaria sieci wodociągowej
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CZERWIEC
ROK SZKOLNY 2011/2012

ABSOLWENT ROKU

SANDRA KORCZ - średnia 5, 33
SPORTOWIEC ROKU

KATARZYNA KARAUDA
EWELINA CZUBA
NASI NAJLEPSI
Klasa III a – Klaudia Słomczyńska, Paulina Korchut, Ewelina Czuba, Paulina Pastuszak
Klasa III b – Adrian Chwil, Irmina Ogrodnik, Aleksandra Kulczyńska
Klasa III c – Agata Cielepała, Rafał Golonka
Klasa II a - Anita Cybulska, Adrianna Czwórnóg, Dominika Czwórnóg, Wioletta Liwiak, Magda Jasyk
Klasa II b – Monika Dryła, Karolina Rogowska, Małgorzata Haruk
Klasa II c – Bożydar Jodłowski, Aleksandra Wiorko, Natalia Laskowska
Klasa I a Kinga Jakubiec, Natalia Karaś, Eliza Myszura, Karina Werenkowicz, Michał Sobstyl, Piotr Palonka
Klasa I b – Debora Goździewska, Oliwia Czubkowska, Daniel Kister
GRATULUJEMY UCZNIOM I ICH RODZICOM.

OGNISKO POŻEGNALNE KLAS III
Nie wszyscy trzecioklasiści chcieli skorzystać z zaproszenia emerytowanej nauczycielki nauczania początkowego – pani Jolanty Pilipczuk, by wziąć udział w ognisku w Hruszowie. Ci, którzy
byli, bawili się świetnie. Pani Jola, wraz z mamą Natalii i Weroniki Dymczuk, przygotowały dla nas
wspaniałą ucztę w świetlicy w Hruszowie. Klaudia Mazur udostępniła głośniki, więc nie zabrakło
muzyki. Nawet niewielki deszcz nie popsuł nam humoru. Paniom serdecznie dziękujemy za mile

spędzony czas.
KLASA II a NA ROWERACH
By nie spędzać ostatnich dni roku szkolnego w murach szkoły, pani Jolanta Cielepała zabrała
swoich uczniów na wycieczkę rowerową do Krzywowoli. Uczniowie mogli zobaczyć najbliższe
miejsca zamieszkania koleżanek i kolegów. Smagani chłodnym wiatrem wrócili do szkoły uśmiechnięci i w wyśmienitych humorach. Gratulujemy pomysłu i kondycji fizycznej.

KOLOROWA CHEMIA
W dniu 26.06. 2012r. odbyły się "Pokazy chemiczne" dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej. Pokazy przygotowała p. Elżbieta Ciechan wraz z uczennicami klasy IIc Natalią Laskowską i
Aleksandrą Wiorko. W programie były doświadczenia pt. "Zmiana kolorów", "Chemiczne zapałki",
"Dmuchanie balonika", "Żywa piana" oraz "Smażeniejajka bez ognia".
Wszystkie doświadczenia spotkały się z dużym zainteresowaniem, a jedno z nich mogli samodzielnie wykonać zaproszeni uczniowie ze szkoły podstawowej.
Młode "chemiczki" z naszej szkoły wykazały się dużymi umiejętnościami i
Strona 11
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DZIEN DZIECKA
Kolejny już raz dzień ten upłynął pod hasłem „Trzeźwo, zdrowo i sportowo”. Na początku
gimnazjaliści poczęstowali zostali pączkami. Po słodkościach przyszedł czas na konkurs „Zgadnij
kto – my też byliśmy dziećmi”. Nasi nauczyciele udostępnili swoje zdjęcia z dzieciństwa, a my rozpoznawaliśmy kto jest kim. Niezła zabawa. Zwyciężyły Natalia Lewczuk, Kinga Jakubiec i Karolina
Harań.
Następnie obejrzeliśmy spektakl profilaktyczny przygotowany przez panie Agatę Woźniak i Ewę
Semeniuk. Wreszcie czas na sport. Zawody przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego, różnorodność konkurencji duża, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W czasie zmagań na scenie wystąpił w swoim autorskim tańcu „Wirek”.
Zmagania zakończył deszcz, który „uświęcił” Dzień Dziecka.
REDAKCJA GIMPRASY

Pożegnanie KLAS III

Pokazy chemiczne

Dzień Dziecka

Klasa II a na rowerach
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UNIA REJOWIEC w klasie okręgowej
W rundzie jesień 2012 Sezonu 2012/2013 seniorzy i juniorzy po wywalczonym awansie będą grać w następujących terminach:
19 sierpnia Start Krasnystaw – Unia Rejowiec
26 sierpnia Unia Rejowiec – Granica Dorohusk
29 sierpnia (środa) Vitrum Wola Uhruska – Unia Rejowiec
2 września Ogniwo Wierzbica – Unia Rejowiec
9 września Unia Rejowiec – Hetman Żółkiewka
16 września Frassati Fajsławice – Unia Rejowiec
23 września Unia Rejowiec – Brat Cukrownik Siennica Nadolna
30 września Pławanice Kamień – Unia Rejowiec
7 października Unia Rejowiec – Ruch Izbica
14 października Unia Białopole – Unia Rejowiec
21 października Unia Rejowiec – Hutnik Ruda Huta
28 października Tatran Kraśniczyn – Unia Rejowiec
4 listopada Unia Rejowiec – Kłos Chełm
Mecze będą rozgrywane o godz.14 juniorzy. Godz. 16 seniorzy
Składy : Seniorzy
Bramkarze – Maciej Maciejewski, Jakub Liszewski, Krzysztof Soczyński.
Obrońcy – Michał Danielczuk, Mateusz Pawlicha, Kamil Stadnik, Mirosław Basiński, Karol Szczepanik, Mateusz Adamczuk , Rafał Błaszczyk, Grzegorz Jersak, Tomasz Adamiec, Marcin Kloc.
Pomocnicy – Mateusz Bohuniuk, Adrian Czerwiński, Kamil Brzezicki, Łukasz Górski, Mateusz
Waręcki, Przemysław Huk, Kamil Góra.
Napastnicy – Maciej Futyma, Michał Pastuszak, Paweł Szajduk, Karol Bohuniuk, Krzysztof Uszko.
Prezes – Zbigniew Rumiński,
Trener – Mirosław Basiński
Kierownik drużyny – Jan Mazur.
Juniorzy: Jakub Liszewski, Dawid Ożóg, Jakub Ożóg, Dawid Karauda, Rafał Błaszczyk, Mateusz
Waręcki, Kamil Krawczyk, Konrad Kloc, Przemek Huk, Maciej Huk, Mateusz Woźniak, Przemek
Woźniak, Ernest Koper, Damian Baranowski, Michał Mazur, Dawid Kowalczyk, Dawid Stasiak,
Kamil Świstoń, Felicjan Kaczor, Dominik Hajduk, Przemek Kozioł, Tomek Fornal, Michał Herman.
Janina Danielczuk
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SERNIK WIEDEŃSKI
Składniki:
1 margaryna,
1 szkl.cukru,
10 jaj,
1 kg.sera,
2 łyżki mąki ziemniaczanej,
aromat,
rodzynki,
piana z białek
Wykonanie:
Margarynę utrzeć z żółtkami i dodać cukier, stopniowo dodawać zmielony ser, na koniec mąkę
ziemniaczaną, aromat i rodzynki oraz ubitą na sztywno pianę z białek. Piec na jasnobrązowy
kolor.
Katarzyna Mrozowska

Koło Gospodyń Wiejskich Wereszcze Małe

informacyjne: przy kościele parafialnym, przy
rynku, przy Chacie - skansen P.Grzesiaków
Z myślą o atrakcyjności turystycznej i re- i przy pomniku Mikołaja Reja. Dodatkowo wykonano zadaszenie nad pompą, by zabytek wykreacyjnej Rejowca Towarzystwo Regionalne
eksponować i ochronić.
zyskało dofinansowanie na oznakowanie obiekW następnej OKSZY pokażemy zdjęcia.
tów małej infrastruktury naszej miejscowości.
Janina Danielczuk
Jak da się zauważyć, pojawiły się cztery tablice

Rejowiec przyjazny turystom.

Nie bądź obojętny na los zwierząt…
Zbliża się okres odlotu wędrownych ptaków z naszego kraju, nie wszystkim jednak się to
uda z powodu doznanych urazów fizycznych. Apelujemy aby nie być obojętnym na los rannego
ptactwa i wszelkie tego typu przypadki prosimy zgłaszać do Stowarzyszenia Chełmskiej Straży
Ochrony Zwierząt pod nr tel. 82 563 03 60 lub 518 224 978.W przypadku napotkania zwierząt dziko żyjących, które ucierpiały w kolizji drogowej lub w inny sposób zwracamy się do osób które
będą świadkiem takiego zdarzenia aby w podobnych przypadkach nie płoszyć zwierząt, gdyż wystraszone zwierzę może być niebezpieczne dla ludzi, o ich obecności należy niezwłocznie powiadomić Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Chełmie pod nr tel. 82 565 84 82.
Paulina Kowalczuk

Odeszli: Adamczuk Czesława - ur. 1919 r., Adamiec Janina - ur. 1931 r., Bodak
Jan - ur. 1946 r., Grzywna Czesława - ur. 1934 r., Karamać Genowefa - ur. 1922 r., Klimek
Jerzy - ur. 1959 r., Krzyżanowska Halina - ur. 1926 r., Starko Barbara - ur. 1951 r., Starko
Jadwiga - ur. 1946 r., Starko Włodzimierz - ur. 1940 r., Szostak Zofia - ur. 1920r., Wazio
Mariusz - ur. 1969 r.
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Uroczystość przekazania
obrazu św. Jozafata do kościoła parafialnego
w Rejowcu
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Wanda Policha
II miejsce Rejowiec

Alina Proskura I miejsce
Kobyle

Marta Szemro
III miejsce Marysin

Krystyna Majdańska
III miejsce Zyngierówka

Marzenna Kieliszek
II miejsce Wereszcze Małe
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