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Egzemplarz bezpłatny

„Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom,
które z trudnej ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w
chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić”.
Jan Paweł II

Plon niesiemy, plon....

Okazję ku temu mieli rolnicy z gminy Rejowiec 30 sierpnia, bowiem w tym dniu odbyły się tradycyjne dożynki. To doroczne święto plonów jest wyrazem szacunku i uznania dla ciężkiej pracy rolnika,
jednym z najpiękniejszych dni w roku, jednocześnie odpoczynkiem wyzwalającym radość i zadowolenie.
W tym dniu rolnicy z radością podsumowują cały rok. Tę tradycję polskiej wsi nasza gmina kultywuje z prawdziwym pietyzmem i poszanowaniem tych wszystkich, którzy uprawiają ziemię, zbierają plony, by sprawiedliwie dzielić się nimi.
Z godnie z odwiecznym zwyczajem uroczystości dożynkowe rozpoczęła M sza Św. celebrowana
przez ks. wikariusza D. Lipskiego przy koncelebrze Ks. Kanonika A. Jeżyny.
Homilia wygłoszona przez Księdza wikariusza dotyczyła pracy rolnika, szacunku dla chleba i polskich tradycji z tym związanych. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta pod batutą M ariusza Cichosza, która
przez długie minuty także koncertowała podczas uroczystości.
P rzy zaimprowizowanym przed pałacem ołtarzu oprócz sprawujących liturgię miejsca zajęli honorowi goście, władze gminy oraz starostowie dożynek. Tę zaszczytną funkcję pełnili P. Bogumiła Kister z Rejowca, właścicielka 10 hektarowego gospodarstwa specjalizującego się w uprawie zbóż oraz P. Krzysztof
Tchórzewski z Aleksandrii Krzywowolskiej, który wspólnie z żoną w większości uprawia zioła, a jego gospodarstwo liczy 70 hektarów.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
Księża naszej parafii
Prof. Józef Zając - senator RP
P. Krzysztof Grabczuk - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
P. Ewa Panasiuk - radna Sejmiku Wojewódzkiego wraz z małżonkiem M irosławem dyrektorem Oddziału
Zarządu Dróg Wojewódzkich
P. Teresa Królikowska - dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS
P. Tomasz Szczepaniak - wicestarosta chełmski
P. Jerzy Kwiatkowski - radny powiatowy, reprezentujący Panią Poseł RP Beatę M azurek
P. Dorota Łosiewicz - radna powiatowa
mł. bryg. Janusz Andrzejuk - Komendant M iejski PSP w Chełmie
st. bryg M irosław Wesołowski - z-ca Komendanta M iejskiego PSP w Chełmie
asp. sztab. Jacek Soja - Komendant Komisariatu Policji w Rejowcu
P. Beata Fałda - prorektor PWSZ z Chełmie
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P. Arkadiusz Tofil - Prorektor PWSZ w Chełmie
P. Zdzisław Krupa - Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny
P. Hieronim Zonik - Wójt Gminy Siedliszcze
P. Katarzyna Górska - inspektor KRUS
P. Roman Jersak i P M arian Śliwiński - byli wójtowie naszej
gminy
P. Wiesław Olko - prezes GS
Przedsiębiorcy z Gminy Rejowiec
P. Jerzy Grzesiak i Stanisław M iszczuk - Towarzystwo Regionalne
Pracownicy UG
Dyrektorzy szkół
Sołtysi
Wójt powitał sponsorów (ich nazwiska w innym miejscu), dziękując im
za hojność oraz zespoły uświetniające
uroczystość, przedstawicieli mediów.
O roli chleba, jako owocu pracy
rolnika, mówił też P. M irosław Kość
– Przew. RG. Chleb jest też symbolem życia, radości i sytości. Symbolizuje dom rodzinny, w którym matka
i ojciec zawsze dbają, by chleba nie
zabrakło, zaś wspólne spożywanie
tego daru to znak gościnności, wspólnoty i przyjaźni.
Podziękował mieszkańcom sołectw, w których pojawiły się wykonane przez nich „witacze” (można je obejrzeć na następnej stronie). Wykonujący te dzieła sztuki ludowej włożyli wiele pracy,
pokazali artyzm i tym samym zapraszali wszystkich chętnych na
uroczystość.
Zaproszeni goście, zabierając głos, podkreślali, czym jest praca
rolnika i jakie znaczenie miała na przestrzeni wieków.

Ciąg dalszy art. na następnej str.
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Tak zapraszaliśmy na Dożynki do Rejowca

Rada Gminy Rejowiec ufundowała nagrody za dekoracje dożynkowe („witacze”)
w poszczególnych sołectwach: Adamów
(z inicjatywy sołtys Emilii Serafin), M arynin
(z inicjatywy sołtysa Pawła Korgola i radnego Andrzeja Lewczuka), dwa w Siedliszczkach (z inicjatywy sołtys Bogusławy Krasun
oraz M ałgorzaty Wyrostek), dwa w Rejowcu
(przy ulicy Przemysłowej wykonała M ałgorzata Liszewska, przy ulicy Księżycowej wykonali: Edyta Farian, Barbara Myszura, Renata Słomczyńska, Barbara Dmytryszyn, M aria Rostecka, M irosław Kość, Włodzimierz
Stróżyński) w Hruszowie (z inicjatywy sołtys
Alicji Książek) i dwa w Kobylem (wykonała
młodzież z sołectwa Kobyle oraz M ałgorzata
Liszewska).

Rejowiec

Rejowiec

Hruszów

Kobyle

Adamów
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Marynin

Siedliszczki

Siedliszczki

P iękne wieńce dożynkowe z tegorocznych zbóż i innych płodów ziemi rejowieckiej wykonane przez
poszczególne sołectwa prezentowały się naprawdę zadziwiająco. Widać w nich było inwencję twórczą
i duże zaangażowanie.
Z dziewięciu wieńców komisja, w skład
której weszli: Jolanta Popek (przewodnicząca), Ewa Wawrynek, M irosław
Kość, Jadwiga M azurek i Sylwester Frącek
pierwsze miejsce przyznała wieńcowi
z sołectwa Hruszów, znajdującemu się na
okładce „Okszy” (autorem jego była Iwona
Jędruszczak). Drugi przygotowało sołectwo
Wólka Rejowiecka (Koło Gospodyń Wiejskich z Wólki Rejowieckiej), trzecie Wereszcze M ałe (M arzenna Kieliszek). Pozostałe wieńce wykonały sołectwa Rybie,
Siedliszczki, Kobyle, Leonów, Adamów
i Czechów Kąt. Komisja oceniała tradycyjny kształt wieńca (korona lub kula), ilość
i jakość użytych zbóż, ilość i jakość kwiatów, owoców, elementy patriotyczne.
Nagrody w postaci dyplomów i nagród pieniężnych ufundował Wójt Tadeusz
Górski.
Ciąg dalszy art. na następnej str.
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Kobyle

Wólka Rejowiecka

Leonów

Czechów Kąt

P ubliczność licznie zgromadzona miała
możliwość wysłuchania tematycznych wierszy w wykonaniu dzieci przygotowanych
przez P. Danutę Długosz - specjalistę GOK
w Rejowcu.
Adamów

Wereszcze Małe

Dożynki były szansą do za-

Rybie

Siedliszczki

prezentowania swoich umiejętności podczas organizowanych konkursów oraz wystaw.
Swój dorobek prezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z Wólki Rejowieckiej, Siedliszczek i Hruszowa. Stoisko przygotował także
Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Panie z Koła Hafciarskiego (Teresa Sakławska,
M aria Sitkowska, Beata Grabiec, M ałgorzata
Wyrostek, Honorata Ziółek) wykonały kotyliony,
którymi dekorow ały zaproszonych gości.
W pięknych strojach dzieliły chleb pośród
uczestników Rejowieckiego Święta Plonów. M ożemy je zobaczyć w fotorelacji z dożynek na 8.
stronie tego numeru „Okszy”.
Konkurs na „Tradycyjny Chleb Dożynkowy” oceniała komisja, w której składzie znaleźli
się Emilia Serafin (Przewodnicząca), Kamila
Prokopiuk i M aria Bednarczuk. Komisja, biorąc
pod uwagę smak, kształt, tradycyjny zakwas użyty do wypieku, przyznała poszczególne miejsca. I miejsce zajęła M irosława Pyc z Wólki Rejowieckiej, II miejsce przypadło M ałgorzacie Kozłowskiej z Rybiego, III zaś Wandzie Baran z Wólki Rejowieckiej.
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Konkurs na „Najlepszą domową nalewkę” cieszył się dużym powodzeniem. Waldemar Brzyszko - przewodniczący komisji - dzięki wsparciu pozostałych członków komisji Sylwestra Frącka, Witolda Szurana i Alicji Książek
wspólnie oceniali walory smakowe, klarowność, kolor i oryginalność. Z 16 uczestników, którzy zgłosili nalewki do
konkursu, wyłoniła zwycięzców. I miejsce zajęła Anna Sokół z Rybiego, II - Grażyna Glina z Wereszcz Małych i Patrycja Poliszuk z Wereszcz Małych.
W konkursie na „Najsmaczniejsze ciasto drożdżowe”
wzięły udział 33 wypieki. Najlepsze z nich wykonała Weronika Golec z Siedliszczek, tuż za nią była Katarzyna Kaczor
z Kobylego, trzecie zajęła Marzenna Kieliszek z Wereszcz
M a ły ch . Cia st a o ce nia li: L ucyn a Po lako wsk a
(Przewodnicząca), Bogusława Krasun, Witold Szuran i Jerzy
Kieliszek.

Komisja konkursu „M oje gospodarstwo estetyczne i bezpieczne” w składzie: Jolanta Popek - Przewodnicząca, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Rejowiec, Katarzyna Górska - pracownik KRUS, Janusz
M azurek - pracownik Gminy Rejowiec, Grzegorz Gwardiak - pracownik GOK, w dniu 15 lipca 2015 r na
posiedzeniu ustaliła werdykt. Po zlustrowaniu 33 zgłoszonych gospodarstw i działek gminy Rejowiec komisja przyznała następujące miejsca:
W kategorii „gospodarstwa”: I miejsce - Iwona Karaś z Hruszowa; II miejsce - Krystyna Sadowska z Wereszcze M ałych. Pozostałe 5 gospodarstwo otrzymało nagrody za udział.
W kategorii „działki”: I miejsce - Justyna Oleszczuk z M ajdanu Starego: I miejsce - Izabela Kulczyńska
z Rejowca; I miejsce - M ariola Wiorko z Rejowca; I miejsce - Ilona Klug z Hruszowa; II miejsce - Renata
M isiewicz z Rejowca; II miejsce - Barbara Kość z Rybiego; III miejsce - M arzenna Kieliszek z Wereszcz
M ałych; III miejsce - Joanna Joszczuk z Rejowca; III miejsce - Bożena Jagiełło z Leonowa. Wyróżnienie
otrzymała także Danuta Koper z Siedliszczek.
Podczas Uroczystości Dożynkowych wręczono nagrody. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy
dyplom i nagrodę rzeczową od Wójta Tadeusza Górskiego i Dyrektora KRUS w Lublinie Teresy Królikowskiej, Ewy Grzywny Żmudy - sponsorów i współorganizatorów konkursu. Zdjęcia znajdą Państwo na ostatniej stronie okładki.
Na scenie występowała nasza Kapela „Sami Swoi”, M arlena
Stangryciuk - dobrze zapowiadająca się młoda wokalistka z Hruszowa, Bogdan Borowski z byłego zespołu „M ilano”, młodzieżowy zespół muzyczny z GOK Rejowiec, kapela ludowa z Pawłowa
oraz zespół „Bajera”. M elodie grane na scenie podrywały do tańca
publiczność w różnym wieku.
Radosna atmosfera gminnego święta trwała do późnych godzin wieczornych, bowiem przy dźwiękach zespołu Joker wszyscy
bawili się doskonale. Foto relację znajdą Państwo na następnej
stronie.
Pokaz sztucznych ogni widziany w odległych zakątkach Rejowca
z pewnością przypadł do gustu wszystkim.
Uroczystość kolejny raz pokazała, że takie chwile pozwalają na
integrację i odprężenie od codzienności, dają chwile wytchnienia,
tak bardzo potrzebne w życiu każdego człowieka.
Janina Danielczuk
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Dożynki w obiektywie
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Oddział w Rejowcu

Przedsiębiorstwo
Rolno Handlowo - Usługowe
Hruszów Sp. z o. o.
Paweł Wawryszuk
Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe
Krzysztof Grzegorz
Proskura

Kwiaciarnia
Małgorzata Grabczak
Placówka terenowa
w Chełmie

Mirosław Kość
Rada Gminy
Rejowiec

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
Ewa Grzywna
- Żmuda

Składam serdeczne podziękowania za wrażliwość,
hojność oraz wszelką pomoc zarówno wyżej
wymienionym sponsorom, jak i wszystkim osobom
pragnącym zachować anonimowość zaangażowanym
w organizację Dożynek Gminnych 2015
/-/ Tadeusz Górski - Wójt

Oksza

"Zasłużony dla Województwa Lubelskiego"
W związku z obchodzonym w 2015 roku jubileuszem 25-lecia Samorządu Terytorialnego, Zarząd Woj. Lubelskiego ustanowił odznakę honorową "Zasłużony dla Województwa Lubelskiego".
Honorowani są ci, którzy w ró żny sposób przyczyniają się do rozwoju samorządu lokalnego.
Z naszej gminy odznaką zostały uhonorowane dwie osoby:
Pani Janina Danielczuk i Pan Jerzy Grzesiak.
Zarząd Województwa, dokonując wyboru, wziął pod uwagę działania powyższych osób.
Janina Danielczuk - radna trzech kadencji RG, od 2000 roku do chwili obecnej, jest redaktorem
prowadzącym gazetę samorządową OKSZA, przy czym należy za znaczyć, że robi to całkowicie
społecznie, nie pobierając za to żadnego wynagrodzenia.
Prze z bardzo długie lata, wcześniej jako nauczyciel polonista, następnie emeryt b yła członkiem komisji różnych konkursów organizowanych w GOK - u. Wielokrotnie uczestniczyła czynnie w akcji
„Cała Polska czyta dzieciom" organizowanej przez jednostki administracyjne podległe gminie.
Indywidualnie uczestniczyła w Akcji Prewencyjnej PZU i Dziennika Wschodniego „Bezpieczny dojazd do szkoły", w ygrywając dla gminy komplet opon do Gimbusa marki AUTOSAN TR AMP.
W latach 1986-1990 pełniła społecznie funkcję Prezesa Ogniska ZNP.
Jej artykuły o Lubelszczyźnie w ilości ponad 100 w dziedzinie - Historia, Ludzie, Przyroda, Kultura
i Miejsca do chwili obecnej można przeczytać na stronie regiopedia.pl lubelskie. Pisane pod pseudonimem Nina -1940 zyskały najwyższe uznanie w oczach komisji pod przewodnictwem lubelskich
historyków.
To nie wszystkie osiągnięcia. Jest ich więcej.
Jerzy Grzesiak - Społecznik, regionalista, którego pasją jest gromadzenie przedmiotów związanych z szeroko rozumianą kulturą ludową i codziennym życiem mieszkańców wsi lubelskiej w ub.
stuleciach. Jego wielkim osiągnięciem jest utworzenie na terenie własnej posiadłości „Chaty Skansen" i udostępnianie jej do zwiedzania - nieodpłatne - nie tylko lokalnej społeczności. W tym
miejscu organizowane są lekcje poglądowe dla dzieci i młodzieży. Skansen to pozytywna wizytówka gminy, w której goszczą delegacje, wycieczki, liczni turyści z kraju i zagraniczni (Białoruś, Niemcy, Belgia, Ukraina, Włochy, Holandia).
Jako Prezes Towarzystwa Regionalnego Rejowiec angażuje się we wszystkie inicjatywy służące
wszechstronnemu rozwojowi gminy i regionu, między innymi ochronę zabytków, miejsc pamięci narodowej. Organizuje „Pikniki
historyczne", których szlak
obejmuje zachowane zabytki Rejowca.
Był inicjatorem Pomocy
ofiarom klęski żywiołowej
w Wilkowie i wsparcia dla
Ośrodka samotnych matek w Pokrówce.
Za swoją bezinteresowną
działalność wielokrotnie
nagradzany i w yróżniany.
Gratuluję odznaczonym i życzę dalszych
działań służących lokalnej
społeczności.
Wójt
Tadeusz Górski
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„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą (…)
Potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
Jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
Kiedy myślimy o kimś zostając bez niego...
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą... „
Ks. Jan Twardowski

1 sierpnia br., w wieku zaledwie 47 lat, zmarł nasz Kolega,
Krzysztof Wiorko. Związany był z Urzędem Gminy
od 1995 roku.
Wiadomość o śmierci Krzysztofa nie tylko nas zaskoczyła, ale bardzo boleśnie dotknęła. Trudno pogodzić się
z tak nieoczekiwaną stratą. Łączyły nas przecież długotrwałe więzi, sprawdzona zażyłość. Krzysztof był człowiekiem
odpowiedzialnym, sumiennie wykonywał powierzone mu obowiązki. Choć nie były one łatwe ani lekkie, zawsze można
było liczyć na Jego fachowość i zaangażowanie.
Dał się poznać jako człowiek życzliwy i koleżeński.
Mówimy „nie ma ludzi niezastąpionych”. Jak błędne jest to stwierdzenie przekonujemy się wtedy, gdy zabraknie osoby z najbliższego otoczenia. Ktoś inny przejmie obowiązki, ale nikt nie wypełni wyrwy w powstałej więzi.
Wystarczy brak tylko jednej osoby, a zespół nie jest już tą samą grupą, bo wypracowane stosunki, generujące organizację
pracy, ulegają zakłóceniu. Indywidualny wkład jednostki jest nie do przecenienia, szczególnie gdy traci się osobę, której
zależy na współpracy i kolektywie. Śmierć Krzysztofa jest szczególnie bolesna, bowiem przekreśla nadzieję, jaką
z Nim wiązaliśmy.
Będzie nam Ciebie bardzo brakować, Krzysztofie. Twojego wsparcia, pomocy,

Twojej wiedzy.

Dziękujemy Ci za wspólne lata.
Łączymy się w żalu z Rodziną, składając najgłębsze kondolencje. „Ludzie, których kochamy, zostają na zaw-

sze, bo zostawili ślady w naszych sercach..."
Wójt, koleżanki i koledzy

Msza święta w intencji zmarłego Krzyszto fa
zamówiona przez Wójta i Pracowników UG
zostanie odprawiona
dnia 16. X. (piątek) o godzinie 17. 00
w kościele parafi alnym.
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Wspomnienie Spotkania po Latach
Matura 1965 - „Złoty Jubileusz”
10 czerwiec 1965 – 29 sierpień 2015.
W Rejowcu - Mieście Mikołaja Reya w CDLVIII – Rocznicę Jego Istnienia.

Już przed godziną dziewiątą na ulicę Stanisława Zwierzyńskiego nr 6, przed budynek Gimnazjum i Szkoły Podstawowej przybywali absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reya w Rejowcu. Bo tutaj w murach tej
szkoły, zdobywali wiedzę i czynnie uczestniczyli w jej rozbudowie. To w latach od 1960 do 1967, dobudowano lewe
i prawe nowe skrzydła budynku, salą gimnastyczną z przylegającym do niej internatem. Duży wkład pracy społecznej
wnieśli uczniowie jubileuszo wego rocznika. Do dziesiątej godziny poznawaliśmy się wzajemnie, przypominając się
sobie i zwiedzając szkołę. Spotkanie zagaił kolega Andrzej Klepka, witając zebranych. Uczestniczyli: Przewodniczący
Rady Mirosław Kość i Wójt T adeusz Górski oraz pani Dyrektor Szkoły Małgorzata Królicka ze swoim zastępcą Renatą Adamczuk i nauczyciele z lat poprzednich, panie: Maria Krzewińska, Wanda Wiercioch, Joanna Frańczak. Ze starszych roczników uczestniczyły cztery osoby, z młodszych jedenaście, a z jubileuszowe go także jedenaście: z XIA jedna, z B dwie i z klasy C osiem osób. To jest bardzo skromny udział, z kończących liceum niespełna sześćdzie-

sięciu osób w 1965 roku i była to kolejna XV matura w liceum. Warto podkreślenia jest, iż kolega Władysław Grel obchodził swój szmaragdowy jubileusz, a najstarszym uczestnikiem był kolega Janusz Łoza, który otrzymał świadectwo w 1959 r.

Wójt bardzo mile i serdecznie powitał uczestników, mówił o osiągnięciach, trudnościach i kłopotach
gminy.
Kolega M arian, Janusz Kawałko przybliżył nam historię szkoły od zarania jej utworzenia. Poznaliśmy szkołę. Uczciliśmy pamięć nauczycieli szkoły którzy zginęli w w latach 1939 - 1944 roku z rąk hitlerowskiego
okupanta. Złożyliśmy wiązankę kwiatów i zapalony znicz pod figurą M atki Bożej, Królowej Polski, czcząc
Ich Pamięć minutą ciszy. Ulicą Stanisława Zwierzyńskiego udaliśmy się na cmentarz parafialny aby wspomnieć i uczcić pamięć zmarłych nauczycieli i koleżeństwa. Złożyliśmy kwiaty, zapalając znicze, mile Ich
wspominając, minutą ciszy czcząc Ich pamięć.
Odwiedziliśmy mogiły zmarłych nauczycieli: Heleny i Stanisława Zwierzyńskich, Ireny Myrdzik wychowawczyni jubileuszowej klasy XIC, Wiktora Krzewińskiego, Ireny i M ieczysława Filipowiczów, koleżeństwa z naszego rocznika: Zdzisławy Krzysia - Gwardiak, Jana Rudzkiego i M ariana Kopniaka podpułkownika artylerzystę, rakietowca, zmarłego tragicznie w katastrofie drogowej, w wieku czterdziestu sześciu
lat w dniu 7 kwietnia 1993 roku, w podróży służbowej.
W Kościele Parafialnym p/ w Jozafata BM , uczestniczyliśmy w M szy Świętej odprawianej w intencji
zmarłych nauczycieli i koleżeństwa. Dziękowaliśmy za przeżyte lata życia, prosząc o dalsze łaski. Ksiądz
Proboszcz Andrzej Jeżyna mówił o intencjach mszy i jednocześnie prosił o modlitwę w intencji zmarłego
nagle w dniu 23 sierpnia o godzinie 14, 10 kolegi, Władysława Waszczuka maturzysty z klasy XIC jubileuszowego rocznika, który oczekiwał, aby po latach pięćdziesięciu, spotkać koleżeństwo. M szę Świętą odprawił ksiądz wikary parafii Dariusz, Jakub Lipski.
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Po Mszy Ś więtej spacerkiem, obserwując zmiany jakie zaszły na ulicy Tadeusza Kościuszki, udaliśmy się pod pomnik Naszego Wielkiego Polaka, M ikołaja Reya aby tam uczcić Jego DX Rocznicę Urodzin. Pani Stefania Czuryszkiewicz-Pawlas, stała
mieszkanka Rejowca od urodzenia, absolwentka
szkoły i jej wieloletnia pracownica, w naszym imieniu złożyła wiązankę biało czerwonych goździków.
O akcie erekcji Rejowca i biografii M ikołaja Reya
opowiadał M arian, Janusz. W grupach, z godnie
z osobistymi życzeniami, wykonaliśmy sobie na pamiątkę fotografie.
Podobnie postąpiliśmy w czasie zwiedzania
otoczenia pałacu Zaleskich, podziwiając jego urodę
architektoniczną.
Wysłuchaliśmy historii jego budowy, poznaliśmy jego kolejnych fundatorów. M arian mówił to tym bardzo interesująco.
Udaliśmy się do wsi Rubie, jako wypustki osadniczej
Kobylego. Po drodze odwiedziliśmy Biały Rów. Pozwoliła się nam ją podziwiać, para białych łabędzi.
Nad wodą odpoczęliśmy i odetchnęliśmy czystym,
przyjemnym powietrzem.

Po odzyskaniu niepodległości, obecnie wieś Rubie
jest wsią Rybie w Gminie Rejowiec, jak to się stało,
to ciekawe. Wyjaśnił nam ta zagadkę M arian, mówiąc
o historii jej powstania, gdy dotarliśmy do stanicy
łowieckiej - ,,Gniazdo Sokoła” i tam spędziliśmy pozostałą część dnia. Tam zjedliśmy obiad i przy ognisku potrawy, przygotowane na grillu.
Opowiadaniom, żartom i wspomnieniom nie
było końca, oczywiście nie ubyło się bez tańców,
przy gminnej kapeli - ,, Sami Swoi”. Koleżanka Lucyna Baryga–Gontarz przy udziale kapeli zaśpiewała
nam i to ślicznie, Katiuszę w wersji oryginalnej oraz
Parasolki. Były oczywiście chóralne śpiewy zebranych, piosenek z młodości i biesiadnych. Pan Tadeusz Górski z małżonką i M irosławem Kościem zaszczycili swoją obecnością tą wiejską biesiadę. Wytrwali bawili się do godziny dwudziestej czwartej. Do
białego rana nie udało się dotrwać. Nie te lata, nie
ten wiek i zdrówko nie to!
Zdjęcia wykonali: Jan Borowik i Piotr Klepka. Wspominał, Andrzej Klepka .

Uroczyste obchody
Wybuchu II Wojny Światowej
1 września 2015 roku obchodziliśmy kolej-

ną rocznicę napadu hitlerowskich Niemiec na
Polskę. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą
prowadzoną przez ks. Dariusza Lipskiego, w której wzięły udział władze gminy z Wójtem Tadeuszem Górskim i Przewodniczącym Rady Mirosławem Kościem. Nie zabrakło także pocztów
sztandarowych Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Rejowcu, przedstawicieli Towarzystwa
Po przemaszerowaniu ulicami Rejowca
Regionalnego i społeczeństwa. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra dęta. Po młodzież wraz z nauczycielami udała się do
mszy zło żono kwiaty w miejscach pamięci. Świę- swoich szkół.
Grzegorz Gwardiak
to to zbiegło się z ro zpoczęciem roku szkolnego.

OGŁOSZENIE
Informujemy, że dnia 12 października 2015 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców gminy Rejowiec.
Odpady należy wystawić przed posesję do godz. 700 w dniu zbiórki w widocznym miejscu.
Niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny nie będzie przyjmowany.
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ganizował obóz sportowy.
Z życia UNII REJO WIEC
Po sezonie 2014/15 Klub Unia Rejowiec grający Letni obóz sportowy p.n. „Piłkarskie talenty 2015" miał
w Klasie Okręgowej zajmuje bardzo wysokie czwarte
miejsce. W jego skład wchodzą 4 grupy:
Seniorzy i juniorzy trenowani przez P. Tomasza Sąsiadka
oraz młodzicy i grupa naporowa rocznik 2006-2008 trenowana przez P.T omasza Kędzierskiego. Dwie ostatnie liczą
30 zawodników. Grupa naborowa nie uczestniczy w rozgrywkach, jej zadanie polega na przygotowywaniu przyszłych zawodników oraz piłkarskich talentów.
Z tą myślą Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej or-

miejsce w Chłapowie k/ Władysławowa. Jego uczestnikami byli zawodnicy UNII Rejowiec- T omasz Piłat z Rejowca i Karol Wiorko z Marynina. Radni z inicjatywy Prezesa Klubu Sportowego Radnego P. Zbigniewa Rumińskiego dobrowolnie dofinansowali pobyt młodych sportowców, wpłacając na ten cel kwotę 410 zł.
Rodzice chłopców, tą drogą pragną serdecznie podziękować za ten szlachetny gest.
Janina Danielczuk

Dziękujemy!
P an

Strażacy z Rejowca najlepsi w powiecie chełmskim
w 2015 roku

Krzysztof Knapiński, wieloletni pracownik
Urzędu Gminy, przechodząc
na emeryturę, nie zapomniał
o Klubie UNIA Rejowiec,
której zawodników wielokrotnie woził na różnego typu rozgrywki. Czując z nimi
więź emocjonalną, ufundował stroje sportowe dla młodzików. Miła uroczystość
z udziałem obdarowanych,
ich rodziców, Wójta i władz
klubu miała miejsce 3 sierpnia.

W dniu 28 czerwca 2015 roku przeprowadzono w Wierzbicy VIII Powiatowe
Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych, w których wzięło
udział 15 drużyn z terenu powiatu chełmskiego. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami i ć wiczenie bojowe.
Strażacy OSP Rejowiec osiągnęli bardzo dobry wynik zwyciężając w klasyfikacji generalnej zawodów.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, której przewodniczył mł. bryg. Wojciech Chudoba.
Reprezentacja Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu wystąpiła w składzie:
Damian Żołnik, Krzysztof Soczyński, Maciej Maciejewski, Sebastian Wiorko, Przemysław Zalichta, Paweł Szajduk,
Fabian Terepora, Wojciech Skomorowski, Krystian Kuźmiński.
Klasyfikacja generalna zaw odów :
1. miej sce
OSP REJOWIEC
z w ynikiem 95,87 pkt.
2. miejsce
OSP OLCHOWIEC
z wynikiem
97,65 pkt.
3. miejsce
OSP BARBARÓWKA
z wynikiem
105,04 pkt.
4. miejsce
OSP ŻALIN
z wynikiem
106,49 pkt.
5. miejsce
OSP KUKAWKA
z wynikiem
106,69 pkt.
6. miejsce
OSP ALOJZÓW
z wynikiem
108,45 pkt.
7. miejsce
OSP ŻMUDŹ
z wynikiem
110,40 pkt.
8. miejsce
OSP WIERZBICA
z wynikiem
114,50 pkt.
9. miejsce
OSP ROŻDŻAŁÓW
z wynikiem
115,47 pkt.
10. miejsce
OSP SIEDLISZCZE
z wynikiem
118,59 pkt.
11. miejsce
OSP BIAŁOPOLE
z wynikiem
119,06 pkt.
12. miejsce
OSP PŁAWNICE
z wynikiem
123,46 pkt.
13. miejsce
OSP SAWIN
z wynikiem
125,46 pkt.
14. miejsce
OSP WÓLKA KAŃSKA
z wynikiem
134,16 pkt.
15. miejsce
OSP STARE DEPUŁTYCZE
z wynikiem
144,94 pkt.
Dziękujemy wszyst kim sympatykom sportu pożarniczego z Rejowca, którzy swoim dopingiem wspierali naszych
zawodników.
Zarząd OSP Rejowiec
Ps. Na punkty przeliczany jest czas wykonania zadania. 1 punkt jest równy 1 sekundzie.
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Po¿egnanie wakacji
w Leonowie
Korzystając z pięknej pogody postanowiliśmy zorganizować festyn dzieciom i pożegnać wakacje na wesoło.
Dzieci były bardzo zadowolone ze wszystkich konkursów,
za które otrzymały ciekawe nagrody ufundowane przez
Państwa Wójcików, właścicieli miejscowego sklepu. Jak
zwykle, dmuchana zjeżdżalnie, cieszyła się dużym powodzeniem. Bardzo zabawne okazały się przebrania rodziców i dzieci w stroje z innej epoki.
Dziękuję wszystkim za przybycie na festyn, a paniom sołtys Bożenie Krzyżanowskiej z Leonowa i Jadwidze Mazurek z Niemirowa - Bieniowa za pomoc w jego
przygotowaniu.
Bożena Jagiełło

Szkoła Podstawowa im. 4 Brygady Pancernej Wojska Polskiego w Zawadówce po przekształceniu w roku 2010
w
placówkę niepubliczną działa pod egidą Fundacji Teresianum
z siedzibą
w Lublinie. Szkoła posiada oddziały klas I-VI oraz
dwa oddziały przedszkolne, posiada również własną kuchnię,
zatrudnia wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.
Bogatą bazę placówka zawdzięcza funduszom pozyskanym
w ramach realizacji wniosków składanych do Europejskiego Fundusz u Społecznego. W bieżącym roku zmodernizowano
w
całości salę oddziału przedszkolnego, doposażono kuchnię oraz
plac zabaw wyposażono w dodatkowe urządzenia. Dzięki środkom finansowym przekazanym przez Urząd Gminy
w
Rejowcu wykonano
nowe estetyczne ogrodzenie placu zabaw. Teren ten jest w chwili
obecnej dostępny przez całą dobę dla mieszkańców Zawadówki i
sąsiednich sołectw.
Placówka szczyci się osiągnięciami edukacyjnymi uczniów.
W roku szkolnym 2014/2015 uczennica klasy szóstej Patrycja
Kostecka na sprawdzianie zewnętrznym uzyskała wynik 100%
zarówno z języka angielskiego jak również z testu interdyscyplinarnego.
Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe przedmiotowe oraz
rekreacyjne, uczniowie chętnie biorą udział również w zajęciach
świetlicowych.
W czerwcu corocznie szkoła organizuje Festyn Rodzinny, tak też
było i w tym roku. Dodatkowe środki na organizację imprezy przekazała Gmina Komisja do
Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Rejo wcu. Dzieci, rodzice, mieszkańcy oraz goście mogli przyjemnie spędzić wolny czas, biorąc
udział w konkurencjach sportowych a także mogli
zapoznać się z wytwo-rami Koła Gospodyń
z Pniówna i Czułczyc. Gościnnie koncertował
Zespół Śpiewaczy z Czułczyc, natomiast Straż
Pożarna zaprezentowała swój sprzęt gaśniczy. Uczestnicy festynu nieodpłatnie korzystali
z
dmuchanej zjeżdżalni oraz basenu z piłeczkami.
Bożena Miazgowska

Moje gospodarstwo estetyczne i bezpieczne
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