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Absolutorium dla Wójta
W dniu 24 czerwca 2016 roku Rada Gminy Rejowiec jednogłośnie udzieliła Wójtowi absolutorium
z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. ABSOLUTORIUM - to potwierdzenie przez Radę Gminy, że Wójt
prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest
rodzajem kontroli Rady Gminy nad Wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny
działalności Wójta. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy,
a następnie, na specjalnej sesji, podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia. Jest to najważniejsze głosowanie
dla Wójta, ponieważ wtedy on wie, że jego działania są akceptowane przez radnych, czyli przedstawicieli
mieszkańców.
W dniu 20 maja Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy i do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie Wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2015 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 2015 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 19 068 209,17 zł z tego dochody bieżące zostały wykonane w kwocie
18 516 452,33 zł, a dochody majątkowe w kwocie 551 756,84 zł, co stanowiło w stosunku do planu 99,90 %.
Wydatki ogółem natomiast wykonano w kwocie 17 702 130,03 zł z tego wydatki bieżące w kwocie
15 676 905,71 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 2 025 224,32 zł, co stanowiło 96,17 % w stosunku do planu.
Gmina wypracowała tym samym nadwyżkę operacyjną w kwocie 2 839 546,62 zł, a powiększoną o wolne
środki z 2014 roku w kwocie 2 970 214,71 zł, świadczy to o przeznaczeniu części dochodów bieżących na
realizację inwestycji. Z budżetu w 2015 roku przeznaczono 2 025 224,32 zł na zadania inwestycyjne.
Analizując Wieloletnią Prognozę Finansową, wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań wynikający z art. 243 ust. 1 w okresie od 2015 r. do 2023 r. wynosi od 4,49 % do 4,12 %, natomiast dopuszczalny,
jaki mogłaby osiągnąć gmina w tym okresie to 12,74 do 13,20 %. Potwierdza to, że gmina jest w bardzo dobrej kondycji finansowej i tym samym jest przygotowana na inwestowanie, jak również efektywne wykorzystywanie środków z unii europejskiej.
Skarbnik Gminy
Renata Słomczyńska

Konferencja na temat
„Rozwój obszarów wiejskich - stan obecny i perspektywy”
Dnia 21 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rejowiec odbyło się spotkanie uczestników XX
Ogólnopolskiej Konferencji na temat: „Rozwój obszarów wiejskich - stan obecny i perspektywy”. Głównym
organizatorem konferencji był Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy
w Puławach przy współudziale Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Lublinie, Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie i Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. dr hab. Franciszek Woch.
W sesji terenowej, realizowanej na terenie Gminy Rejowiec grupa 50. uczestników została zapoznana
z działaniami, jakie samorząd gminy podejmował na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Pan Wójt przedstawił wizje rozwoju, ale także oddziaływanie już zrealizowanych projektów w zakresie scaleń gruntów, odnowy wsi i realizacji infrastruktury technicznej dla społeczeństwa naszej gminy. Uczestnicy konferencji zwiedzili obiekty zrealizowane na terenie gminy.
Sekretarz Gminy
Ewa Markowska
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Towarzystwo Regionalne aktywne
i zmobilizowane
Członkowie towarzystwa znają dokładnie
bogatą historię Rejowca i gminy. Jednak ciekawość
i bystre umysły każą im poznawać wszystko, co ich
otacza. Wiedzy nigdy za wiele. Wystarczy krótkie
hasło i członkowie gotowi do wyjazdu. Dzięki
uprzejmości właścicieli Browaru Jagiełło w Chełmie,
w dniu 25 czerwca zwiedzili browar. Sympatyczni
i bardzo życzliwi właściciele nie tylko z otwartym
sercem przyjęli nas w swoich progach, pokazali cały
zakład, zapoznali w najdrobniejszych szczegółach
z procesem produkcyjnym, ale serdecznie ugościli.
Potwierdzili starą prawdę, że polska gościnność jest
niepowtarzalna.
Z kolei my pokazaliśmy, że też jesteśmy bez-

granicznie gościnni. 29 czerwca 20 - osobowa grupa
członków PTTK z Krasnegostawu, którego funkcję
Prezesa od lat pełni P. Anna Bukraba zwiedzała Rejowiec (Pałac Zaleskich i jego otoczenie, rynek, Galerię Pana Stanisława Miszczuka, dawną cerkiew,
kościół parafialny i oczywiście Chatę Skansen Państwa Grzesiaków). Zwiedzający byli pod wrażeniem
bogactwa historii i zabytków Rejowca, spotkania
z Jego obecnym gospodarzem Panem Tadeuszem
Górskim i Przew. Rady P. Mirosławem Kościem.
Największy zachwyt zwiedzający wyrazili w Pałacu,
Galerii Malarskiej i Chacie Skansen. W tej ostatniej
zostali ugoszczeni i czuli się, jak u siebie w domu.
Z żalem opuszczali Rejowiec, zapowiadając, że jeszcze tu wrócą. Oczywiście, zostaną mile przyjęci.
Janina Danielczuk

„Kościół Was potrzebuje, potrzebuje świeckich, którzy w Akcji Katolickiej
znaleźli szkołę świętości i dzięki niej nauczyli się wprowadzać w życie radykalne
przesłanie Ewangelii w kontekście zwyczajnej codzienności”
Jan Paweł II

Mają swój Sztandar
Sztandar - to weksylium istniejące tylko w jednym egzemplarzu, znak oddziału, instytucji, rady samorządu,
szkoły czy stowarzyszenia. Składa się z dwustronnego płata i drzewca z głowicą. Płat jest obszyty frędzlą i na stałe
przymocowany do drzewca, na ogół ozdobnymi gwoździami. To symbol świętości, naszej wiary w Boga i miłości
Ojczyzny. To także uhonorowanie wszystkich tych, którzy dbają o naszą wiarę, tak jak czynił to patron rejowieckiej
parafii święty JOZAFAT KUNCEWICZ BISKUP MĘCZENNIK.
O posiadaniu własnego Sztandaru marzyli członkowie Akcji Katolickiej w parafii Św. Jozafata w Rejowcu.
Szukając fundatorów, wystosowali list o następującej treści:
„Drodzy Przyjaciele!
20 lat temu w naszej parafii reaktywowała swoją działalność Akcja Katolicka. Nasza działalność na terenie
parafii jest wyraźnie dostrzegalna. W tym okresie został odrestaurowany obraz Matki Bożej Rejowieckiej, zbudowany stylowy ołtarz, w którym umieszczono obraz z wizerunkiem naszej Matki, chroniąc go przed ponownym zniszczeniem. Odrestaurowanie obrazu, wzniesienie ołtarza, jak i wiele poczynań akcyjnych nie mogłoby być zrealizowanych bez finansowego wsparcia wspaniałych, wielkodusznych i ofiarnych parafian. Chcielibyśmy, by Parafialny
Oddział Akcji Katolickiej posiadał własny Sztandar.
Zwracamy się z gorącą prośbą o finansowe wsparcie. (…) Za Państwa dobroć odwdzięczamy się modlitwą”.
Prośba nie pozostała bez echa. 22 maja 2016 roku odbyła się bardzo wzruszająca uroczystość poświęcenia i wręczenia Sztandaru Oddziałowi Akcji Katolickiej w Parafii Św. Jozafata w Rejowcu. Na uroczystość przybyło wielu zacnych gości, którzy uczestniczyli we Mszy Św. koncelebrowanej przez czterech kapłanów. Oprawę Mszy Św. sprawowali członkowie AK na czele z Jej Prezesem Piotrem Majewskim.
Wśród gości znaleźli się:
- Ks. dr Maciej Staszak - Archidiecezjalny Asystent Instytutu Akcji Katolickiej;
- Ks. mgr Piotr Wnuczek - reprezentujący Ks. Dziekana;
- Pani mgr Małgorzata Stacharska - Prezes Zarządu Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej;
- Pani Maria Gajowiak - Skarbnik Zarządu Instytutu AK;
- Pan Krzysztof Gomółka - Członek Zarządu;
- Pan Kazimierz Golik - Przew. Komisji Rewizyjnej Instytutu;
- Władze Gminy w osobach Pana Tadeusza Górskiego - Wójta, Pana Mirosława Kościa - Przew. Rady Gminy, Pani
Renaty Słomczyńskiej - Skarbnika Gminy i Pani Ewy Markowskiej - Sekretarza Gminy.
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W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Zarządów AK z Rejowca Fabrycznego i Siedliszcza, dyrektorzy
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Rejowcu, radni Rady Gminy, Towarzystwo Regionalne Rejowiec, Legion Maryi i
Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, fundatorzy Sztandaru i liczni parafianie.
Najhojniejsi fundatorzy sztandaru to:
- Państwo Elżbieta i Dariusz Wiorko
- Państwo Małgorzata i Radosław Denedera
- Państwo Marianna i Ireneusz Machel
- Państwo Feliksa i Paweł Cebrat
- Państwo Maria i Marian Filipczuk
- Państwo Anna i Sławomir Prus i wielu innych parafian - przyjaciół POAK.
Niezwykle wzruszającym momentem stało się poświęcenie Sztandaru i ucałowanie skraju płata przez kapłanów oraz
pozostałe osoby biorące udział w niecodziennej uroczystości, jak też przekazanie Go na ręce Pocztu Sztandarowego.
Procesja z darami złożyła ampułki z wodą i winem, hostię na patenie oraz stułę ze świętym Jozafatem
Woda i wino symbolizują oczyszczenie z grzechu i połączenie się w Chrystusie - natury Boskiej z ludzką. Hostia przypomina o tym, że Chrystus stał się dla nas chlebem. Stuła - to symbol belki krzyża, którą niósł Chrystus. Symbolizuje
władzę i godność kapłańską.
Kolejny wzruszający moment to wbijanie gwoździ przez osoby wyczytywane. Są nimi zarówno zaproszeni goście, jak
też fundatorzy. Na drzewcu są zamieszczone pamiątkowe gwoździe akcjonariuszy:
1. Prezes Piotr Majewski
2. Sekretarz Oddziału Wanda Majewska
3. Zdzisław Chęć
4. Joanna Czuba
5. Anna Jasyk
6. Beata Jędruszak
7. Elżbieta Kaproń
8. Feliks Kieliszek
9. Grażyna Kusiak
10. Henryk Kręgulec
11. Małgorzata Kręgulec
12. Jerzy Mazurek
13. Ewa Nowak
14. Wiesława Rubaszko
15. Małgorzata Sobstyl
16. Aneta Trajda
17. Antonina Tymicka
Potwierdzeniem tego faktu jest własnoręczny podpis w Pamiątkowej Księdze Fundacji Sztandaru.
Na zakończenie uroczystości odbył się słodki poczęstunek przygotowany przez członków AK.
Otrzymanie Sztandaru to podniosłe wydarzenie wieńczące wysiłki i dwudziestoletnią pracę AK w naszej parafii.
Ten sztandar będzie nie tylko symbolem, ale także wyrazem jedności członków AK i parafian we wszystkich sprawach,
które wymagają współdziałania. To Jan Paweł II dedykował te słowa: „Akcjo Katolicka, nie lękaj się! Należysz do Kościoła i mieszkasz w sercu Boga, który nie przestaje kierować twoich kroków ku doświadczeniu nieprzemijającej i niezrównanej nowości Ewangelii”.
Piękna i wzruszająca uroczystość mogła się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków AK, a przede
wszystkim Jej Prezesowi Panu Piotrowi Majewskiemu, który wraz z małżonką Wandą, wspierani przez inne osoby,
wierni słowom Jana Pawła II, bez reszty poświęcili się sprawie Fundacji Sztandaru. Znając zaangażowanie Prezesa
P. Majewskiego trzeba mieć pewność, że ten Sztandar będzie inspiracją do kontynuowania chlubnych tradycji Akcji Katolickiej oraz twórczego budowania jej przyszłości.
Janina Danielczuk
15 czerwca b.r zmarł Ks. Kanonik Franciszek Łysikowski, który w okresie
30.06.1981 r. - 17.06.2006 r. na terenie naszej parafii piastował funkcję Jej proboszcza. Po przejściu na emeryturę rezydował tutaj w okresie 17.06.2006 r. - 29.07.2007
r. Następnie zamieszkał na terenie parafii Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni - Karwinach. Ks. Proboszcz jako pierwszy dostąpił zaszczytu przyznania Honorowego
Obywatela Rejowca, który otrzymał w maju 2006 roku. Zasłużył na to wyróżnienie,
pełniąc posługi kapłańskie przez 25 lat. W tym czasie wybudował kaplicę św. Kolbego w Niedziałowicach, doprowadził do powstania nowej plebanii oraz do odbudowy
kaplicy cmentarnej p.w. św. Michała Archanioła. Osobę zmarłego księdza polecamy
modlitwom Parafian.
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Zawody sportowo - pożarnicze w Rejowcu
19 czerwca 2016 roku na stadionie sportowym w Rejowcu odbyły się Międzygminne Zawody
Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych, w których udział wzięło 8 jednostek z terenu
gmin Rejowiec, Rejowiec Fabryczny i Siedliszcze. Po zaciętej rywalizacji ostatecznie zwyciężyła drużyna z jednostki OSP Siedliszcze.
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawiała
się następująco:
1 miejsce - OSP Siedliszcze
2 miejsce - OSP Dobromyśl
3 miejsce - OSP Kulik
4 miejsce - OSP Kanie
5 miejsce - OSP Wola Korybutowa
6 miejsce - OSP Rejowiec
7 miejsce - OSP Wólka Kańska
8 miejsce - OSP Majdan Zahorodyński
Całość imprezy uświetniła Gminna Orkiestra Dęta z Rejowca, kapela „Sami Swoi” i zespół „Konkret”.
Karol Sałamacha

Dzień Dziecka w Leonowie
To już szósty raz Leonów pokazał, że dzieci
stanowią największą wartość i należy w nie inwestować. Radne P. P. Bożena Jagiełło z Leonowa
i Monika Kiraga z Wereszcz Dużych przy pomocy
i sponsoringu Państwa Wójcików - właścicieli sklepu w Leonowie zorganizowały piękną uroczystość
dla dzieci z okazji ich święta. Nie zawiodła pogoda, dopisali dorośli, ale największą frekwencję zapewniły dzieci. Zjawiły się od maleńkich istotek do
nastolatków.
Honorowymi gośćmi byli Pan Wójt Tadeusz
Górski z małżonką oraz P. Dyr GOK Dorota ŁosieKoło Gospodyń Wiejskich Wólka Rejowiecka
coraz bardziej widoczne i aktywne

Kobiety z koła KGW za główny swój cel
w 2016 roku postawiły zadanie, aby świetlica wiejska, która dzięki środkom unijnym i Wójtowi Gminy zastała pięknie wyremontowana i wyposażona
tętniła życiem. I tak się dzieje. W świetlicy odbywają się szkolenia, spotkania ze społecznością
Wólki Rejowieckiej, jak również Rejowca.
W maju po raz kolejny odbyło się spotkanie, była
to majówka, w której uczestniczyli mieszkańcy naszej Gminy. Poczęstunek przygotowało KGW.
Przy królewsko zastawionych stołach bawili się
uczestnicy do późnych godzin wieczornych.

wicz i sołtysi - Panie B. Krzyżanowska i J. Mazurek
oraz autorka artykułu.
Nie zabrakło słodkich upominków dla
wszystkich dzieci. Słodkości przywiózł Pan Wójt
i Pani Łosiewicz. Atrakcji było co niemiara. Byk
Rodeo i dmuchana zjeżdżalnia miały ogromne powodzenie. Ciekawie wyglądały dzieci przebrane za
postacie z bajek. Degustacja ciast zaspokoiła
wszystkie podniebienia. A było w czym wybierać.
Organizatorzy serdecznie dziękują gościom
i wszystkim uczestnikom miłej imprezy. Podziękowania należą się Paniom Radnym za zaangażowanie w życie społeczności, którą reprezentują. Dają
dobry przykład innym.
Janina Danielczuk

W związku
z tym, że
mieszkańcy
Wólki
są
bardzo zainteresowani
spotkaniami
w świetlicy,
KGW postanowiło,
że
raz w miesiącu będzie organizowało takie spotkania
przy kawie, herbacie i ciasteczku, na które serdecznie zapraszają kobiety z koła gospodyń.
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My jesteśmy
świadkami.
Konkurs wiedzy
o Janie Pawle II

28 maja 2016 roku w naszym ośrodku kultury
został przeprowadzony konkurs wiedzy o św. Janie
Pawle II. Wzięli w nim udział uczniowie szkoły
podstawowej. Komisja konkursowa, której przewodniczyła Danuta Długosz postanowiła, że I miejsce zajęła Anna Pilipczuk, II - Izabela Kniaziuk, III
- Maja Czwórnóg. Wyróżniono także Lenę Palonkę,
Darię Cebrat i Zofię Laskowską. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe
ufundowane przez Wójta Tadeusza Górskiego.

Konkurs „Moja Mała Ojczyzny”
10 czerwca br. Sprawdziliśmy wiedzę dzieci
i młodzieży na temat gminy Rejowiec, jej historii
i współczesności. Oceniali ich znawcy tego zagadnienia: Marian Janusz Kawałko - dr historii, regionalista przewodniczący komisji wraz z członkami:
Lucyną Polakowską - sołtysem Rejowca, i Jerzym
Grzesiakiem - przewodniczącym Towarzystwa Regionalnego Rejowiec.
Jedenastu uczestników konkursu (w tym 5 uczniów
szkoły podstawowej i sześciu uczniów gimnazjum)
otrzymało testy wiedzy o gminie Rejowiec, jej
historii i pochodzeniu. Po ich sprawdzeniu i ocenie
punktowej komisja postanowiła, że:
1. W kategorii "uczniowie szkoły podstawowej"
I miejsce zajęła Weronika Pomian (19 pkt/ na 42
możliwe)
II miejsce zajął Kacper Rogowski (13 pkt)
III miejsce zajął Kamil Myszor (12, 5 pkt)
2. W kategorii "uczniowie gimnazjum"
I miejsce zajęła Barbara Kociuba (27, 5 pkt/ na 42
możliwe)
II miejsce zajęła Emilia Sadowska (23,5 pkt)
III miejsce zajął Igor Danielczuk (19 pkt)
Nagrody w postaci dyplomów i nagród
książkowych ufundował Wójt Gminy Rejowiec.

Plener w Rejowcu już za nami..
Tegoroczne Międzynarodowe Warsztaty
Plastyczne rozpoczęły się 20 czerwca 2016 roku.
Głównym tematem pleneru było łowiectwo i walory
przyrodnicze gminy Rejowiec. Myśl przewodnią
realizowali Tomasz Awdziejczyk z Warszawy,
Agnieszka Biernacka z Adamowa, Małgorzata
Bogucka ze Środy Śląskiej, Aleksandra Borowiec
z Chełma, Dariusz Buczyński z okolic Białej
Podlaskiej (Piszczac), Danuta Długosz z Rejowca,
Anna Dobrowolska z Warszawy, Grzegorz
Gwardiak z Rejowca, Matthias Jurke z Poczdamu
(Niemcy), Barbara Kowalska z Warszawy, Janusz
Maksymiuk z okolic Białej Podlaskiej (Husinka),
Stanisław Jan Miszczuk z Rejowca, Krystyna
Mojska z Krasnegostawu, Barbara Nowakowska
z Sawina, Alicja Oleszczuk z Chełma, Antoni
Omiotek z Zamościa, Kazimierz Pawelec
z Trawnik, Elżbieta Petruk z Chełma, Marek Pukas
z Chełma, Magdalena Rybczyńska z Rejowca
Fabrycznego, Klara Stolp z Grudziądza, Artur
Szczypik z Siedliszcza, Monika Wilk z Trawnik,
Lidia Wójcik z Chełma, Stanisław Wójcik
z Chełma. Inspiracją do hasła przewodniego
rejowieckiego spotkania było Koło Łowieckie nr 4
"Sokół" z Rejowca - będące jednym ze sponsorów.
Koło bardzo zaangażowało się w przedsięwzięcie
pomagając artystom zrozumieć specyfikę
łowiectwa, wyjaśniając pewne dotyczące tego
tematu niuanse i zagadnienia. Plastycy nie tylko
realizowali temat pleneru, ale zaangażowali się
w prowadzenie pięciodniowych warsztatów dla
dzieci i młodzieży. Z zajęć tych skorzystało ponad
60. młodych adeptów sztuki. Dwudziestu pięciu
artystów stworzyło około 130 prac, dzieci
i młodzież - setki, można było je zobaczyć na
wystawie poplenerowej 1 lipca. Wernisaż miał
charakter jednodniowy, lecz wybrane prace
malarzy, tych młodszych i dorosłych, można
oglądać w salach miejscowego ośrodka kultury.
Pośród znamienitych gości przybyłych na wernisaż
znaleźli się Pan Krzysztof Grabczuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pani
Elżbieta Prus, Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Pan Waldemar Czajka,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Krasnystaw, Pan
Mirosław Sawicki, Przewodniczący Zarządu
Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego
w Chełmie,
Dalszy ciąg artykułu na następnej stronie
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Pan Zbigniew Maciejewski, Łowczy Koła Łowieckiego "Sokół" w Rejowcu, dwóch członków Zarzadu
Koła Łowieckiego "Sokół" - Waldemar Kość i Krzysztof Kochański; Pan Mirosław Kość - Przewodniczący Rady Gminy - Radni Gminy Rejowiec. Podczas spotkań z artystami przygrywała niezawodna
kapela "Sami Swoi", a poczęstunek przygotowało KGW z Wólki Rejowieckiej. Nad wszystkim czuwał
Tadeusz Górski, Wójt Gminy Rejowiec.

Zawody wędkarskie
w gminie Siedliszcze
W dniu 9 lipca 2016 r. na terenie łowiska
w Majdanie Zahorodyńskim odbyły się powiatowe
zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Siedliszcza, objęte patronatem starosty chełmskiego Piotra
Deniszczuka.
Dzięki uprzejmości Pana Tadeusza Górskiego, naszego wójta, otrzymaliśmy pojazd i mogliśmy
uczestniczyć w zawodach. Z tego miejsca składamy
gorące podziękowania. Naszą placówkę reprezentowali: Patryk Gontarz, Gabriel Długosz i Damian
Baranowski, wędkujący pod nadzorem kapitana
grupy - Danuty Długosz.
Na skutek silnej burzy, zawody zakończono
po dwóch godzinach i przystąpiono do ważenia
i mierzenia okazów połowu.
Pomimo niesprzyjającej aury przywieźliśmy
wspaniałe wspomnienia z doskonałej zabawy w plenerze. W konkursie wzięło udział osiem drużyn,
my zajęliśmy szóste miejsce, co odbieramy za sukces, ponieważ grupy zgłoszone do konkursu składały się głównie z osób dorosłych.
Na następne spotkania młodych wędkarzy
zapraszamy - 16, 23 i 30 lipca 2016r. o godzinie
13.00 przy Gminnym Ośrodku Kultury.

Półkolonie letnie minęły bardzo szybko
W dniach od 4. do 15. lipca w gminie

Rejowiec trwały Półkolonie letnie dla dzieci
i młodzieży. 85. uczestników pod opieką sześciu
wychowawców korzystało z wakacji. Nasi koloniści
odwiedzili wiele ciekawych miejsc. Udali się m. in.
do Janowca (Magiczne Ogrody),
odwiedzili
kąpieliska, kino, ZOO. Atrakcją okazały się także
wędrówki piesze, gry, zabawy, zawody sportowe,
czy zajęcia plastyczne, a nawet malowanie paznokci
pod okiem opiekuna. Wypoczynek cieszył się
bardzo dużym powodzeniem, o czym mogą
świadczyć słowa nie tylko Patrycji - jednej
z uczestniczek - “było wspaniale!”
Grzegorz Gwardiak

Rada Gminy Rejowiec
Wójt Gminy Rejowiec
zapraszają na

Gminne Święto Plonów
w dniu 28 sierpnia 2016 roku, od godz. 13. 00
przy Pałacu Zaleskich
ul.W.Zaleskiego 1, 22 - 360 Rejowiec
W programie m. in.: Msza Św. wystąpienie
Wójta, przyjęcie i ocena wieńców dożynkowych, rozstrzygnięcie konkursów:na tradycyjny chleb dożynkowy, „Moje gospodarstwo estetyczne i bezpieczne”, na
„najsmaczniejszą nalewkę”, ciasto drożdżowe.
Występy artystyczne: kapela„Sami Swoi”, Orkiestra
Dęta, młodzieżowa grupa z GOK Rejowiec, zespół
disco polo „Imperium”, „Kalibra” i „Joker”.
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Słowo o KGW Hruszów
Koło Gospodyń Wiejskich Hruszów to kobiety
chętnie uczestniczące we wszystkich imprezach i szkoleniach organizowanych na naszym terenie jak również
poza. Uczestniczyły w Powiatowym Święcie Ludowym
w gminie Leśniowice, Święto Pszczoły w Okszowie,
VIII Forum Kobiet Aktywnych w Urszulinie, Święto
Ryby w Majdanie Zahorodyńskim, a to nie koniec wyjazdów koła.
Dzięki KGW Wólka Rejowiecka, które udostępniło na

dwa dni swoją świetlicę KGW Hruszów mogło uczestniczyć w warsztatach kulinarnych zorganizowanych przez
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
Zespół Doradztwa Rolniczego Chełm. Panie przygotowały pyszne potrawy, które były degustowane wspólnie
z zaproszonymi gośćmi.
Kobiety zapewniają, że chętnie będą jeździły na festyny
i szkolenia, chcą podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje oraz godnie reprezentować Naszą Gminę.
Jolanta Nowak

NOWOŚCI W BIBLIOTECE
M. Nurowska ,,Bohaterowie są zmęczeni" Wyd. Zwierciadło, 2016.
Skomplikowane losy słynnego aktora Leona Niemczyka i jego brata Ludwika - legendarnego kuriera podziemia ukazane są na tle równie skomplikowanych czasów. Obydwaj bracia w czasie II wojny światowej należeli
do podziemnych struktur i walczyli o wolność ojczyzny. Po wojnie podczas próby przekroczenia granicy zostali
aresztowani. Po krótkim pobycie w więzieniu Leon wyszedł na wolność, rozpoczął aktorską karierę i w ciągu niemal półwiecza zagrał w 550 filmach. Kochały go kobiety i uwielbiali kinomani.
xxx

W. Graham ,,Demelza" Wyd. Czarna Owca, 2016.
Druga część sagi rodu Poldarków. Nadchodzą burzliwe czasy poddające próbie małżeństwo i miłość Demelzy Carne i Rossa Poldarka. Wysiłki kobiety, by przystosować się do życia w środowisku kornwalijskich właścicieli
ziemskich, niosą gorycz i troski mimo radości z narodzin pierwszego dziecka. Ross rozpoczyna trudną walkę o prawa właścicieli kopalni miedzi i staje się śmiertelnym wrogiem potężnego bankiera George’a Warleggana.
xxx

M. Zielke ,,Człowiek, który musiał umrzeć" Wyd. Czarna Owca, 2016.
Fascynująca, świetnie skonstruowana i trzymająca w napięciu powieść sensacyjna.
Główny bohater, dzięki kontaktom z dawną esbecją, układom i łapówkom dorobił się fortuny na państwowych
kontraktach. Podejrzany został o zabójstwo dziennikarza, który ośmielił się opisać jego machlojki. Sprawą zajmuje
się szwedzki publicysta, jednak pada ofiarą zamachu terrorystycznego.
Do Polski przyjeżdża agentka szwedzkich służb specjalnych, która bada zagadkę śmierci dziennikarza i zamachu na przyjaciela, ujawniając przy okazji kulisy polskiej polityki i mediów.
Teresa Jagiełło

GIMprasa

Pokazy chemiczne
Dnia 17 czerwca 2016 r

w gimnazjum odbyły się pokazy
doświadczeń chemicznych dla uczniów szkoły
podstawowe
i gimnazjum. Doświadczenia
przeprowadziły uczennice z klasy IIIa ( Karolina
Fabiańczyk i Michalina Jędruszak ) przygotowane
przez Elżbietę Ciechan. Na pokazach można było
między innymi obejrzeć „chemicznego kameleona”,
„wulkan chemiczny”dowiedzieć się, jak zmniejszyć
napięcie powierzchniowe, jak zmieniać barwę
wywaru z czerwonej kapusty i jak przeprowadzając
odpowiednią reakcję chemiczną nadmuchać
balonik.

WESOŁY I SPORTOWY DZIEŃ
DZIECKA W GIMNAZJUM
W dniu 1 czerwca w Gimnazjum im. J. Henryka
Dąbrowskiego miały miejsce różne atrakcje z okazji

Dnia Dziecka. Jak co roku dzień ten zorganizowano pod
patronatem ogólnopolskiej akcji promującej zdrowy,
aktywny styl życia - ,, Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Zgodnie z hasłem przewodnim ,,Żyj zdrowo” uczniowie
zmagali się w konkurencjach artystyczno sportowych
i międzyklasowych biegach sztafetowych 4 x100 m.
W pierwszej części Pani Dyrektor złożyła życzenia naszym uczniom, następnie pedagog szkolny zaprosiła
wszystkich do obejrzenia i wysłuchania prezentacji multimedialnej: Współczesne zagrożenia nastolatków,
wpływ używek na organizm młodego człowieka”. Prezentacja ta była krótkim przypomnieniem uczniom informacji, które zdobywali przez cały rok na profilaktycznych godzinach wychowawczych. Podkreślała również,
że życie bez nałogów jest piękniejsze, ciekawsze
i zdrowsze. W następnej części wszystkie klasy prezentowały swoje umiejętności i zdolności wokalno - taneczne.
Uczniowie przygotowali śmieszne piosenki
o swojej szkole oraz tańce grupowe i indywidualne.
Dalszy ciąg artykułu na następnej stronie
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Zaprezentowany repertuar oceniany był przez jury. Także dzielnie uczniowie walczyli w konkurencjach sportowych,
w których znalazły się skoki w workach, bieg
z jajkiem na
łyżce, skoki przez linę, taczki, bieg parami z balonem trzymany czołami, jedzenie jabłek wiszących na wstążce, itp. oraz
chętnie wzięli udział w biegach sztafetowych. W czasie wspólnej zabawy było dużo radości, zwłaszcza po ogłoszeniu przez
jury wyników: 69 pk i I miejsce zajęła klasa III B, 61 pk. II
miejsce - klasa III A, 58 pk. i III zajęła klasa II B. Pozostałe
klasy, bez względu na uzyskane punkty zajęły IV miejsce.
W biegach sztafetowych I miejsce zajęła klasa III B (Uszko
Antonii, Jóźwiak Magdalena, Wdowicz Iga, Wiorko Karol), II
miejsce zajęła klasa II A (Maciejewska Katarzyna, Kulczyńska
Karolina, Palonka Dawid, Giangreco Jakub), III miejsce zajęła
klasa I B (Sadowska Emilia, Fabiańczyk Martyna, Lipko Jakub,
Korona Oskar). Werdykt był jednogłośny i nikt nie stawiał
sprzeciwów, bo przecież najważniejsza była udana zabawa.
Wszystkie klasy za udział w konkurencjach i wspólne
spędzenie czasu otrzymały słodkie upominki, gadżety sportowe
oraz pamiątkowe drzewka, które następnego dnia reprezentanci
klas posadzili na terenie wokół szkoły. Za kilka lat będą miłym
wspomnieniem czasu spędzonego w gimnazjum.
Organizacją Dnia Dziecka w gimnazjum zajęli się: pedagog - Edyta Farian i nauczyciele wychowania fizycznego: Beata
Werner - Kość, Mirosław Kość, Mirosław Basiński. Organizatorów wspierali swoją pomocą wychowawcy i pozostali nauczyciele.

Wakacje na wesoło
W piątek 24 czerwca, późnym
rankiem, cała społeczność szkoły zebrała
się na jej dziedzińcu. Powód był bardzo
ważny. Szkoła ogłosiła przerwę
techniczną.
Nauczyciele zmuszeni byli rozdać
wsz yst kim uczniom świadect wa
i nagrody, a następnie absolutnie odesłać
ich do domów. Na domiar złego
ogłoszono, że od poniedziałku nie wolno
oczekiwać żadnych lekcji i żadnych prac
domowych. Nie wolno niczego czytać
i pisać. Nie wolno nawet posiadać
długopisu i ołówka. Nikt nie
zaprotestował…
Kończącemu się w ten sposób
czasowi nauki winni byliśmy tylko
podsumowanie. Klasyfikowaliśmy 160
uczniów klas starszych i 187 uczniów
klas młodszych. Od rozpoczęcia wakacji
nie wolno liczyć ile to razem. Na
świadectwach wystawiono 177 szóstek,

Nagrody dla uczniów, sprzęt sportowy i materiały potrzebne do realizacji zaplanowanych konkurencji artystyczno –
sportowych ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za co serdecznie dziękujemy.
Pedagog - Edyta Farian

Podsumowanie w Gimnazjum
Najlepszy absolwent: Michalina Jędruszak kl. III i Średnia 5, 44
Najlepsi Sportowcy: Magdalena Jóźwiak, Antoni Uszko kl. IIIb
Najlepszy wynik egzaminu gimnazjalnego: Karolina Fabiańczyk
Sylwia Posturzyńska Michalina Jędruszak
Frekwencja 100%: Aleksandra Nachuniak, Dawid Koczura,
Adrian Poliszuk,Julia Mojsiejuk, Jakub Kozioł, Bartosz Tyrański, Marcin Krawczak, Damian Kość, Jarosław Sobstyl, Damian
Grzywny, Sylwia Posturzyńska, Katarzyna Holuk
Najwyższa średnia ocen w klasach: kl. Ia - Zuzanna Jodłowska
-5,0; Aleksandra Nachuniak - 5,38
kl. Ib - Emilia Sadowska - 5,0; Martyna Fabiańczyk - 5,08
kl. IIa - Igor Danielczuk - 5,13; Damian Sochacki - 5,07
kl. IIb - Wiktoria Kość - 5,13; Marcin Krawczak -5,0; Damian
Kość - 4,8
kl. IIc - Jarosław Sobstyl - 5,08; Paulina Kajdaszuk - 5,0
kl. III - Barbara Kociuba - 5,44; Sylwia Posturzyńska - 5,29;
Karolina Fabiańczyk - 5,27; Weronika Koper - 4,77; Jessika
Wawrynek - 4,76
kl.IIIb - Kinga Jaworska - 5,16
Redakcja GIMprasy

550 piątek, 461 czwórek, 353 trójki i…
parę niższych ocen. Średnia ocen
wszystkich starszych klas to łącznie
ponad 4,0. Niezły wynik. Spędziliśmy w
szkole 180 dni nauki, strzeliliśmy setki
bramek, w stołówce zjedliśmy prawie 400
kg makaronu, 800 kg jabłek i 6,5 tony
ziemniaków.
Podczas uroczystego zamknięcia
roku szkolnego Anno Domini 2015/2016
przekazano sztandar szkoły młodszemu
rocznikowi pocztu, a także obejrzano
występy taneczne (klasy 0a, 5a i 6a),
wokalne (chór szkolny) i teatralne (klasa
5a). Wybrz miał y prz em ówi enia
pożegnalne i gratulacyjne.

Najzdolniejsi uczniowie klas szóstych
otrzymali swoje wyróżnienia, lecz nie
byli oni jedynymi gwiazdami
pozującymi na tradycyjnej ściance
w blasku fleszy. Od trzech lat,
bowiem, istnieje w szkole zwyczaj
nagradzania najaktywniejszych

OGÓRKI PO CHIŃSKU

r odz ic ów, r epr ez ent owa ny
uroczystym wręczaniem statuetek
Oskarowych. Tak też było i tym
razem. Przy akompaniamencie
oryginalnej hollywoodzkiej muzyki
z gali Oskar owej, sześcioma
statuetkami nagrody „Rodzinne
Oscary, III edycja” panie Dyrektorki
uhonor owa ły na stępują cyc h
laur eatów: Joanna i Andr zej
Joszczukowie, Magdalena i Marcin
Piotrowscy, Emilia i Piotr Lipkowie,
Marta Krysa, Anna Czarkowska,
Aneta Maklakiewicz.
Wraz z zakończeniem tego roku
szkolnego zakończyliśmy kolejny,
niewątpliwie pracowity, etap. W głowach
wszystkich świadków uroczystości,
oprócz zadowolenia i ulgi było, jednak,
jeszcze coś.
Pytanie, „Co przyniesie przyszłość?”
Anna Kostecka

Kącik kulinarny

Potrzebujemy: 2 kg ogórków, 2 płaskie łyżki soli, 1 duża główka czosnku, 1 łyżeczka chilli, 1 łyżeczka papryki słodkiej, 1 szklanka octu, 1/ 2 kg cukru, 10 - 12 łyżek oleju
Sposób wykonania: Ogórki ze skórką pokroić w plasterki, zasypać solą, odstawić na minimum 2 godz.
Ogórki wyłożyć na cedzak, wytworzony sok wylać. Do pokrojonych ogórków dodać zmiażdżony czosnek, chilli, paprykę słodką i przemieszać, dodać olej, ocet i cukier. Dobrze wymieszać aż cukier się rozpuści, przełożyć do słoików. Nie pasteryzować.
KGW Wereszcze Małe, Marzenna Kieliszek
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Najważniejsze nagrody Szkoły Podstawowej w Rejowcu rozdane!

Najbardziej aktywni rodzice pomagający szkole

Najlepsi uczniowie

Uroczyste
zakończenie
roku
szkolnego
w
rejowieckim

Gimnazjum
Najlepsza absolwentka szkoły
Michalina Jędruszak (średnia 5,44)

Najlepsi sportowcy szkoły:
Magdalena Jóźwiak i Antoni Uszko

Towarzystwo Regionalne
aktywne, gościnne
i zmobilizowane

Wizyta członków PTTK Oddział Krasnystaw u członków TRR

Z wizytą w Browarze Jagiełło

Dzień rodziny w Leonowie
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