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 W dniu 29 maja 2015 roku Rada Gminy  Rejowiec  jednogłośnie udzieliła absolutorium wójto-

wi za 2014 rok z wykonania budżetu gmin. Zgodnie z art. 271 ustawy o finansach publicznych nie 

później niż  dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego.    

W dniu 8 maja Komisja Rewizyjna  wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy i do Regionalnej Izby Ob-

rachunkowej o udzielenie wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2014 rok.  Zgodnie z art. 

267  ustawy  o finansach publicznych,  wójt do 31 marca przedłożył radnym jak i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej sprawozdanie z realizacji budżetu za 2013 rok. Wyżej wymienione sprawozdanie  

zostało ocenione pozytywnie i stwierdzono, że budżet jest realizowany zgodnie z prawem jak i wolą 

rady gminy.  Analizie poddane zostały sprawozdania statystyczne, finansowe jak i informacja o stanie 

mienia komunalnego. Budżet gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 18 778 215,29 zł, z tego 

dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 17 666 937,70 zł, a dochody majątkowe w kwocie 

1 111 277,59 zł, co stanowiło w stosunku do planu 98,74 %. Wydatki ogółem natomiast wykonano   

w kwocie  19 648 116,78 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 15 382 351,31 zł, a wydatki majątkowe 

w kwocie 4 265 765,47 zł, co stanowiło 98,15 % w stosunku do planu. Gmina wypracowała tym sa-

mym  nadwyżkę operacyjną w kwocie 2 284 586,39 zł, a powiększoną o wolne środki z 2013 roku    

w kwocie 3 285 155,97 zł,  świadczy to o przeznaczeniu części dochodów bieżących na realizację in-

westycji.  Z budżetu w 2014 roku przeznaczono 4 265 765,47 zł na zadania majątkowe, najważniejsze 

z nich to: 

1. Modernizacja dróg gminnych – 978 184,72 zł, 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej – 136 495,04 zł  

3. Budowa bieżni na boisku gminnym w Rejowcu – 185 000,00 zł  

4. Przebudowa targowiska i parkingu wraz z wyposażeniem w miejscowości Rejowiec 

 -  251 046,58 zł  

5. Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w granicach pasa drogowego oraz przebu-

dowa istniejących zjazdów w Rejowcu - ul. Słoneczna wraz z m.  Wólka Rejowiecka  - 

884 019,81 zł  

6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  - 8 816,94 zł  

7. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siedliszczki – 2 730,79 zł  

8. Budowa parkingu i chodnika przy ul. Szkolnej – 23 000,00 zł  

9. Aktywny wypoczynek dzieci i dorosłych - budowa placów zabaw przy świetlicach - 

 37 289,10 zł  

10. Sport to zdrowie - remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie publicznej sali sporto-

wej w Rejowcu - 73 179,11 zł  

11. Budowa sali gimnastycznej  w Rejowcu -  862 033,10 zł  

12. Budowa zatoki postojowej dla pojazdów osobowych w miejscowości Rejowiec w ciągu drogi 

woj. nr 839 relacji Cyców - Siedliszcze - Marynin - Pawłów - Rejowiec - kilometraż roboczy 

od 0+000 km do 0+258,09 km oraz przebudowa chodnika w miejscowości Rejowiec przy dro-

dze wojewódzkiej nr 839 relacji Cyców - Siedliszcze - Marynin - Pawłów - Rejowiec - 

 259 188,90 zł 

13. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 27 672,70 zł  

14. Zakup placu zabaw – 4 305,35 zł  

15. Dotacja dla powiatu na budowę drogi  - 529 697,60 zł  

   - przebudowa nawierzchni na odcinkach we wsi Zawodówka 

   - Siedliszczki i Marynin - 150 000,00 zł  

   - chodnik ul. Fabryczna - 88 800,00 zł 

   - we wsi Niedziałowice - Kobyle – 190 897,60 zł  

   - budowa kładki dla pieszych w Kobylim - 100 000,00 zł  

Ciąg dalszy art. na następnej str. 

Absolutorium dla Wójta 
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Z budżetu udzielono dotacji dla jednostek z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora w kwocie 

1 364 419,12 zł. 

    Z analizy budżetu gminy za 2014 rok  wynika, że dochody z tytułu podatków jak i opłat były gro-

madzone systematycznie, efektywnie wykorzystywano środki z unii europejskiej,  przestrzegano limitu 

wydatków określonych planem finansowym.  
              Renata Słomczyńska  

 Zostały zakończone prace 

w zakresie przebudowy drogi 

powiatowej nr 3152L w miej-

scowości Rybie na odcinku dłu-

gości 1450 mb oraz drogi nr 

3153L w m. Zawadówka na od-

cinku długości 350 mb. Roboty 

polegały na wyrównaniu oraz na 

ułożeniu nowej warstwy asfalto-

wej. W dniu 16 czerwca br.  

dokonano odbioru końcowego 

robót nie stwierdzając wad ani 

usterek. 
                                  Aneta Jeleń 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 
       Okręgowa Komisja nr 70     

w Rejowcu podaje do publicznej 

wiadomości wyniki głosowania    

i wynik wyborów do Rady Po-

wiatowej  Lubelskiej Izby Rolni-

czej      w Powiecie Chełmskim. 

Zgłoszeni kandydaci uzyskali 

następujące ilości głosów : 

     1. Dorota Frącek -  

 25 głosów. 

     2. Katarzyna Dorota Haruk 

vel Chawryluk - 27 głosów. 

 Do Rady Powiatowej Lu-

belskiej Izby Rolniczej w Powie-

cie Chełmskim (Gmina Rejowiec 

– okręg dwumandatowy) wybrani 

zostali: 

  1. Dorota Frącek 

 2. Katarzyna Dorota Haruk 

vel Chawryluk 

                                                                    

Okręgowa Komisja nr 70                                               

w Rejowcu 
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 W trosce o bezpieczeństwo 

mieszkańców oraz polepszenie wa-

runków pracy dla funkcjonariuszy  

Posterunku Policji w Rejowcu wy-

stąpiłem w dniu 29 kwietnia 2015 

roku do władz nadrzędnych z pismem informują-

cym, że w najbliższym czasie siedziba Urzędu 

Gminy zostanie przeniesiona do pałacu w Rejowcu 

przy ul Przemysłowej . Z tej racji pojawiła się per-

spektywa przeznaczenia obecnego budynku UG na 

siedzibę Komisariatu Policji. 

  Zarówno położenie budynku w centrum 

miejscowości, przy zbiegu dróg o szerokim zna-

czenie strategicznym, jak również jego funkcjonal-

ność pozwoliłyby w pełni zabezpieczyć potrzeby 

Komisariatu. Jednocześnie informacja dotyczyła 

otwartości na każdą formę przekazania nierucho-

mości. Mogłaby to być sprzedaż jak i dzierżawa. 

    Niestety, odpowiedź jest odmowna.   

    Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie 

nie jest zainteresowana przeniesieniem siedziby 

komisariatu do przedmiotowego obiektu. Jako ar-

gument przedstawiła, podejmowanie aktualnych 

starań mających na celu pozyskanie z zasobów 

samorządu działki położonej w Rejowcu Fabrycz-

nym, celem przeznaczenia jej pod przyszłą budo-

wę nowej siedziby komisariatu. W przypadku zre-

alizowania tej inwestycji  , siedziba komisariatu 

zostanie przeniesiona do nowego obiektu. 

    Powyższą odpowiedź pozostawiam pod roz-

wagę mieszkańców. Czy zasadne jest budowanie 

nowego obiektu, skoro istnieje możliwość o wiele 

szybszego pozyskania w miejscu naprawdę odpo-

wiednim, które to z pewnością miałoby pozytywny 

wpływ na utrzymanie bezpieczeństwa? O co cho-

dzi  w tym przypadku?.Na pewno nie o zapewnie-

nie bezpieczeństwa, o które to mieszkańcy ciągle 

upominają się.  

     

                                                 Wójt Gminy 

                                                Tadeusz Górski 

 
xxx 

 W  Pałacu Ossolińskich, który na mocy aktu 

notarialnego z dnia 31 grudnia 2014 roku stał się 

własnością gminy, cały czas trwają prace napraw-

cze, remontowe i adaptacyjne. Pracownicy inter-

wencyjni, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami   

i zaleceniami konserwatora zabytków, doprowa-

dzają wnętrze budynku do właściwego stanu. Prze-

prowadzka Urzędu Gminy do pałacu jest zaplano-

wana przed nadejściem zimy, co łączy się z ko-

niecznością ogrzewania budynku. 

    Pozostałe prace na zewnątrz, wymagające 

dużych nakładów finansowych, będą prowadzone 

po uzyskaniu dotacji z RPO, która jest w stanie         

w  100% sfinansować koszty. Lipcowe uruchomie-

nie tegoż programu zostało przesunięte w czasie, 

powodując odleglejszy termin planowanych re-

montów. Mimo przesunięcia w czasie, przyjęte 

ustalenia zmierzające do przywrócenia walorów 

historycznych i świetności pałacu, będą kontynu-

owane. 
xxx 

 

Lepsze trawniki ojczyste, niż wrogów ogrody. 

                Przysłowie polskie 

  Rejowiec to nasza mała Ojczyzna, którą 

władze gminy wspólnie z mieszkańcami– właści-

cielami posesji starają się upiększać. Gołym okiem 

można dostrzec mnóstwo kolorowych kwiatów, 

które rosną zarówno bezpośrednio w gruncie, jak   

i w ozdobnych donicach. Różnorodność  ozdob-

nych drzewek i krzewów jest widoczna niemal     

w każdym zakątku Rejowca. Zachwyca swym 

pięknem, daje odprężenie zmęczonym zmysłom. 

     I tu pojawia się problem – nie wszyscy sza-

nują ojczystą przyrodę, a tym samym lekceważą 

prace innych; ignorują fakt, że istnieje ona dzięki 

naszym wspólnym pieniądzom, że stanowi wła-

sność całej społeczności. 

    By zapobiec dewastacji , niszczeniu drzewek      

i  krzewów, zostaną one pomalowane pomarańczo-

wą farbą, nieszkodliwą dla roślin. Pozwoli to – 

może chociaż częściowo – na wyeliminowanie 

O G Ł O S Z E N I E 

  Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec 

http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały za-

mieszczony wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do dalszego najmu dotychcza-

sowym najemcom, znajdujących się w budynku wielorodzinnym w Marysinie. 

Ciąg dalszy art. na następnej str. 

http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/
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kradzieży.  Naznaczone kolorową farbą drzewko 

posadzone na prywatnej posesji, będzie rzucało 

się w oczy. 

    W trosce o rodzinną zieleń, mamy serdeczną 

prośbę o napiętnowanie wszelkich zauważonych 

faktów wandalizmu, niszczenia roślin, kradzieży 

i informowanie o takich czynach pracownikom 

UG. 

    Niech każdy z nas poczuje się odpowiedzialny 

za to, co służy wszystkim, stanowi wspólną wła-

sność i daje radość.    
xxx 

           Uchwała Nr XXXVII/250/2014 z dnia 28 

marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków sta-

nowiących fundusz sołecki na lata kolejne stała 

się impulsem dla sołectw do podjęcia różnych 

działań na rzecz najbliższego, własnego 

środowiska. Jest to już bardzo zauważalne, bo-

wiem wiele dobrego dzieje się w poszczególnych 

sołectwach.  O niektórych działaniach czytelnicy 

dowiedzą się z aktualnego numeru OKSZY. 

 
                                              Janina Danielczuk 

Mają powód do zadowolenia 
       W sołectwie Wólka Rejowiecka oddano do użytku odremontowaną i bogato wyposażoną świetlicę.  

Mogło się to urzeczywistnić dzięki realizacji zadania pod nazwą :Remont połączony z modernizacją oraz 

dopasowaniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Rejowiecka. Zadanie finansowane w ramach 

PROW na lata 2007-2013 obejmowało zakres robót: 

wymiana okien i drzwi, tynki, posadzki, roboty elektryczne, instalacja sanitarna, kotłownia, zbiornik LPG – 

na zewnątrz budynku. Wartość zadania to kwota 75 018, 60 zł. 

Oprócz tego świetlica została bogato wyposażona w: Krzesła, meble kuchenne, kuchnię gazowo-elektryczną, 

warniki, robot wieloczynnościowy, naczynia, krajalnicę, karnisze, gry i stół typu piłkarzyki. Wartość wypo-

sażenia to kwota 18 446, 98 zł. 

    Koszty zostały pokryte przez: PROW – 50 000 zł; udział własny gminy – 43 465, 58 zł 

fundusz sołecki z 2014 r. - 11 760, 01 zł. 

     Uroczyste otwarcie „Nowej świetlicy” miało miejsce 16 maja. Była to piękna uroczystość, jaka wcze-

śniej nigdy tu się nie zdarzyła. To zasługa KGW, którego członkinie stanęły na wysokości zadania. W jej 

organizację włożyły ogrom pracy, a przede wszystkim serce. To, co przygotowały, przeszło najśmielsze 

oczekiwania wszystkich obecnych.  Stoły uginały się od rozmaitości przepysznego jadła.  Otwarcia świetlicy 

i przecięcia wstęgi dokonali goście w osobach Ks. Proboszcza Andrzeja Jeżyny, Honorowego Obywatela 

Rejowca wicemarszałka Krzysztofa Grabczuka, Wójta gminy Tadeusza Górskiego, Przew. Rady Gminy Mi-

rosława Kościa  oraz radnego  Zbigniewa Rumińskiego, sołtysa Sylwestra Frącka i Pani Wandy Baran – ak-

tywnej członkini KGW.  

     Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych reprezentował Prezes Jan Rudnicki. 

    Przybyłych na uroczystość powitała Pani Monika Leszczyńska , jedna z członkiń KGW.  

Licznie przybyli mieszkańcy Wólki Rejowieckiej.   Z zaproszenia skorzystały też członkinie KGW z Sie-

dliszczek i Wereszcz Małych. 

   W rytm melodii granych przez Kapelę „Sami Swoi” wszyscy bawili się doskonale. Taneczny korowód 

nie ograniczał się do wnętrza pięknie odnowionej świetlicy, ale sięgał daleko poza jej zasięg. 

    Uroczystość miała wielu sponsorów, a byli nimi: 

Wójt Gminy Tadeusz Górski 

Przew. Rady Mirosław Kość 

Radny Zbigniew Kość 

Sołtys Sylwester Frącek 

Przedsiębiorca z Rejowca Zenon Kister 

Przedsiębiorca z Wólki Rejowieckiej Wojciech Szymański 

Wiesław Wejner Wólka Rejowiecka 

Krzysztof Wejner Wólka Rejowiecka 

Mieszkańcy Sołectwa Wólki Rejowieckiej 

Wszystkim im należą się słowa serdecznych podziękowań .  

     Mieszkańcy wierzą, że świetlica będzie właściwie wykorzystana przez społeczną lokalność. 

                                                                                                            Janina Danielczuk 
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Przeszłość jest nauką dla 
przyszłości 

     Niewielu mieszkańców naszej gminy wie, 

że w sołectwie Rybie znajduje się cmentarz kolo-

nistów niemieckich. Choć jest jednym z lepiej 

zachowanych, do niedawna był bardzo zaniedba-

ny. To miejsce szczególne dla wielu mieszkań-

ców, bowiem pochowani są tam ich przodkowie. 

Jest też miejscem pamięci i stanowi ważny ele-

ment historii wsi Rybie. A że historia jest nauczy-

cielką życia, mieszkańcy podjęli ważną decyzję.  

    Akcja sprzątania cmentarza została zaini-

cjowana przez dwie osoby – Panią sołtys Małgo-

rzatę Kozłowską i radnego Pana Mariana Janusza 

Kawałko.  Pomysł szybko podchwycili mieszkań-

cy, licznie uczestnicząc w pracach.  We wspól-

nym sprzątaniu udział wzięli: Małgorzata Ko-

złowska, Marian Kawałko,  Amelia Grochowska, 

Leokadia Uszko, Magdalena Uszko, Antoni 

Uszko, Jacek Uszko, Anna Sokół, Krzysztof 

Rzeźniczuk, Piotr Kowalczyk, Dariusz Terepora, 

Fabian Terepora, Monika Strygun. Leszek Moń, 

Maria Jaworska , Weronika Dolińska, Artur 

Lecht. Dzięki zaangażowaniu i pracy mieszkań-

ców, udało się wyczyścić zaniedbany teren cmen-

tarza i doprowadzić do porządku znajdujące się 

na nim groby. 

   Świadczy to dobrze o mieszkańcach, o ich 

postawie moralnej. Wszak groby to nasza prze-

szłość, a tę należy szanować.      
xxx   

 

Rybie łączy pokolenia 
      Życie każdego sołectwa w znacznej mierze 

zależy od jego mieszkańców. Ci, którzy zamiesz-

kują Rybie, czują się bardzo związani ze swoją 

miejscowością . Udowodnili to, organizując ogni-

sko  w dniu 30 maja 2015 roku. Impreza pod na-

zwą „Łączymy pokolenia” miała na celu  integra-

cję międzypokoleniową. Udało się to zrealizo-

wać, bowiem na uroczystości pojawili się miesz-

kańcy w bardzo zróżnicowanym wieku. W meczu 

towarzyskim udział wzięli zawodnicy w prze-

dziale wiekowym od lat 5 do 60. Mecz wzbudził 

wielki zachwyt mieszkańców i gości. Wspólne 

biesiadowanie umilił koncert Moniki Pyclik, któ-

rej niemal „anielski głos” zaczarował wszystkich 

obecnych. Honorowymi gośćmi imprezy były 

sędziwe, ponad 90-letnie mieszkanki wsi P.P. 

Dominika Gwardiak i Franciszka Romańska. 

  W trakcie imprezy zorganizowano zbiórkę pie-

niędzy na zakup kroniki. To w niej będą upamięt-

niane wszystkie ważne dla sołectwa wydarzenia.  

    Należy podkreślić, że wszyscy mieszkańcy, 

bez względu na wiek, bawili się doskonale.        

W najbliższym czasie planowane są kolejne im-

prezy.  
     Mieszkańcy Rybiego 

W dniu 14 czerwca 2015 roku na stadionie sportowym w Siedliszczu odbyły się Międzyg-

minne Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin: Siedliszcze, 

Rejowiec Fabryczny i Rejowiec. W zawodach uczestniczyło 8 zespołów, które rywalizowały            

w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym.    

W obydwu bezkonkurencyjni byli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu zwyciężając 

klasyfikację generalną zawodów. Za zajęcie I miejsca strażacy otrzymali puchar ufundowany przez 

Wójta Gminy Siedliszcze, pamiątkowe medale oraz koszulki. 

 

 Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Ko-

mendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie. 

 

 Dziękujemy kibicom i wszystkim sympatykom sportu pożarniczego z Rejowca, którzy jak 

zawsze nie zawiedli i żywiołowo dopingowali naszą drużynę. 

 
         Zarząd OSP Rejowiec 

Nasi strażacy wygrywają zawody!!! 
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Dzień Dziecka i Rodziny w Leonowie 
   Kolejny raz Leonów pokazał swoją aktywność i zaangażowanie w życie społeczności. Stało się 

to za sprawą Radnych Rady Gminy P. Bożeny Jagiełło z Leonowa i P. Moniki Kiraga z Wereszcz 

Dużych oraz Państwa O.i K. Wójcik, prowadzących sklep w Leonowie. Wspaniała pogoda, jakby 

specjalnie zamówiona przez organizatorów, sprawiła, że dopisała frekwencja. Ponad sto osób przy-

było na uroczystość.   

    Honorowym gościem był Pan Wójt T. Górski z małżonką  oraz radna P. Jolanta Popek i piszą-

ca te słowa red. Okszy Janina Danielczuk. Serdecznie powitani zostali też sołtysi sąsiednich miejsco-

wości oraz zgromadzeni mieszkańcy – a były to całe, wielopokoleniowe rodziny. 

     Na scenie wystąpiły dzieci z GOK-u w Rejowcu, które przygotowały swój występ pod kierun-

kiem Pani Danuty Długosz – instruktora. 

    Słodkie upominki dla wszystkich dzieci i grillowane kiełbaski sponsorowane przez Wójta P. T. 

Górskiego sprawiły wielką radość. Dla nikogo ich nie zabrakło, a chętnych było naprawdę dużo. 

   Ciekawe konkursy i nagrody za udział w nich to dzieło Państwa Wójcików – właścicieli sklepu 

w Leonowie. 

   Wszystkich obecnych, bez względu na wiek, rozbawili klauni i rodzice poprzebierani w orygi-

nalne stroje z innej epoki i miejsca. Największą atrakcję stanowiła  dmuchana zjeżdżalnia, która 

przez ułamek sekundy nie mogła być nieczynna. 

   Degustacja ciast i kanapek przygotowanych przez obydwie radne potwierdziła nie tylko ich 

hojność, ale i talenty kulinarne. 

    Organizatorzy serdecznie dziękują za przybycie Panu  Wójtowi i wszystkim, którzy zechcieli 

uczestniczyć w miłej uroczystości. 
                                                                                Janina Danielczuk 

      

     Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 

     lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,  

     lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 
                 Jan Paweł II 
 

        Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy  
          z potrzeby  własnych serc wsparli nas w trudnych momentach choroby naszego syna  
Mateusza - ucznia III klasy Gimnazjum w Rejowcu. 
       Dziękujemy za pomoc finansową, za każde życzliwe słowo podtrzymujące nas na duchu. 
  Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem; 
 Wójta Gminy P. Tadeusza  Górskiego, pracowników Urzędu Gminy i GOPS-u, Rady Gminy, 
jej Przewodniczącego P.  Mirosława Kościa   i radnego z Marynina P. Andrzeja Lewczuka 
 Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i pracowników, uczniów Gimnazjum i ich rodziców.  
 Specjalne słowa wdzięczności kierujemy do uczniów klasy III a z wychowawczynią P. An-
ną Bzikot, którzy utrzymywali z Mateuszem systematyczne kontakty, co pomogło mu przetrwać 
najtrudniejsze momenty, wzmacniało go psychicznie. 
 Dyrekcji, nauczycieli, pracowników i uczniów  Szkoły Podstawo-
wej  w Rejowcu i P. Ewy Mazur – koordynującej akcję pomocy. 
 Dziękujemy wszystkim nie wymienionym, którzy w różny sposób 
przyczynili się do wsparcia i pomocy w przetrwaniu trudnych chwil. 
                                                        Barbara i Leszek Szurygowie 

                                                           Marynin 
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AKCJA KATOLICKA W REJOWCU  

 

 Przed II wojną światową w Parafii sw. Jozafata w Rejowcu działała Akcja 

Katolicka, lecz niewiele informacji zachowało się na jej temat.                           

W kwietniu 1995 roku dzięki staraniom ks. Franciszka Łysikowskiego - ówczesnego 

proboszcza - Akcja Katolicka wznowiła działalność pragnąc służyć społeczeństwu. 

W bieżącym roku Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK) w Rejowcu obchodzi XX-

lecie swojej działalności. Od pierwszych dni prezesem Oddziału jest mgr Piotr Majewski Przez ten 

długi okres czasu członkowie POAK podejmowali różnorodne działania. Przeprowadzali zbiórki pie-

niężne na rzecz rodzin wielodzietnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; organizowali 

loterie fantowe na rzecz pomocy powodzianom; rozprowadzali palmy, gromnice, świece wigilijne, 

chlebki dobroci, a za zgromadzone pieniądze przygotowywali paczki żywnościowe i ubrania dla dzie-

ci najbardziej potrzebujących; rozprowadzali produkty żywnościowe w ramach pomocy Unii Euro-

pejskiej; organizowali spotkania wigilijne dla ludzi samotnych. Zorganizowali ponad 60 pielgrzymek 

autokarowych do różnych sanktuariów na terenie naszego kraju, w których wzięło udział ponad 2500 

osób; przy pomocy księży prowadzili „ rekolekcje w drodze"; kierowali przygotowaniami obiadu dla 

pątników idących w pieszej pielgrzymce do Częstochowy. Przez kilkanaście lat w Wielki Piątek PO-

AK jest organizatorem Drogi Krzyżowej ulicami Rejowca. 

W swoich działaniach pamiętają też o potrzebach miejscowego kościoła - budując dekoracje z okazji 

Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Bielizna kielichowa, stuły, obrusy na ołtarze i ornat -to dary 

składane przez akcjonariuszy z okazji wielu świąt parafialnych i akcyjnych . 

Największym przedsięwzięciem członków POAK było zebranieśrodków pieniężnych na renowację 

bardzo zniszczonego owalnego obrazu z wizerunkiem Matki Bożej nazwanej - Rejowiecką, oraz bu-

dowę i złocenie ołtarza. Pomogli im w tym dziele sympatycy Akcji Katolickiej. 

 Akcjonariusze biorą czynny udział w liturgii Słowa, prowadzą modlitwę różańcową i rozważania 

Drogi Krzyżowej. Uczestniczą w rekolekcjach i dniach skupienia organizowanych przez Instytut Akcji Ka-

tolickiej Archidiecezji Lubelskiej. 

 Dnia 7 czerwca br. przed Mszą sw. o godz. 17-ej, 8 osób złożyło Ślubowanie, otrzymało znaczki 

akcyjne, legitymacje i tym sposobem wstąpiło w szeregi Akcji Katolickiej. Były też wyróżnienia za dzia-

łalność: 1 osoba otrzymała Honorową Srebrną Odznakę Akcji Katolickiej, a 6 osób Odznaki Złote. Zło-

tą Honorową Odznaką Akcji Katolickiej został uhonorowany ks. Franciszek Łysikowski, który przez 11 lat 

był asystentem POAK w Rejowcu i swoim zaangażowaniem wspierał działalność akcjonariuszy. 

 Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości. Mszę św. koncelebrował ks. dr Maciej Staszak- 

archidiecezjalny asystent Akcji Katolickiej. Obecna też była pani mgr Małgorzata Stacharska- prezes In-

stytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej oraz przedstawiciele Zarządu. 

 Władze miejscowe reprezentował wójt Gminy Rejowiec pan mgr Tadeusz Górski i pan mgr Miro-

sław Kość- przewodniczący Rady Gminy. Przybyli też przedstawiciele POAK z Rejowca Fabr. i ks. Zbi-

gniew Kulik z Sienicy Nadolnej - autor książki o błogosławionym Stanisławie Starowieyskim - patronie 

Akcji Katolickiej. 

              Wanda Majewska 
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CUDOWNIE OCALONA FIGURA MATKI BOŻEJ W ŻULINIE 
        

 W dniu 03 maja 2015 roku w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Żulinie miała miejsce 

piękna uroczystość. Została poświęcona cudownie odzyskana i ocalona Figura Matki Bożej Niepo-

kalanej – wykonana prawdopodobnie w II połowie XX w., przez nieznanego artystę zgodnie z zasa-

dami ikonografii i atrybutami, kuli ziemskiej, księżyca, stopy depczą węża trzymającego jabłko, dło-

nie rozłożone. Figura wykonana jest w prawidłowych proporcjach, o bogatej ornamentyce, niestety 

zachowanej szczątkowo, twarz o dużej urodzie i poprawnej  znajomości budowy anatomicznej. 

Figura odlana z cementu z licznymi wżerami, fragmentaryczny kolor, ślady zniszczenia, brak pal-

ców częściowo u rąk i nóg.                                               

Figura do Żulina została przywieziona przez pana Arkadiusza Adamczuka naszego parafianina.                                                                                                    

Oto Jego relacja: „W dniu 08 kwietnia 2013 roku moi znajomi z Woli Idzikowskiej zadzwonili do 

mnie z pytaniem, czy nie mam kogoś zainteresowanego figurą? Dostali ją w spadku wraz z działką 

budowlaną w Chełmie na ulicy Torowej. Gdy prowadzili prace porządkowe w krzakach leżał wy-

wrócony i zniszczony z urwaną głową posąg przypominający Figurę 

Matki Bożej.                                      

Pojechałem więc zobaczyć co to jest, właściciele chcieli się go pozbyć 

i powiedzieli, zabieraj albo go wyrzucimy na śmieci. Interesuje się  sta-

rociami   i żal mi było zrezygnować z tak pięknej rzeczy – dodatkowo, 

że był to posąg przedstawiający Matkę Bożą. Pojechałem do znajo-

mych za kilka dni i przywiozłem go do Żulina, stawiając na mojej po-

sesji obok studni. Początkowo chciałem figurę odrestaurować, ale nie 

miałem nigdy na to czasu i pieniędzy.”                                                                                                        

W listopadzie 2014 roku, po rozmowach księdza proboszcza Andrzeja 

Serafińczuka  z panem Arkiem i jego mamą Zofią, rodzina zdecydowa-

ła się przekazać gratisowo figurę na rzecz parafii. Początkowo stała ona 

przy krzyżu misyjnym na placu kościelnym. Parafianie bardzo przejęli 

się historią posągu i postanowili go odnowić.                  

Figurę wnieśliśmy do kościoła i rozpoczęliśmy Jej odnowę. Renowacja 

polegała na szczyszczeniu starych warstw malowania figury, dwukrot-

nym zagruntowaniu podłoża, uzupełnieniem ubytków. Następnie ponownie zagruntowano po-

wierzchnię. Po wyschnięciu 

zrekonstruowano brakujące 

detale figury.  Kolejny raz 

zgruntowano powierzchnię. 

Ostatnim etapem renowacji 

było malowanie posągu         

i zabezpieczenie werniksem. 

Wszystko robiliśmy pod 

nadzorem Konserwatora 

Ochrony Zabytków w Lubli-

nie Delegatura   w Chełmie.                                

Renowację przeprowadził 

pan Grzegorz Gwardiak        

z Rejowca.         

Po odnowieniu posąg stanął 

przy ołtarzu w naszym ko-

ściele. 
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W marcu 2015 roku rozpoczęliśmy 

przygotowania do umieszczenia 

figury na naszym placu kościel-

nym. Otrzymaliśmy stosowne po-

zwolenie z Urzędu Ochrony Zabyt-

ków w Lublinie z Delegaturą        

w Chełmie, aby figura stanęła na-

przeciw krzyża misyjnego na na-

szym placu kościelnym. Prace te 

wykonaliśmy tak, jak zlecił urząd.                 

Kamień pod figurę podarował nam 

pan wójt z Rejowca Tadeusz Gór-

ski przy dużym zaangażowaniu 

pana Janusza Mazurka z Czecho-

wego Kąta pracownika Gminy Re-

jowiec, a jednocześnie naszego 

parafianina.                                               

Ważnym elementem jest 

tablica wykonana na pły-

cie kamiennej z granitu   

a  na  n i e j  nap is 

„MARYJO OPIEKUJ 

SIĘ NAMI”.                                                                   

Tablicę tę wykonał i za-

instalował pan Paweł Ce-

brat, kamieniarz z Rejow-

ca.         

Kostkę brukową wykonał 

Pan Zbigniew Szuran 

wraz z synem Ernestem  

z Woli Żulińskiej, nasi 

parafianie. Prace, które 

wykonaliśmy podwyż-

szyły nam teren, dlatego potrzebowaliśmy dużo ziemi, aby wyrównać teren od strony szosy.  Zakupio-

no 30 ton ziemi, którą rozrzucili nasi parafianie. Posiano trawę i jeszcze raz odmalowano figurę.                                                                                             

I tak 30 kwietnia 2015 roku zakończyliśmy nasze prace związane z Figurą Matki Bożej.                                                                                                              

W dniu 03 maja w czasie naszego doroczne-

go odpustu ku czci Matki Bożej Królowej 

Polski, ks. Dziekan Dekanatu Krasnystaw – 

Zachód  kanonik Tadeusz Stasiak  poświęcił 

naszą piękną figurę odzyskaną w cudowny 

sposób ku radości wszystkich wiernych para-

fii Żulin. 

 Całość należy podsumować jako bar-

dzo interesujący obiekt, bardzo zniszczony, 

cudownie ocalony   i odzyskany, po renowa-

cji jest kolejną perełką o charakterze zabyt-

kowym naszej ziemi żulińskiej. 
       

   Ks. mgr Andrzej Serafińczuk 
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 Składam serdeczne podziękowania za bez-
interesowną pomoc w pracach porządkowych  
i budowlanych przy Świetlicy Wiejskiej          
w Hruszowie. Jednocześnie proszę o pomoc   
w kolejnych czynnościach mających za zadanie 
upiększyć naszą Małą Ojczyznę. 
 

     Franciszek (Tomasz) Karaś 

Witamy na stronie internetowej  

Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Rejowcu 

 Serdecznie zapraszamy do odwiedzania 

naszej strony internetowej wszystkich użytkowni-

ków naszej biblioteki.                                                                                                                          

Nasz adres internetowy to :     

www.rejowiec.naszabiblioteka.com                                                                                     

Na stronach naszego serwisu będziemy na bieżą-

co informować  Państwa  o wydarzeniach i im-

prezach kulturalnych związanych przede wszyst-

kim z naszą biblioteką. W przyszłości będzie  

udostępniony również katalog książek on - line 

nad którym obecnie pracujemy. Bardzo gorąco 

zachęcamy równocześnie  do korzystania z na-

szych zasobów bibliotecznych. 
xxx 

   „ Człowiek jest Wielki nie przez to co posiada, lecz 

przez to, kim jest;  nie przez to co ma, lecz przez to, 

czym się dzieli z innymi” 
                                      Jan Paweł II      

 Składamy serdeczne podziękowania za 

książki przekazane w darze dla Gminnej                                    

Biblioteki Publicznej w Rejowcu, które są po-

czytne i wzbogaciły nasz księgozbiór                                    

Lista ofiarodawców:                                                                                                                                                              

Janina  Danielczuk,  Elżbieta Ćwir, Anna Bukra-

ba, Zofia Drabik, Tomasz Ścibak, Magdalena  

Czerniakiewicz, Agnieszka Sowierszenko, Aneta 

Grzelka,                                                                                                 

Koło Gospodyń w Wereszczach Małych oraz  

wielu innych czytelników.                                                                                               

      Dziękujemy. 
xxx 

TYDZIEŃ  

BIBLIOTEK 

 

Jak co roku Gminna 

Biblioteka Publiczna w Re-

jowcu włączyła się do obchodów Ogólnopolskie-

go Tygodnia Bibliotek, który obchodzony jest już 

od 12 lat w okresie od 8 do 15 maja . Jest to dla 

wszystkich   tydzień wzmożonych działań i spo-

tkań promujących działalność biblioteki. Ma na 

celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w po-

prawie jakości życia poprzez zainteresowanie  

książką szerokich kręgów społeczeństwa. Hasłem 

Tygodnia Bibliotek 2015 było ,,Wybieram biblio-

tekę”  

 W ramach tegorocznych obchodów        

w naszej bibliotece odbyły się warsztaty literac-

kie na podstawie znanych utworów dla dzieci ph. 

,,Bajkowe potyczki”, głośne czytanie wierszy     

J. Tuwima ,,Lokomotywa”  oraz ,,Rzepka”  z ak-

tywnym udziałem dzieci.  Zorganizowano także  

zajęcia plastyczno -literackie oraz w formie zaba-

wy ,,Biblioteczni detektywi” . Wszystkie dzieci 

świetnie bawiły się rozpoznając swoich bajko-

wych ulubieńców, a następnie wykonały koloro-

wanki. Ponadto odbyły się internetowe gry edu-

kacyjne dla dzieci ph. ,,Relaks w bibliotece”. Na 

koniec każdego spotkania uczestnicy otrzymali 

drobne symboliczne prezenty, np. w formie za-

kładek do książek. Było sympatycznie i wesoło. 

Dziękujemy uczniom Szkoły Podstawowej w Re-

jowcu oraz  ich opiekunom za aktywny udział 
  

Teresa Jagiełło  
 w naszych zajęciach. 



 

 

 

 

 

 

  

 21 marca odwiedził naszą 

gminę i zorganizował u wiec 

wyborczy kandydat na Prezy-

denta RP Adam Jarubas. Grzecz-

nościowo powitany przez władze 

gminy, przedstawił swój pro-

gram wyborczy. Jak wiadomo - 

nie udało mu się zostać najwyż-

szą głową w państwie. Tuż po 

wiecu wyborczym Pan Mirosław 

Kość - Przewodniczący Rady 

Gminy - otworzył wystawę  Pani 

Grażyny Sybirskiej Wilk, artyst-

ki z Warszawy związanej z gaze-

tą egzoteryczną „Wróżka”. Po-

gratulował jej prac i wręczył 

kwiaty.   Podczas otwarcia wer-

nisażu obecni byli także: Pan 

Piotr Deniszczuk - Starosta 

Chełmski oraz radny gminy Je-

rzy Kieliszek. Niniejsza wystawa 

została zorganizowana dzięki 

zaangażowaniu Pana Ryszarda 

Nagrodzkiego. 
xxx 

 24 kwietnia w naszym 

ośrodku kultury przeprowadzili-

śmy Powiatowy Konkurs Piosn-

ki Dziecięcej i Młodzieżowej 

„Śpiewający Słowik”. Komisja 

konkursowa w składzie: Mariusz 

Cichosz - kapelmistrz Orkiestry 

Dętej w Rejowcu, Marlena  

Stangryciuk - wokalistka, Jolanta 

Jędruszak - nauczycielka muzy-

ki, Marek Pukas - nauczyciel 

muzyki - po przesłuchaniu wo-

kalistów postanowiła przyznać 

nagrody i wyróżnienia. 

W kategorii I; 6 - 10 lat: I miej-

sce Alan Palczyński ze SP w Te-

resinie; II miejsce Julia Sieńko 

ze SP w Sielcu; III miejsce Olga 

Bogdańska ze SP w Rejowcu 

W kategorii II; 11 - 13 lat: I 

miejsce Weronika Jędruszak       

z Zespołu Szkół w Siedliszczu; 

II miejsce Bartosz Łobodziński   

z Zespołu Szkół Samorządo-

wych w Rejowcu Fabrycznym; 

III miejsce Julita Kułaga z Ze-

społu Szkół Samorządowych     

w Rejowcu Fabrycznym 

Wyróżnienia przyznano: Wikto-

ria Borys z Gminnego Ośrodka 

Kultury w Rejowcu; Wiktoria 

Rzeszot z Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej „Razem” w Cheł-

mie; Nikodem Kopniak z Zespo-

łu Szkół Samorządowych w Re-

jowcu Fabrycznym 

W kategorii III; 14 - 16 lat Wy-

różnienia przyznano: Julia Po-

sturzyńska z Zespołu Szkół       

w Siedliszczu; Weronika Holuk 

Gminnego Ośrodka Kultury      

w Pawłowie 

Nominacje na Przegląd Woje-

wódzki tegoż konkursu otrzyma-

li :Alan Palczyński ze Szkoły 

Podstawowej w Teresinie; We-

ronika Jędruszak z Zespołu 

Szkół w Siedliszczu; Bartosz 

Łobodziński z Zespołu Szkół 

Samorządowych w Rejowcu Fa-

brycznym oraz Wiktoria Borys   

z Gminnego Ośrodka Kultury    

w Rejowcu 

W konkursie wzięło 

udział 24 uczestników. Nagrody 

w postaci dyplomów i katalogów 

zapewniło Starostwo Powiatowe 

w Chełmie oraz nagrody rzeczo-

we zapewnił Wójt Gminy Rejo-

wiec. Atrakcją konkursu był wy-

stęp Marleny Stangryciuk. 

Konkurs zaszczycił swoja 

obecnością Pan Tomasz Szcze-

paniak, Wicestarosta Chełmski.  

Nasza komisja pracowała profe-

sjonalnie. Poniżej znajdą Pań-

stwo czytelny dowód.. Miło 

nam poinformować, że zwy-

ciężczyni organizowanego        

u nas etapu  Weronika Jędru-

szak została laureatką Etapu 

Wojewódzkiego. Gratulujemy! 
xxx 

 30 kwietnia 2015r prze-

prowadziliśmy Eliminacje Po-

wiatowe XXIV Małego Konkur-

su Recytatorskiego. W komisji 

znaleźli się: Iwona Borowska ze 

SzkołyPodstawowej w Rejowcu, 

Ewa Futyma z Gimnazjum        

w Rejowcu – przewodnicząca 

oraz Joanna Bednarska z Gmin-

nego Przedszkola w Rejowcu. 

Wysłuchała 20 prezentacji, a na 

eliminacjach wojewódzkich, któ-

re odbyły się w dniach 2 - 3 

czerwca 2015 roku w Woje-

wódzkim Ośrodku Kultury         

w Lublinie,  reprezentowali nas: 

Oliwia Majewska, Patrycja Ko-

stecka, Kamil Paczosa, Justyna 

Jakubiec. Niestety tym razem 

zabrakło nam laureatów na eta-

pie wojewódzkim. 

 Wszyscy uczestnicy kon-

kursu otrzymali pamiątkowe dy-

plomy i albumy ufundowane 

przez Starostwo Powiatowe       

w Chełmie oraz długopisy ufun-

dowane przez Wójta gminy Re-

jowiec 
xxx 

 26 maja 2015 roku był 

dniem, kiedy wspominaliśmy 

sylwetkę Świętego Jana Pawła 

II. Zorganizowaliśmy konkurs 

wiedzy. Najlepiej znającymi Je-

go historię okazali Się Przemy-

sław Tryć, Michalina Jędruszak  

i Oliwia Majewska. Konkursowi 

towarzyszyła wystawa Przed-

miotów i publikacji związanych 

z osobą Świętego przygotowana  

(jak i konkurs) przez Danutę 

Długosz.          

 W konkursie wzięło udział 

21 uczestników. 
xxx 

 24 maja nasza rejowiecka 
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CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS 
 

  29 kwietnia najstarsza grupa przedszkolna wzięła udział      

w realizacji programu Profilaktyki antytytoniowej „Czyste powie-

trze wokół nas”, połączony z zajęciami otwartymi dla rodziców.  

W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierw-

szy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytonio-

wego. Wychowawczynie grupy wraz z dziećmi przygotowały 

przedstawienie pt:” Mamo, tato nie pal!!!  -ukierunkowane na 

wdrażaniu dzieci do podejmowania świadomych wyborów  oraz 

kształtowaniu prozdrowotnych postaw wobec zjawiska palenia ty-

toniu. 

Dzieci wspólnie z rodzicami śpiewały piosenki, układały  hasła zdrowotne oraz chętnie uczestniczyły 

w zabawach ruchowych. Na zakończenie każde dziecko otrzymało odblaskowe breloczki z sylwetką 

Dinka- bohatera programu. 
         Wychowawczynie: 

         Małgorzata Kość-Krupińska, Marianna Machel 

O G Ł O S Z E N I E 
 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 stanowiących 

własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech dla dotychczasowych dzierżawców, położo-

nych w: Marysinie – działki nr 24/4 i 6/3; Wólce Rejowieckiej – działki nr 16/1 i 176/2; w Zagrodach – działki 

nr 185,186/1 i 189; 

kapela „Sami Swoi” otrzymała Wy-

różnienie w XVII Powiatowym 

Przeglądzie Zespołów Śpiewa-

czych, Kapel Ludowych i Śpiewa-

ków w Wojsławicach. Gratulujemy! 
xxx 

 Ostatnio Gminna Orkiestra 

Dęta OSP w Rejowcu miała wie-

le okazji do koncertowania.        

3 maja uświetniła Uroczystości 

związane   z Uchwaleniem Kon-

stytucji 3 Maja, 28 maja zapre-

zentowała się dla Gimnazjum       

w Rejowcu, 12 czerwca oprawiła 

muzycznie Jubileusz Powstania 

Lokalnej Grupy Działania 

„Promenada S 12” (tu także za-

grała kapela „Sami Swoi”), zaś 

18 czerwca zagrała w GOK Re-

jowiec koncert dla dzieci z kilku 

przedszkoli    z Chełma. 
xxx 

W konkursie „Moja Mała 

Ojczyzna”, który się odbył 11 

czerwca, wzięło udział 19 uczestni-

ków wyłonionych w eliminacjach 

szkolnych. Komisja konkursowa    

w składzie: Stanisław Jan Miszczuk 

- wiceprezes Towarzystwa Regio-

nalnego Rejowiec, Janina Daniel-

czuk - redaktor prowadzący 

„Okszy” oraz Lucyna Polakowska - 

sołtys Rejowca, po przeprowadze-

niu pisemnego konkursu wiedzy      

o Rejowcu, gminie i jej historii oraz 

bieżących wydarzeniach się w niej 

dziejących, postanowiła wyłonić 

zwycięzców poszczególnych kate-

gorii. 

W kategorii „szkoła podsta-

wowa” I miejsce zajęła Emilia Sa-

dowska (11 pkt/ 30 pkt możliwych), 

II - Dawid Koczura, Eliza Kozłow-

ska, III - Kamil Karaś i Aleksandra 

Nachunik 

W kategorii „gimnazjum”: 

najwięcej punktów zdobył Igor Da-

nielczuk (16 pkt/ 34 pkt), II – Jaro-

sław Sobstyl, III –Michalina Jędru-

szak. Wszyscy uczestnicy konkursu 

otrzymali nagrody książkowe i dy-

plomy ufundowane przez Wójta 

Gminy Rejowiec. 

 Zabawa była wyśmie-

nita i cieszy nas, że do konkursu 

włączyli się gimnazjaliści z NMOW 

w Rejowcu. Wszystkim uczestni-

kom GRATULUJEMY odwagi do 

zmierzenia się z dawną i dzisiejszą 

historią naszej gminy  
xxx 

 3 lipca  w salach Gminne-

go Ośrodka Kultury w Rejowcu 

o godzinie 17. 00 odbędzie się 

wernisaż wystawy poplenerowej 

Międzynarodowych Warsztatów 

Plastycznych oraz dzieci i mło-

dzieży, tworzących pod okiem 

artystów w czasie skierowanych 

do nich,  Warsztatów Plastycz-

nych. Wernisaż sugeruje na-

prawdę dużą ilość prac, gdyż 

udział w plenerze potwierdziło 

23 artystów! Zapraszamy! 
  Grzegorz Gwardiak 

http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/
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KARTA DUŻEJ RODZINY  
  Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla 

rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od uzy-

skiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką 

dzieci: 

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia, 

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia,        w 

przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w 

szkole wyższej, 

3) bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci 

legitymujących się orzeczeniem       o umiarko-

wanym albo znacznym stopniu niepełnospraw-

ności. 

 Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu człon-

kowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki. 

Rodzice, przez których rozumie się także rodziców za-

stępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziec-

ka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 

roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole 

wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. 

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiar-

kowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę 

na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta 

przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej 

pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzi-

nie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.  

 Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wyda-

wane na wniosek członka rodziny wielodzietnej. 

 Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej du-

plikatu należy złożyć w gminie właściwej ze względu 

na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodziet-

nej.  

 W Gminie Rejowiec wniosek o przyznanie Karty 

można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-

nej w Rejowcu. 

 Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej du-

plikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wie-

lodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający 

pełną zdolność do czynności prawnych, który oświad-

czy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przy-

znanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty 

lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielo-

dzietnej wskazanych we wniosku.  

 Składając wniosek o przyznanie Karty, należy 

przedstawić oryginały lub odpisy dokumentów po-

twierdzających prawo do przyznania Karty,      w 

szczególności: 

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzają-

cy tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie 

jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani 

ograniczony we władzy rodzicielskiej przez 

umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w 

stosunku do co najmniej trojga dzieci; 

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument po-

twierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa; 

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. 

roku życia – akt urodzenia lub dokument po-

twierdzający tożsamość; 

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku 

życia – dokument potwierdzający tożsamość 

oraz oświadczenie o planowanym terminie 

ukończenia nauki w danej placówce; 

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzecze-

niem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku 

życia – dokument potwierdzający tożsamość 

oraz orzeczenie             o umiarkowanym albo 

znacznym stopniu niepełnosprawności; 

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie 

zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – po-

stanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastęp-

czej lub rodzinnym domu dziecka; 

7) w przypadku osób przebywających w dotych-

czasowej rodzinie zastępczej albo   w rodzin-

nym domu dziecka, o których mowa w art. 37 

ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspie-

raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 

oświadczenie o pozostawaniu w dotychczaso-

wej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 

dziecka; 

8) w przypadku cudzoziemców mających miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt sta-

ły, zezwolenia na pobyt rezydenta długotermi-

nowego Unii Europejskiej, zezwolenia na po-

byt czasowy udzielony w związku z okoliczno-

ścią, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 usta-

wy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach 

lub     w związku z uzyskaniem w Rzeczypo-

spolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony 

uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z człon-

kami rodziny na terytorium Rzeczypospoli-

tej Polskiej - dokument potwierdzający 

prawo do zamieszkania na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej. 

         Karta oferuje system zniżek oraz dodatko-

wych uprawnień. Wykaz uprawnień przysługują-

cych członkom rodziny wielodzietnej posiadają-

cym Karty Dużej Rodziny znajduje się na stronie 

www.rodzina.gov.pl. 

         

    Dorota Holuk 

        

    GOPS w Rejowcu 
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 Dnia 05  maja 2015 r.  w naszym Gimnazjum 

odbył się I Międzyszkolny Konkurs z Języka Angiel-

skiego „ENGLISH PROVERBS”.  W konkursie 

wzięły udział trzy osobowe grupy uczniów  reprezen-

tujące  szkoły w Krupem, Pawłowie, Kraśniczynie, 

Gorzkowie.Naszą szkołę reprezentowały uczennice 

Aleksandra Zalichta z klasy III, Michalina Jędruszak 

oraz Karolina Fabiańczyk  z klas II. 

Konkurs został przygotowany przez nauczyciela języ-

ka angielskiego  p. Agnieszkę Dąbską , prowadzili go 

uczniowie naszego Gimnazjum Mikołaj Wiorko z kla-

sy III oraz Weronika Koper uczennica klasy II. Kon-

kurs składał się z trzech części. Pierwsza część polega-

ła na rozwiązaniu testu, w którym uczniowie uzupeł-

niali przysłowia angielskie, tłumaczyli z języka pol-

skiego na angielski i odwrotnie. W drugiej części 

uczniowie rywalizowali w takich konkurencjach jak 

układanie puzzli, kalambury, krzyżówka, grupowanie 

tematyczne. Trzecia część  to część plastyczna. Jury 

złożone z nauczycieli-opiekunów drużyn oceniło prace 

plastyczne każdej szkoły ilustrujące wybrane przysło-

wie. I miejsce w konkursie zajęły uczennice z naszego 

Gimnazjum  uzyskując 60,5 pkt; drugie miejsce 

uczniowie z Zespołu Nr 5 Gimnazjum  i Szkoły Pod-

stawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Krupem 59 pkt;  trzecie miejsce Gimnazjum w Gorz-

kowie  58,5 pkt. Czwarte miejsce poza podium Gimna-

zjum im. Jana Pawła II w Pawłowie, piąte Zespół 

Szkół Nr 1 w Kraśniczynie.  Wszyscy uczestnicy  

otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe a opieku-

nowie podziękowania za przygotowanie do konkursu. 

Dziękujemy wszystkim drużynom oraz ich opiekunom  

i mamy nadzieje, że w przyszłym roku znowu się spo-

tkamy.  

 DZIEŃ JĘZYKOWY 

  8 maja 2015 roku, odbyła się w Naszej szkole 

kolejna już edycja konkursu Wiedzy o Krajach Anglo-

języcznych zapoczątkowanego w 2001 roku przez Pa-

na Tomasza Praczuka.  

W tym roku był to Konkurs Wiedzy o Krajach Anglo-, 

Niemiecko- i Rosyjskojęzycznych, a został zorganizo-

wany we współpracy z Paniami Agatą Woźniak oraz 

Jolantą Cielepałą – nauczycielami języka niemieckie-

go oraz rosyjskiego w Naszej szkole. Formuła konkur-

su nie zmieniła się – dalej jest to konkurs jednoetapo-

wy, a celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy 

uczniów na temat krajów anglojęzycznych (Wielkiej 

Brytanii, Stanaów Zjednoczonych, Australii, Nowej 

Zelandii i Kanady), niemieckojęzycznych (Niemcy, 

Austria, Szwajcaria i Liechtenstein) oraz rosyjskoję-

zycznych (Rosja), zachęcanie młodzieży do samo-

dzielnego zdobywania wiedzy o krajach anglo-, nie-

miecko- i rosyjskojęzycznych – ich historii, kulturze, 

geografii, zwyczajach, świętach; zachęcanie do pozy-

tywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji oraz 

umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy 

zdobytej na lekcjach języka angielskiego, niemieckie-

go i rosyjskiego, zajęciach pozalekcyjnych oraz innych 

przedmiotach.  

Uczniowie jak co roku mieli za zadanie odpowiedzieć 

na wylosowane pytania (kraje anglojęzyczne)  

z różnych kategorii: geografia, historia, sport, muzyka 

i kultura oraz rozwiązanie zadań / testów związanych   

z krajami niemiecko- oraz rosyjskojęzycznymi.          

W konkursie wzięło udział 21 uczniów – trzyosobowe 

reprezentacje każdej z klas. Walka była bardzo zacięta, 

a zwyciężyła klasa IIa (42 punkty) w składzie: Micha-

lina Jędruszak, Barbara Kociuba i Konrad Jasyk. Dru-

gie miejsce zajęła klasa IIIa (41,5 punkta)  

w składzie: Adrian Woźniak, Ewelina Artymiak i Mi-

kołaj Wiorko, a trzecie klasa Ia (36 punktów) repre-

zentowana przez Maję Machel, Damiana Sochackiego 

oraz Igora Danielczuka.  

W drugiej części imprezy odbyła się degustacja fondue 

(potrawa pochodząca z kuchni szwajcarskiej) oraz po-

kaz parzenia oraz degustacja herbaty z samowaru.  

Na zakończenie imprezy zwycięzcy otrzymali z rąk 

Pani Dyrektor pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 

ufundowane przez organizatorów. Gratulujemy zwy-

cięzcom. 

 Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii 

 Dnia 15 maja 2015 r uczniowie klas III  naszego 

Gimnazjum  - Mikołaj Wiorko, Michał Malarz, Adrian 

Rybarczyk reprezentowali szkołę w I Drużynowym 

Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii. Organizatorem 

konkursu był  Młodzieżowym Domu Kultury im. Kor-

nela Makuszyńskiego w Zamościu. Konkurs składał 

się z dwóch etapów.  Etap pierwszy to test pisemny      

z wiedzy o kulturze Wielkiej Brytanii. Składał  się      

z 50 pytań w języku polskim, na które członkowie dru-

żyn wspólnie udzielali odpowiedzi. Etap drugi składał 

się z quizów, pytań wiedzowych, rozpoznawania           

i podpisywania ilustracji oraz zagadek. Nasza drużyna 

była poza podium , ale było bardzo blisko.  

Wszyscy uczestnicy  wraz z nauczycielami przygoto-

wującymi uczniów do konkursu otrzymali dyplomy 

oraz  podziękowania za udział. 

 DZIEŃ OTWARTY  

DLA PRZYSZŁYCH GIMNAZJALISTÓW 

 Kolejny już rok organizujemy pokazy dla na-

szych młodszych kolegów, którzy od września będą 

uczyć się w naszym Gimnazjum. W tegorocznych po-

kazach można było obejrzeć film nakręcony przez na-

szych kolegów „Śmierć urzędnika”, rozwiązać zadania 

związane z językiem niemieckim i obejrzeć doświad-

czenia w ramach „Kolorowej chemii”. Mamy nadzieję, 

Gimnazjum w Rejowcu 
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Uroczyste obchody  
DNIA RODZINY w N.M.O.W. w Rejowcu 

 W dniu 31.05.2015r zorganizowany został PIK-

NIK RODZINNY w którym uczestniczyli rodzice, 

opiekunowie oraz bliscy wychowanków z Niepublicz-

nego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego          

w Rejowcu oraz mieszkańcy Gminy Rejowiec. Atrak-

cjom nie było końca. Były pokazy jeździectwa, wolty-

żerki, musztry konnej, władania lancą. Odbyły się kon-

certy w których czynny udział brali wychowawcy: Pan 

Rafał Łabędzki, Zdzisław Krzyżanowski, i wychowan-

kowie: Klaudia Ramotowska, Klaudia Rdzanek i Da-

wid Lipiec a także Pani psycholog Ewa Sroczyńska - 

Gleń. Wychowanka Klaudia Kałucka zaprezentowała 

układ gimnastyki artystycznej z wykorzystaniem szar-

fy. Można było skorzystać i dobrze się bawić używając  

alkogogli, Chełmskie Sto-

warzyszenie Miłośników 

Koni  i Kawalerii Polskiej  

zorganizowało przejażdżki 

konne. Jednak największą 

popularnością wśród wy-

chowanków i mieszkań-

ców Rejowca cieszyły się 

przejażdżki motocyklowe, 

które okazały się największą atrakcja zorganizowanego 

pikniku. Na piknik zjechało się ponad 120 motocykli-

stów zaproszonych przez Pana Tomasza Jokiela. Pod-

czas pikniku można było nabyć umiejętność udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej, korzystając z fa-

chowej pomocy ratowników medycznych  z Powiato-

wej Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie. 
          Sylwia Sowa 

xxx 

Dnia 28 kwietnia 2015r. w sali gimnastycznej 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnym-

stawie odbyły się VII MISTRZOSTWA SZKÓŁ PO-

WIATU KRASNOSTAWSKIEGO W WYCISKANIU 

SZTANGI LEŻĄC. Silną reprezentację NMOW w Re-

jowcu na tych zawodach stanowili wychowankowie w 

składzie: Książek Mikołaj, Mateuszczyk Dawid, Nowa-

kowski Mateusz.. W swoich kategoriach wagowych 

reprezentanci NMOW zdobyli odpowiednio: I MIEJ-

SCE - kat. Wag. Do 60 kg - Nowakowski Mateusz; II 

MIEJSCE - kat. Wag. Do 80 kg. Książek Mikołaj, III 

MIEJSCE - kat. Wag do 100 kg. Mateuszczyk Dawid.  

Dodatkowo reprezentację wspierali wycho-

wawcy: p. Sowa Sylwia i p. Dajczak Weronika, które 

opiekowały się  wychowankami podczas konkursu. 
  Sowa Sylwia, Dajczak Weronika 

  DZIEŃ MATKI 

  Dnia 28.05.2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Rejowcu, odbył się występ dla rodziców zorganizo-

wany przez nasze koleżanki i kolegów pod opieką p. 

Agatę Woźniak z okazji Dnia Mamy. Na początku wy-

stąpiła nasz Orkiestra dęta. Przez godzinę kapelmistrz – 

Mariusz Cichosz  i członkowie orkiestry bawili nas,      

a w szczególności nasz Mamy przebojami – tymi star-

szymi i współczesnymi. Następnie odbyła się  część 

artystyczna, w której młodzież prezentowała scenki 

kabaretowe, wiersze i piosenki dla swoich Mam. Na 

zakończenie nasze koleżanki wręczyły przybyłym ma-

mom piernikowe serca. Atmosfera była przemiła,         

a uroczystość mimo stresu   i tremy wypadła znakomi-

cie, a świadczyły o tym łzy naszych Mam, które popły-

nęły im ze wzruszenia.  
     Redakcja GIMprasy 

 
Dziewczęta z Gimnazjum po raz kolejny  

w finale wojewódzkim. 

 W marcu  w Dorohusku odbyły się  zawody po-

wiatowe w piłkę ręczną dziewcząt . Po zaciętej walce  

pokonując drużyny z Rejowca Fabrycznego i Dorohu-

ska nasza drużyna awansowała  do kolejnego etapu na 

szczeblu rejonowym. Zawody  rejonowe  odbyły się 

24.03. 15 w Sali gimnastycznej SP nr 5 Chełmie. Rów-

nież wtedy podopieczne pani Beaty Werner-Kość  zaję-

ły pierwsze miejsce i  wywalczyły  udział  w zawodach 

wojewódzkich. Wyniki spotkań w Finałach rejono-

wych;  III miejsce Gim nr 7 Chełm-Gim. Świdnik 2-6; 

I miejsce Gim. Wyrki- Gim Rejowiec  5-17. 29 kwiet-

nia w Zamościu  odbył się ostatni etap (wojewódzki) 

,zawodów w piłkę ręczną dziewcząt . Uczennice nasze-

go gimnazjum rozegrały dwa mecze. Gimnazjum ze 

Zwierzyńca  oraz Gimnazjum z Lublina. Wyniki spo-

tkań; Gim Rejowiec- Gim Zwierzyniec  5- 17.; Gim 

Rejowiec- Gim Lublin 5-6. W klasyfikacji końcowej 

dziewczęta zajęły V miejsce. Mecze na zawodach wo-

jewódzkich były meczami  ciężkimi,  ponieważ są to 

spotkania z zawodniczkami klubowymi, które grają     

w Lidze. Cieszy fakt, że jesteśmy z małej miejscowości  

i wcale nie odstajemy poziomem gry.  Nasz poziom gry 

wypracowałyśmy systematyczną pracą na lekcjach wy-

chowania fizycznego    i  zajęciach dodatkowych. Dzię-

ki temu  możemy  godnie reprezentować nasze Gimna-

zjum im. J. H. Dąbrowskiego. Reprezentacja dziewcząt 

w zawodach wojewódzkich z Rejowca: Klaudia Olek-

siejuk, Weronika Adamczuk, Martyna Bereza,  Alek-

sandra Ogrodnik, Katarzyna Słomczyńska, Iga Wdo-

wicz, Magdalena Jóźwiak, Katarzyna Maciejewska. 

     Weronika Adamczuk 

 Niestety nie udało nam się zmieścić jeszcze kil-

ku ciekawych artykułów od Gimnazjum w Rejowcu   

w tym numerze „Okszy”. Postaramy się umieścić je     

w następnym. Redakcja OKSZY. 



 

 

Oksza 

Strona 18 

Potrzebujemy: 

2 1/2 szklanki mąki, 1 1/2 margaryny, 8 jaj, 

2 szklanki cukru pudru, 3 łyżeczki proszku do pieczenia, 

1/2 szklanki suchego maku, 2 łyżki kakao, 

1 słoik drylowanych wiśni, biszkopty podłużne (2 paczki) 

  

Wykonanie: 

Z białek ubić pianę. Margarynę utrzeć z cukrem i żółtkami. Dodać mąkę, proszek do pieczenia oraz 

pianę. Ciasto podzielić na trzy części. Do jednej dodać mak, do drugiej kakao, trzecią zostawić białą. 
           Marzenna Kieliszek, Wereszcze Małe 
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