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Przegląd wieńców dożynkowych

Adamów i Wólka Rejowiecka Rybie Siedliszczki

Niedziałowice Wólka Rejowiecka Zagrody



Oprawę muzyczną zapewniła – jak zawsze, orkiestra dęta pod 
batutą P. Mariusza Cichosza, zaś słowo czytane sprawowali 
P. Ewa Nowak, Wanda Majewska, Piotr Majewski, Ewa Lewczuk –  
starościna.

Msza Św. została odprawiona w intencji rolników. Korowód 
dożynkowy był niezwykle bogaty i różnorodny. Otwierali go 
starostowie niosący dorodny bochen chleba wypieczony 
z tegorocznych zbóż. Chleb to wspólnota tysięcy małych ziarenek, 
a dzięki znojnej pracy rolników nadaje on treść dziękczynieniu. 
Przekazali go Staroście Chełmskiemu i Burmistrzowi Rejowca, 
a  Ci  księżom.

Święto Plonów – zgodnie 
z odwieczną tradycją, rozpoczęła 
Msza Św. odprawiona przez Ks. 
Kanonika naszej parafii Andrzeja 
Jeżynę, który także wygłosił homi-
lię. Przed rozpoczęciem mszy pię-
kną pieśń dożynkową odśpiewała 
kapela „Ale Babki” z Dorohuska, 
zaś Maja Dąbska i Wiktoria 
Wołoszyn wygłosiły tematyczne 
wiersze nawiązujące do dożynek 
i  pracy  na  roli.

pracował w swoim zawodzie. Po przejściu na emeryturę przebranżowił się, by z ogromną pasją zająć się 
uprawą roli w rodzinnym Adamowie. Syn Marek absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
pomaga  ojcu  w  ciężkiej  pracy.  Uprawiają  pszenicę,  buraki,  groch  i  łubin.

Zaszczytne funkcje starostów pełnili P. Elżbieta Lewczuk 
z Ignatowa Kolonii gm. Kamień, która wraz z mężem Piotrem 
prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 85 ha. Zasiewy są 
wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa. Posiadają 122 
sztuki bydła, w tym 60 krów mlecznych. Zarówno obora jak 
i gospodarstwo są w pełni zmechanizowane. Mleko dostarczają 
od  2000  r.  do  Spółdzielni  Mleczarskiej  „Bieluch”  w  Chełmie.

Starostą Dożynek był Edward Gersztyn, który w Adamowie 
gm. Rejowiec wraz z synem Markiem prowadzi gospodarstwo rolne 
o powierzchni 175 ha. Po ukończeniu szkoły lotniczej w Dęblinie
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Chleb pracą nabyty bywa smaczny i syty.

Dożynek czas
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Dożynki to jeden z najpiękniejszych polskich obyczajów. 
To radosne podsumowanie całorocznej pracy rolnika, to zamknięcie 
najgorętszego okresu żniw, który w tym roku był szczególny za 
sprawą zmiennej i kapryśnej pogody. Tradycję polskiej wsi nasza 
gmina kultywuje z prawdziwym pietyzmem, poszanowaniem tych 
wszystkich, którzy uprawiają ziemię, zbierają plony, by dzielić się 
nimi.

Choć z dniem 1 stycznia 2017 r. Rejowiec odzyskał status miasta, 
w  kwestii  gminnych  dożynek  nic  się  nie  zmieniło.

10 września b.r. w naszej gminie odbyły się dożynki Powiatu 
Chełmskiego, organizatorem których byli Starosta Chełmski Piotr 
Deniszczuk i Burmistrz Rejowca Tadeusz Górski. Uroczystość stała 
się wyrazem najgłębszego szacunku i podziękowania za trud rolniczej 
pracy.
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Dary  ołtarza  prezentowały  się  godnie,  a  były  nimi:
- świece, jako znak Chrystusa, przekazane przez radnych powiato-

wych  P.  Dorotę  Łosiewicz  i  Stanisława  Wierciocha
- kwiaty, symbol radości i piękna, którymi Bóg przyozdabia ziemię 

stworzoną dla człowieka, przekazane przez dzieci z klasy III 
Szkoły Podstawowej w Rejowcu, z Zespołu 

„Reczka” – Maja Lipko, Anna Lipko, Maja 
Kozieł, Paula Casa, Lena Ładniak oraz Łukasz 
Proskura

- kosz owoców – znak bożego błogosławieństwa 
dla wszystkich, by życie każdego zaowocowało 
w miłość, nadzieję i silną wiarę – przekazany 
przez mieszkanki Rejowca P.P. Bogumiłę Kister 
i  Janinę  Danielczuk

- wino i woda – symbol ludzkiego życia, bowiem 
Chrystus jest winnym krzewem a ludzie latorośla-
mi – przekazane przez ministrantów - Daniel 
Błaziak,  Mikołaj  Nowaczek

- ornat, kustodium, puszka i patera – dary starostwa 
ufundowane dla tutejszej parafii, przekazali 
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Grażyna 
Szykuła i Przewodniczący Rady Miejskiej 
w  Rejowcu  Pan  Mirosław  Kość.

Z kolei ksiądz poświęcił wieńce, których w tym 
roku było bardzo dużo ze względu na charakter 
dożynek. Tradycyjnie zebranych na uroczystości

częstowano
chlebem.



Oksza

Strona 5

Serdecznie byli powitani goście zagraniczni:
ź Pan Mykoła Parchomiuk – Wojewoda Powiatu 

Lubomelskiego 
ź Pan Mykoła Suszyk – Starosta Lubomelski
ź Pan Dymitryj Malasz – z Rejonu Lubomelskiego
ź Pan Wiktor Kozak – Starosta Kowelski
ź Pan Oleksij Nesteruk – Wójt Gminy Huszcza

Szczególne słowa powitania gospodarze 
skierowani do sponsorów tegorocznych dożynek - 
zostaną  wymienieni  na  str.  14.

Starosta Chełmski, zwracając się do wszystkich 
obecnych podkreślił fakt, że dożynki to wdzięczność 
ludziom za rolniczy trud oraz szacunek do pracy 
wykonywanej  na  pożytek  własny  i  innych.
Z kolei Burmistrz wyraził zadowolenie z tego, 
że Rejowcowi przypadł zaszczyt współgospodarze-
nia tegorocznego święta plonów i możliwość 
wspólnego  podziękowania  za  tegoroczne  plony.
Podkreślił znaczenie dożynek w tradycji ludowej, 
kiedy  to  jest  czas  na  podziękowanie i wyrażenie 

uznania dla rolniczego trudu. To także czas 
dziękczynienia Bogu za udane zbiory, za to że 
minęły nas wszelkie anomalie pogodowe. Życzył 
miłych chwil i niezapomnianych wrażeń. Oby to 
święto  stało  się  naszą  wspólną  radością.

Odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” 
przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
wręczyli Starosta i Burmistrz 11 osobom. Wśród 
odznaczonych z naszej gminy znalazła się 
Katarzyna  Kaczor  z  Kobylego.

Po zakończonej Mszy Św. Starosta i Bu mistrz witali bardzo licznie 
przybyłych gości. Ich lista była tak długa, że ograniczę się do 
stwierdzenia, iż byli to samorządowcy wszystkich szczebli ze 
szczególnym podkreśleniem tych z naszego powiatu – burmistrzowie, 
wójtowie, przedstawiciele służb mundurowych, jednostek i instytucji 
działających na rzecz polskiego rolnika, pracownicy oświaty, kultury, 
służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Chełmie i Urzędu Miejskiego w Rejowcu, sołtysi, 
Panie z kół Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele mediów i wszyscy 
obecni na uroczystości. Nie zabrakło zaproszonych księży z parafii 
powiatu  chełmskiego. 

r
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Od godziny 14:00 sceny zawojowały zespoły i kapele ludowe z całego powiatu. A że dożynki to radosne 
święto,  więc  repertuar  był  radosny.

Małgorzata Sobstyl Natalia Parada
Olga Bogdańska

Orkiestra Dęta

Zespół Reczka

Zespół Sleepyheads

W parku otaczającym pałac rozlokowane były namioty z pracami twórców ludowych. Każdy nawet 
najbardziej wybredny mógł znaleźć coś dla siebie. Smakowitości przygotowane przez KGW z całego niemal 
powiatu  drażniły  zapachami  i  kusiły  wzrokiem.

KGW Niedziałowice KGW Adamów i Marysin KGW Rybie
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Jedną z atrakcji powiatowo-gminnych dożynek było stoisko Koła 
Łowieckiego nr 4 „Sokół” w Rejowcu, w którym serwowano smacznego 
dzika z kaszą, przygotowanego przez kolegów Andrzeja i Kazimierza 
Joszczuk. Koło, w ramach dobrej współpracy z samorządami gminy 
i powiatu, było również sponsorem finansowym tegorocznych dożynek. 
Organizatorzy serdecznie dziękują łowczemu Zbigniewowi 
Maciejewskiemu i Zarządowi Koła za sponsoring i owocną współpracę.

Występ gwiazdy wie-
czoru, którą była Eleni, 
zgromadził niespotykane 
dotychczas w Rejowcu tłu-
my wielbicieli jej talentu. 
Na podkreślenie zasługuje 
bardzo kulturalne zacho-
wanie zgromadzonej publi-
czności, co również doce-
niła  artystka.

KGW Bańkowszczyzna KGW Siedliszczki i Hruszów KGW Wereszcze Małe i Wólka Rejowiecka

Po niej na scenie pojawiła się formacja 
Mega Dance. Ta zyskała duże uznanie mło-
dzieży.

Pokaz sztucznych ogni, urzekająco piękne 
widowisko, widziany był na dalekie odległo-
ści  i  wzbudził  zachwyt.

Zabawa taneczna przy dźwiękach zespołu 
Histon zapewniła miłośnikom rozrywki pię-
kne  chwile.

Rozstrzygnięto wiele konkursów, o któ-
rych  mowa  w  innym  artykule. 
Podczas dożynek można było oglądać liczne  
wystawy.

Zespół
Mega Dance

Eleni
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Życie na wsi jest ciekawe, pełne pasji i radości.
To co tutaj robią ludzie, płynie z serca i miłości.
Już im nie wystarczy, sierp i zwykła kosa,
aby wszystkie ziarnka, zebrać co do kłosa.

Z postępem rolnicy w pola swe wkraczają,
bo ogromną misję, przed sobą dziś mają.
Muszą zebrać wszystko, co zrodziła ziemia, 
by nie było głodu, chorób i zmartwienia.

Aby żadna matka płakać nie musiała,
że głodne dzieciątko do szkoły posłała.
To oni pracują całe długie lata, 
aby zapach chleba miała każda chata.

Bóg im dopomaga, zsyła im pogodę, 
oni starają się w porę zebrać zboże.
Choć bywało różnie, gorąco, nerwowo, 
każdy w swojej pracy starał się wzorowo.

Uroczystość dożynkowa pokazała po raz kolejny, że takie imprezy są potrzebne. Pozwalają na 
odprężenie się od codzienności – często szarej i trudnej – na integrację. Dają chwilę wytchnienia, którego 
każdy  człowiek  potrzebuje.  Takie  radosne  chwile  na  długo  pozostają  w  pamięci. 

Janina Danielczuk

Wspólnymi siłami plon zebrano z pola, 
aby nie płakała matka utrudzona.
Póki ziemia rodzi głodu nie zaznamy, 
więc ją szanujemy, dbamy i kochamy.

Dzisiaj w święto plonów dziękujemy Bogu, 
że nam matka ziemia dała mnóstwo płodów.
I była łaskawa, szczodra i bogata, 
że nas nie zawiodła, nawet tego lata.

Ciągle nas też uczy szacunku do chleba, 
i daje radości, tyle ile trzeba.
Pomimo żywiołów, huśtawki w pogodzie, 
rolnik plony zebrał, w polu i ogrodzie.

Nigdy nie narzekał, pracy się nie lękał,
wierność swojej ziemi, przed laty przysięgał.
Chociaż jest surowa i wymagająca,
zrobi dla niej wszystko, by była kwitnąca.

Bogusława Kister

Matka Ziemia

Zespół
Histon
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W ramach środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego 2017 zostały przebudowane 
kolejne  odcinki  dróg  gminnych. 

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria Niedziałowska III etap – 400 mb 
(asfalt)

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemirów III etap – 200 mb (asfalt)

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedziałowice III etap – 300 mb (kruszywo)

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wereszcze Duże (w kierunku Podgórza) II i III etap 
–  1000 mb  (kruszywo)

5. Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Zawadówka III etap – 180 mb (asfalt)

6. Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Rejowiec, ul. Szkolna II etap – 280 mb (asfalt)

7. Przebudowa drogi w miejscowości  w miejscowości Elżbiecin – 450 mb

8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagrody I i II etap – 400 mb (kruszywo)

9. Przebudowa drogo gminnej w miejscowości Kobyle – 300 mb (asfalt)

10. Remont drogi gminnej w miejscowości Czechów Kąt – 300 mb (kruszywo)

11. Remont drogi gminnej w miejscowości Adamów – 400 mb (kruszywo)

Oprócz powyższych zadań związanych z realizacją Funduszu Sołeckiego zrealizowano roboty 
budowlane  z  udziałem  funduszy  unijnych  i  dotacji  celowych:

1. Przebudowę drogi gminnej nr 109649L ul. Przemysłowa w Rejowcu – inwestycja 
współfinansowana ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

2. Przebudowę drogi gminnej nr 109647L oraz budowa chodnika i zatoki autobusowej 
w miejscowości Hruszów gmina Rejowiec – współfinansowana z Programu Rozwoju Gminnej 
i  Powiatowej  Infrastruktury  Drogowej  na  lata  2016-2019

3. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stary Majdan II etap – 500 mb (kruszywo) 
– inwestycja realizowana częściowo z Funduszu Sołeckiego, a częściowo z programu 
związanego  z  modernizacją  dróg  dojazdowych  do  gruntów  rolnych

W październiku rozpoczną się ostatnie w tym roku roboty budowlane związane z remontem 
i  przebudową  dróg  w  zakresie:

 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zyngierówka – 890 mb (asfalt)

 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria Krzywowolska II etap – 610 mb (asfalt)

 3. Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Zawadówka IV etap – 250 mb (asfalt)

 4. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rejowiec (do ujęcia wody) – 600 mb (kruszywo) 

 5. Przebudowa drogi gminnej (bloki) w miejscowości Hruszów – 290 mb (asfalt)

Ponadto przygotowywana została dokumentacja techniczno – wykonawcza na budowę chodnika 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 812 ul. Chełmska w Rejowcu. Obecnie oczekujemy na otrzymanie 
pozwolenia  na  budowę.

W ramach projektu Rejowiec pt. „Ochrona dziedzictwa naturalnego poprzez rewitalizację zabytkowego 
parku  pałacowego  w  Rejowcu”  trwają  prace  budowlane.

Aneta Jeleń
Podinspektor ds. inwestycji, 
budownictwa i funduszy UE
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Nasze sukcesy na dożynkach
Podczas Powiatowego Święta Plonów w Rejowcu nie mogło zabraknąć okazji do podzielenia się 

swoimi pasjami, twórczością i dobrym smakiem. Rozstrzygnięto 7 konkursów dożynkowych: na 
najpiękniejszy wieniec, najlepszy „witacz”, kompozycję kwiatowo-owocowo-warzywną, nalewkę, ciasto, 
chleb wiejski. W konkursach kulinarnych wielkim zainteresowaniem cieszyły się te na najsmaczniejszą 
tradycyjną nalewkę i ciasto, w których wzięło udział łącznie ponad 80 osób. Odbyła się także kolejna już 
edycja konkursu „Moje Gospodarstwo Estetyczne i Bezpieczne”, w którym pierwsze, główne nagrody 
ufundował  KRUS  Chełm,  a  kolejne  trzy  Ewa  Grzywna – Żmuda.

Zwycięzcy oraz uczestnicy wszystkich konkursów dożynkowych odebrali nagrody rzeczowe 
i pamiątkowe dyplomy z rąk Burmistrza Rejowca Tadeusza Górskiego, Starosty Powiatu Chełmskiego Piotra 
Deniszczuka oraz Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka. Laureatami poszczegól-
nych  konkursów  zostali:

Wieńce Dożynkowe:
Komisja konkursowa: Mirosław Kość, Grażyna Glina, 
Jadwiga  Mazurek,  Jolanta  Popek,  Stanisław  Miszczuk.
I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich  Hruszów
II miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich Rybie
III miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich Marysin – Adamów
W ramach powiatowego konkursu I miejsce zajął wieniec 
Koła  Gospodyń  Wiejskich  Hruszów.

„Witacze”:
Komisja konkursowa: Jerzy Kieliszek – przewodniczący, 
Jolanta  Popek,  Mirosław  Kość.
I Miejsce: Sołectwo Rybie (przy boisku), Sołectwo Wólka 
Rejowiecka,  Sołectwo  Leonów  (przy  sklepie).
II Miejsce: Sołectwo Bańkowszczyzna, Sołectwo Rejowiec, 
Sołectwo  Kobyle.
III Miejsce: Sołectwo Adamów, Sołectwo Marynin,  
Sołectwo Niedziałowice, Sołectwo Leonów (Pani 
Gryglewska), Sołectwo Siedliszczki, Sołectwo Czechów Kąt 
i  Zagrody,  Sołectwo  Wereszcze  Małe.

Konkurs na najładniejszą kompozycję kwiatowo-owocowo-wa-
rzywną:
Komisja konkursowa: Katrzyna Haruk vel Chawryluk – przewodni-
cząca,  Monika  Kiraga,  Janina  Smętkowska,  Sylwester  Frącek.
I miejsce: Iwona Jędruszczak, Hruszów
II miejsce: Teresa Wójtowicz, Niedziałowice
III miejsce: Dorota Wiorko, Hruszów
W ramach powiatowego konkursu I miejsce zajęła Iwona Jędruszak 
z  Hruszowa,  a  III  miejsce  Monika  Czaus  z  Kobylego.

Konkurs na najlepszą nalewkę:
Komisja konkursowa: Marek Korzeniowski – przewodniczący, 
Andrzej  Lewczuk,  Lucyna  Polakowska,  Waldemar  Brzyszko.
I miejsce: Tomasz Łosiewicz, nalewka z głogu, Rejowiec
Monika Kiraga – nalewka malinowa, Wereszcze Duże
II miejsce: Anna Sokół – nalewka z aronii
III miejsce: Beata Grabiec – nalewka z rajskich jabłuszek, Rejowiec,  
Anna  Styś,  nalewka  malinowa,  Niedziałowice.
Małgorzata Kozłowska – nalewka  malinowa, Rybie.

Konkurs
na najlepsze ciasto

Konkurs na kompozycję
kwiatowo-owocowo-warzywną
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Konkurs na najlepsze ciasto:
Komisja konkursowa: Jerzy Kieliszek - 
przewodniczący, Bożena Krzyżanowska, 
Emilia  Serafin,  Franciszek  Karaś.
I miejsce: Gersztyn Patrycja Adamów; 
Oleksiejuk Klaudia, Leonów.
II miejsce: Danuta Sidor, Hruszów; 
Lucyna Polakowska, Rejowiec; 
Wiesław Psuja, Marynin.
III miejsce: Halina Rynkiewicz Weresz-
cze  Małe;  Aneta Majdan, Rybie;
Małgorzata Grabczak,  Adamów.
W ramach powiatowego konkursu 
I miejsce zajął Wiesław Psuja z 
Marynina.

Konkurs na najlepszy chleb dożynkowy:
Komisja konkursowa: Alicja Semeniuk – przewo-
dnicząca, Paweł Holuk, Bożena Jagiełło, Kamila 
Prokopiuk,  Irena  Chacia.
I miejsce: Maria Suprewicz, Wereszcze Duże
II miejsce: Grażyna Glina, Wereszcze Małe, Hanna 
Sobańska,  Marysin
III miejsce: Mirosława Pyc, Wólka Rejowiecka

Moje Gospodarstwo Estetyczne i Bezpieczne:
Komisja konkursowa: Jolanta Popek – przewodni-
cząca, Jolanta Nowak, Mirosława Garbacz, Janusz 
Mazurek,  Dorota  Łosiewicz. 
I miejsce: Lidia i Zenon Świszcz – Czechów Kąt; 
Marzanna Sochacka – Niedziałowice; Beata Bazela 
–  Wereszcze  Małe
II miejsce: Agnieszka Oszwa – Wereszcze Małe; 
Piotr i Katarzyna Kochańscy – Rybie.
III miejsce: Teresa Wójtowicz – Niedziałowice; 
Małgorzata Dubiel – Rejowiec;
 Teresa Oleszczuk – Stary Majdan

Podczas dożynek swoje stoiska prezentowały 
również Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Rejo-
wiec: Wereszcze Małe, Bańkowszczyzna, Rybie, 
Niedziałowice, Hruszów, Siedliszczki, Marysin-
Adamów oraz Wólka Rejowiecka. Nie zabrakło na 

nich produktów regionalnych wytwarzanych 
tradycyjnymi metodami, rękodzieła artystycznego, 
barwnych i pomysłowych dekoracji, czy prawdzi-
wych  domowych  wypieków.

W oranżerii Pałacu Zaleskich można było 
zobaczyć wystawę grupy hafciarskiej „Igłą 
Malowane” działającej przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Rejowcu. Swoje prace prezentowały: 
Maria Sitkowska, Ewa Pawelec, Małgorzata 
Wyrostek, Beata Grabiec, Honorata Ziółek, Paulina 
Grabiec. Obok dzieł dorosłych znajdowała się 
również wystawa dziecięca zrealizowana podczas 
warsztatów rękodzielniczych. Udział w niej wzięli: 
Agnieszka Bogdańska, Maja Dąbska, Gabriel 
Długosz, Kacper Grabiec, Maja Janda, Wiktor 
Janda, Klaudia Karauda, Natalia Kierepa, Wiktoria 
Kierepa, Milena Laskowska, Zofia Laskowska, Pola 
Lewczuk, Karolina Majewska, Paulina Majewska, 
Aleksandra Mazur, Anna Pilipczuk, Patrycja Piwko, 
Julia Szarun-Nowicka, Wiktoria Śladewska, 
Klaudia  Śusarz,  Wiktoria  Wołoszyn. 

Wystawę „witaczy”, rękodzieła dziecięcego, 
finału konkursu „Moje Gospodarstwo Estetyczne 
i Bezpieczne” można nadal oglądać w Gminnym 
Ośrodku  Kultury.

Karolina Lipińska

Laureaci Konkursu
na Wieniec Dożynkowy

Burmistrz Rejowca informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec 
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rejowcu zostały zamie-
szczone  wykazy:

• nieruchomości przeznaczonej do dalszego najmu dla dotychczasowego najemcy, dotyczący lokalu 
użytkowego  o  powierzchni  66 m²  w  Leonowie;

• nieruchomości przeznaczonej do dalszej dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy – działka 
nr  205/2  o  powierzchni  2,02 ha  położona  w  Rejowcu  Kolonii;

• nieruchomości położonej w Wólce Rejowieckiej przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat – 
działki  nr  610/19  i  610/36  o  powierzchni  ogólnej  0,8975 ha.

O G Ł O S Z E N I E



I MIEJSCE:
Sołectwo Wólka Rejowiecka

III MIEJSCE:
Sołectwo Adamów

I MIEJSCE:
Sołectwo Rybie (przy boisku)

III MIEJSCE:
Sołectwo Wereszcze Małe

II MIEJSCE:
Sołectwo Bańkowszczyzna

I MIEJSCE:
Sołectwo Leonów (przy sklepie)

III MIEJSCE:
Sołectwo Siedliszczki

Sołectwo Wereszcze Duże



III MIEJSCE:
Sołectwo Marynin

II MIEJSCE
Sołectwo Rejowiec (przy pałacu)

Sołectwo Zawadówka

III MIEJSCE:
Sołectwo Niedziałowice

II MIEJSCE:
Sołectwo Kobyle

Sołectwo Rybie II

III MIEJSCE:
Sołectwo Leonów (Pani Gryglewska)

III MIEJSCE:
Sołectwo Czechów Kąt i Zagrody



Składam serdeczne podziękowania za wrażliwość, hojność oraz wszelką pomoc 
zarówno wyżej wymienionym sponsorom, jak i wszystkim osobom pragnącym zachować 
anonimowość zaangażowanym w organizację Dożynek Gminno Powiatowych 2017 r.

Tadeusz Górski - Burmistrz Rejowca

 Jarosław Żuk

„Gardenmet”
Rejowiec Fabryczny

PHU „Roltex ”
Siedliszcze

Wywóz Nieczystości
Dariusz Gałan

Łaszczówka

 Koło Łowieckie nr. 4

„Sokół”
Rejowiec

Usługi Inżynierskie

Henryk Wierzbicki
Wąwolnica

Transport
Ciężarowy

Zenon Kister
Rejowiec

Przedsiębiorstwo Rolne
Handlowo-Usługowe

Kal – Drog
Kalina Kossak

Lubartów

Iwona Szłapak
Sielec

Firma Dom-For
Dominik Fornal

Chełm

Krzysztof Proskura
S ennica Różanai

PW Gardenia
Marta Błaszczyk

Rejowiec

Małgorzata Grabczak

Kwiaciarnia
Adrianna

Rejowiec

Ewa
Grzywna – Żmuda

Chełm

Marek Krawczak

Usługi Budowlane
Chełm

Gersztyn
Edward i Czesława

Gospodarstwo Rolne
Adamów

 Stanisław
Wiercioch

Rejowiec

Tadeusz Liszewski

„Talimex”

Ogiński Wojciech, Łuszczów

Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego
Placówka Terenowa w Chełmie

Bank Spółdzielczy w Cycowie
Grupa BPS ODDZIAŁ w Rejowcu

Radni Rady Miejskiej 

w Rejowcu
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W dniu 22 lipca 2017 roku, po raz kolejny urocze i magiczne miejsce - 
Chata Skansen Państwa Teodozji i Jerzego Grzesiaków w Rejowcu 
gościła  uczestników  Trzeciego Zjazdu  Rodziny  o  Korzeniach  Bryk.  
Mając na uwadze Tych, którzy odeszli dawno, dawno temu, jak i Tych, 
którzy odeszli w ostatnich miesiącach, z sentymentem poddano się wspo-
mnieniom i dysputom o sprawach bieżących, a myśl przewodnia jest 
zawarta w wersach skreślonych przez jednego z uczestników - Wojciecha:

Zjazd Rodziny o Korzeniach Bryk 22. 07. 2017 r.

Wychodząc naprzeciw przemijaniu - z wolą utrwalania 
pamięci o tych, co odeszli i trwania wśród obecnych

na kolejnym spotkaniu jesteśmy razem,
przywołani pamięcią naszych Dziadów
i stojąc przed ich wspomnień obrazem

będziemy szukać wspólnych dni śladów.

Niech więź naszej Rodziny wespół tworzą starsi i młodzi
- w tym wszystkim przecież o to chodzi,

abyśmy zbierali nasze minuty, godziny, miesiące i lata
i tworzyli historię naszego Rodzinnego Świata.

Niech więc ścieżki naszego Rodu i kolejnego pokolenia
wiją się bez zapomnienia.

Dajmy upust śladom naszego cienia
i trwajmy przy wspólnych wspomnieniach. 

A ci, którzy byli przed nami?
Odeszli – a nam są bliscy i znani. 

To nasz jest przywilej i nasza wola
aby być razem za czasem zdążamy.

A że w życiu pisana jest przez los nasza dola
- my ze sobą się spotkamy.

Z nieukrywaną radością i atencją zgromadzona 
Rodzina powitała Burmistrza Rejowca - Pana Tadeusza 

Przemijanie jest nieuniknione, lecz utrwalanie pamięci o tym, co już nie wróci, jest naszą 
powinnością wobec kolejnych pokoleń.

A w tym magicznym miejscu jakim jest CHATA SKANSEN 
Gospodarze Teodozja i Jerzy Grzesiakowie mają serce i dar gromadzenia wspomnień 

i materialnych dowodów,
aby kolejne pokolenia mogły odczytać ducha czasu minionego.

Dziękując za gościnność, otwartość, serdeczność i przychylność, życzymy pomyślności 
i nieustającego uporu i wytrwałości w powiększaniu zbiorów

i kultywowaniu pamięci o tym, co było.

Uczestnicy III Zjazdu Rodziny o Korzeniach Bryk
Rejowiec, dnia 22 lipca 2017 roku

A załączone zdjęcia niech choć w części oddadzą klimat Spotkania.

Górskiego wraz z małżonką Janiną, co było doskonałą sposobnością do złożenia na ręce Pana Burmistrza szczerych 
gratulacji  i  życzeń  dla  całej  społeczności  Rejowca  z  okazji  przywrócenia  praw  miejskich.

A dla upamiętnienia pobytu w gościnnych progach Zacnych Gospodarzy dokonano wpisu w Księdze Pamiątkowej 
Chaty  Skansen  o  treści  jak  poniżej: 



1 września b.r. obchodziliśmy 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej
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Rocznicę napaści niemieckiej na Polskę 
upamiętniono Mszą Św., po której ulicami 
Rejowca przeszedł uroczysty pochód prowadzo-
ny przez Gminną Orkiestrę Dętą. Uczestniczyli 
w nim przedstawiciele władz lokalnych, instytu-
cji miejskich, przedstawiciele szkół oraz miesz-
kańcy  Rejowca. 
Dla uczczenia pamięci o wrześniowych wyda-
rzeniach zostały także złożone wieńce przy 
Pomniku Pamięci Pomordowanych przez 
Niemców Hitlerowskich w latach 1939-1944 
oraz na cmentarzu parafialnym, na grobach 
żołnierzy.

17 września - w rocznicę napaści Związku 
Sowieckiego na Polskę, mieszkańcy Rejowca 
modlili się na Mszy Św. upamiętniającej to 
wydarzenie.

Honorata Sałamacha

Sportowe  osiągnięcia  gimnazjalistów
Koniec roku szkolnego 2016/17 to dobry okres na 
podsumowania, w tym przypadku osiągnięć sportowych. 
Tradycyjnie gimnazjaliści startowali w sztafetowych 
biegach przełajowych. Reprezentacja dziewcząt: (opiekun 
B. Werner-Kość) K. Maciejewska, E Sadowska, K. Golec, 
G. Wołoszyn, A. Cygan, J. Kister, M. Fabiańczyk, J. Kubina, 
M. Uszko, O. Goździewska, D. Herman po starcie na 
szczeblu powiatu z drugiego miejsca awansowała do rejonu, 
gdzie po zaciętej rywalizacji zajęła przegrywając o 2s drugie 
miejsce. Kolejnym etapem startu były zawody wojewódz-
kie. Na 12 drużyn dziewczęta wywalczyły piąte miejsce.  
Reprezentacja chłopców: D. Oleksiejuk, D. Kość, S. Jarosz, 
K. Marczuk, K. Górny, A. Pastuszak, K. Majewski, 
K. Kondraciuk, D. Palonka, M. Kister, J. Gangreco, 
M. Popek, (opiekun M. Kość) w pięknym stylu pokonała 
wszystkich przeciwników i z pierwszego miejsca awanso-
wała do rejonu w Cycowie. Tam w sportowej rywalizacji 
chłopcy  wywalczyli  dziewiąte  miejsce.
Drugą wiodącą dyscypliną naszego gimnazjum jest piłka 
ręczna. W miesiącu grudniu i styczniu rozegraliśmy szereg 
spotkań międzyklasowych i sparingów z drużyną z Łopien-
nika. Sparingi były pomocne w przygotowaniu młodzieży 
do gimnazjady w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców. 
W rywalizacji międzygminnej dziewczęta pokonały drużynę 
z Okszowa i awansowały na zawody powiatowe 
w Dorohusku. Tam pokonując drużyny z Rejowca 
Fabrycznego i Dorohuska awansowały na zawody ½ 
wojewódzkie do Kraśnika, które odbyły się w marcu. 
W zawodach ½ wojewódzkich pokonując drużyny w swojej 
grupie Gimnazjum Niemce i Gimnazjum Ulan Majorat 

nasze gimnazjalistki walczyły o finał z Gimnazjum 
z Kraśnika. Niestety po zaciętej walce nasza drużyna 
przegrała trzema bramkami i ostatecznie walczyła o III 
miejsce z drużyną z Gimnazjum z Zamościa. Po dobrym 
spotkaniu gdzie do gry wdarły się „nerwy”, nasza 
reprezentacja przegrała o miejsce na „pudle” w rzutach 
karnych i uległa gimnazjum z Zamościa zajmując 
IV miejsce. Skład reprezentacji dziewcząt; K. Maciejewska, 
E. Sadowska, D. Herman, K. Kulczyńska, J. Kubina, 
G. Wołoszyn, K. Golec, J. Kupczyńska, D. Błaziak, 
I. Kalisiewicz. Chłopcy natomiast zostali pokonani przez 
zespół z Okszowa i zakończyli gimnazjadę w piłce ręcznej 
na etapie międzygminnym. Skład drużyny: (opiekun Miro-
sław Kość) D. Oleksiejuk, D. Kość, S. Jarosz, K. Marczuk, 
K. Górny, A. Pastuszak, F. Maciejewski, D. Palonka, 
O.  Korona,  K.  Terlecki.
Awans wywalczyli chłopcy w piłce nożnej na zawodach 
powiatowych. W tym roku reprezentowali nasz powiat na 
zawodach ½ wojewódzkich w Świdniku. Tam nie wyszli ze 
swojej grupy i ostatecznie zajęli V–VII miejsce. Skład 
drużyny: D. Oleksiejuk, D. Kość, S. Jarosz, K. Marczuk, 
K. Górny, A. Pastuszak, K. Majewski, D. Palonka, O. Korona 
(opiekun  Mirosław  Basiński). 
W maju dziewczęta i chłopcy startowali w Lidze LA 
w zawodach powiatowych. Tam obie drużyny awansowały 
na zawody rejonowe. Na zawodach rejonowych po drobnych 
roszadach zawodniczek dziewczęta pewnie wygrały 
zajmując I miejsce, chłopcy natomiast zajęli VII miejsce. 
Drużyna dziewcząt  reprezentowała nasz rejon na zawodach 
wojewódzkich w Zamościu, gdzie zajęła VI miejsce.



Akcja katolicka oddział Rejowiec

Strona 17

Oksza

TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA REJOWCA
Udaną Imprezą był Turniej zorganizowany 

przez B. Werner-Kość i M. Kość o Puchar Burmistrza 
Rejowca w piłkę ręczną dziewcząt i chłopców. 
W rywalizacji startowały dziewczęta i chłopcy 
z Gimnazjum nr 7 w Chełmie i drużyna 
z Gimnazjum Rejowca Fabrycznego. W kategorii 
dziewcząt były bezkonkurencyjne dziewczęta 
z Gimnazjum z Rejowca, pokonując dwie drużyny 
z bardzo wysoką przewagą, drugie miejsce 
wywalczyła drużyna z Chełma, a trzecie drużyna 
Gimnazjum z Rejowca Fabrycznego. Najskutecz-
niejszą zawodniczką Turnieju była bezapelacyjnie 
Katarzyna Maciejewska, która zachwycała swoim 
poziomem gry. Szkoda, że ta uczennica już w tym 
roku opuści nasze Gimnazjum, ponieważ jest bardzo 
sumienna, chętna, zdolna i zawsze gotowa chętnie 
podjąć nowe wyzwanie. Najlepszą bramkarką zosta-
ła Julka Kupczyńska. Skład drużyny: K. Maciejew-
ska, E Sadowska, D. Herman, K. Kulczyńska, 
J. Kubina, G. Wołoszyn K. Golec J. Kupczyńska, 
D. Błaziak,  I. Kalisiewicz.

Chłopcy natomiast jedną bramką przegrali 

z drużyną z Chełma i wysoko wygrali z drużyną 
z Rejowca Fabrycznego. Niestety, chłopcy pokazali 
w pierwszym meczu małe zgranie i popełnili 
podstawowe błędy, a to wynika z tego, że niesyste-
matycznie uczęszczali na zajęcia popołudniowe 
z piłki ręcznej. Skład drużyny: D. Oleksiejuk, 
D. Kość, S. Jarosz, K. Marczuk, K. Górny, 
A. Pastuszak, F. Majewski, D. Palonka, O. Korona, 
K.  Terlecki.

Na zakończenie spotkań drużyny otrzymały 
słodkie poczęstunki i pamiątkowe Puchary, które 
były sponsorowane przez Burmistrza Rejowca 
Tadeusza Górskiego. Statuetki dla najlepszej 
zawodniczki i bramkarki w kat. dziewcząt i chłop-
ców ufundowane przez Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Mirosława Kościa. Organizatorzy składają 
podziękowania dla Pana Burmistrza Rejowca za 
sponsoring i wsparcie w przygotowaniu tego rodzaju 
imprez  dla  młodzieży  szkolnej.

Ze sportowym pozdrowieniem
Nauczyciele wychowania fizycznego

W różańcu tkwi wielka siła

Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej krewnej Elżbiety. Wydawać by się mogło, że różaniec jest 
modlitwą wyłącznie maryjną. W istocie jednak w jej centrum stoi Chrystus, który nas do końca umiłował. 
Wydarzeń, które rozważamy w różańcu, zwanych tajemnicami jest po wprowadzeniu tajemnic światła 
dwadzieścia. Każdemu z nich odpowiada dziesiątka różańca, czyli jedno Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo 
i jedno Chwała Ojcu... Siostra Łucja zapewniała: „Nie ma takiego problemu osobistego, rodzinnego, 
narodowego ani międzynarodowego, którego nie można byłoby rozwiązać przez RÓŻANIEC”. 
7 października (święto Matki Bożej Różańcowej) wzdłuż granic naszego kraju ma stanąć żywy łańcuch ludzi 
trzymających się za ręce, którzy wspólnie odmówią Różaniec. Pomysł ten jest związany z setną rocznicą 
objawień w Fatimie. Jest to inicjatywa katolików świeckich. Polacy będą modlić się w ten sposób o ratunek 
dla swojej Ojczyzny i całego świata. W kościołach przygranicznych odbędą się Msze Święte i nabożeństwa 
Maryjne. Po Eucharystii nastąpi rozesłanie uczestników do punktów modlitwy na granicach. Zachęcamy do 
udziału w wydarzeniu. Weźmy różańce w dłonie i módlmy się! Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem. 
Modlitwa różańcowa jest łatwa, a równocześnie bogata - zasługuje, by wspólnota chrześcijańska ponownie 
ją  odkryła.  Zapraszamy  na  nabożeństwa  różańcowe  do  naszego  kościoła  parafialnego.

WPM

Modlitwa różańcowa jest jedną z najbardziej popularnych form 
modlitwy. Zna ją każdy, duży i mały, wykształcony i prosty. Widok człowieka 
z różańcem w rękach ma w sobie wiele piękna i dobrze świadczy o tej osobie. 
Ile łask i siły zostało nam nim wyproszone wie tylko... Maryja. Przez Jej 
wstawiennictwo codziennie modlą się poszczególnymi tajemnicami miliony 
ludzi. Warto dołączyć do tego grona. Niech zaczynający się właśnie 
październik będzie zachętą do ponownego odkrycia różańca. Im częściej 
odmawia się różaniec, tym bardziej czuje się bliskość Boga. Ta modlitwa 
naprawdę nas zmienia. Do odmawiania różańca wielokrotnie zachęcała 
Matka Boża w objawieniach: w Lourdes, w La Salette, w Fatimie 
i Gietrzwałdzie. W tej modlitwie powtarzamy po wielekroć słowa, które 

Skład drużyny: 100m; M. Fabiańczyk, Z. Jodłowska, 
G. Wołoszyn 300m; K. Maciejewska J. Kister, D. Herman, 
600m; E. Sadowska, O. Goździewska, K. Golec skok w dal; 
J. Kubina, I. Krawczyk, pchnięcie kulą; N. Jasińska, 
D. Błaziak (opiekun B. Werner-Kość). Na zawodach z Ligi 

La zostały ustanowione nowe rekordy szkoły. W biegu na 
100m Martyna Fabiańczyk z czasem 12,98, Katarzyna 
Maciejewska w biegu na 300m z czasem 43,98 i Damian 
Kość  w  skoku  w  dal  5,45m.
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„Dzień Przedszkolaka jest właśnie dzisiaj…” 
– to hymn, którym dzieci rozpoczęły uroczystość 
z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka w naszym 
przedszkolu. Były życzenia, tańce, konkursy z balonami. 
Za sprawą „czarodziejskiego pyłku” wraz z odznaką 
przedszkolaka był to dzień pełen radości, dobrej zabawy 
i niezapomnianych chwil spędzonych 
z rówieśnikami. Życzymy wszystkim 
dzieciom mnóstwo uśmiechu,  
pierwszych przyjaźni oraz czerpania 
radości  z  dzieciństwa.

Małgorzata Kość-Krupińska
Barbara Szymańska

Dnia 18 czerwca 2017 roku pani sołtys Małgorzata Kozłowska oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich zorganizowali piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka 
i zbliżających się wakacji. Było ognisko i dużo smakołyków oraz jeszcze więcej 
świetnej  zabawy.  Wszyscy  wrócili  z  uśmiechami  do  domu.

Piknik w Rybiem

Wzorem lat ubiegłych, tak samo i w tym roku 
mieszkańcy Rybiego zadbali o porządek i estetykę 
placu zabaw i boiska. Odmalowali sprzęt na placu 
zabaw i ogrodzenie. Została też wykoszona trawa 
i wygrabione liście. W pracach udział brali: 
Małgorzata Kozłowska, Adam Kozłowski, Joanna 
Romańska, Elżbieta Dolińska, Dawid Nowicki, 
Anna Sokół, Anna Hawryluk, Iwona Kukier, 
Patrycja Popek, Anna Rycko, Aneta Majdan, Jacek 
i Antek Uszko, Zbigniew Maciejewski, Kamil 
Karpiński, Henryk Bałanda, Krzysztof Lecht, Artur 
Oleszczuk, Radosław Dworakowski, Marian 
Dworakowski. W pracach porządkowych brały też 
udział dzieci: Szymon i Amelka Sokół, Kacper 

Porządki w Rybiem

Romański, Diana Suchocka, Gabrysia Suchocka, Kacper Suchocki, Igor Rzeźniczuk, Dawid Rzeźniczuk. 

Kobiety z KGW w Wólce Rejowieckiej 
zorganizowały pożegnanie lata. Uroczystość 
odbyła się 16 września. Gościem honorowym był 
burmistrz  Rejowca  Tadeusz  Górski.

Pożegnanie lata w Wólce Rejowieckiej

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W PRZEDSZKOLUDZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W PRZEDSZKOLUDZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W PRZEDSZKOLU
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Leonów

„Pożegnanie wakacji w Leonowie” 

Nowi  Patroni  ulic  w  Rejowcu
Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy 

budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 744) nałożyła na samorządy obowiązek zmiany 
nazw  propagujących  komunizm  lub  inny  ustrój  totalitarny.

Realizując ustawowy obowiązek wynikający z powołanej wyżej ustawy sięgnięto do historii Rejowca aby upamiętnić 
osoby związane z tą miejscowością i zmienić nazwę ulicy „22 Lipca”, wskazanej do zmiany przez Instytut Pamięci 
Narodowej  oraz  dodatkowo  nazwę  ulicy  Jurija  Gagarina.

Rada Miejska w Rejowcu uchwałą Nr XXV/158/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku zmieniła nazwy wymienionych ulic 
nadając ulicy „22 Lipca” nazwę „Piotra Szedla” oraz ulicy „Jurija Gagarina” nazwę „Franciszki i Feliksa Turewiczów”.

Nadanie ulicom nazw Piotra Szedla oraz Franciszki i Feliksa Turewiczów - byłych nauczycieli powiązane jest tematycznie 
z nazwami sąsiednich ulic, gdyż łączą się one bezpośrednio z ulicą Szkolną oraz Stanisława Zwierzyńskiego byłego 
wieloletniego  dyrektora  szkoły  w  Rejowcu.

Wymieniona na wstępie ustawa w art. 5 stanowi, że „pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach 
dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych 
zmiany  nazwy  dokonanej  na  podstawie  ustawy  są  wolne  od  opłat. 

Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę 
dotychczasową”.

Bezpieczne Wakacje - Znakowanie rowerów w Niedziałowicach

12 lipca br. na placu przy boisku wiejskim w Niedziałowicach odbyło się 
znakowanie rowerów dla mieszkańców sołectw Niedziałowice i Rybie. Była to 
kontynuacja akcji pn. „Bezpieczna Wieś” realizowana w sołectwie Niedziałowice 
w roku ubiegłym. Organizatorem przedsięwzięcia było Koło Gospodyń Wiejskich 
w Niedziałowicach. Członkinie Koła przygotowały dodatkowo dla uczestników 
poczęstunek, każdy otrzymał także  smycze oraz elementy odblaskowe. Łącznie 
oznakowano 16 rowerów. Przedsięwzięcie było realizowane we współpracy 
z Komisariatem Policji w Rejowcu. Rowery znakowali st. sierż. Sylwia 
Małkowska  (dzielnicowa  rejonu)  oraz  posterunkowy  Łukasz  Kwiecień.

Remont ogrodzenia wokół świetlicy w Leonowie wykonali 
mieszkańcy. Od lewej na zdjęciu: Grzegorz Jańczuk, Tomasz 
Mazurek, Krzysztof Czwórnoga, Klaudiusz Jagiełło i Sebastian 
Martyn.  Dzieci  także  pomagały  sadzić  krzewy.

Bardzo miło i przyjemnie zakończyły się wakacje 
dzieci z Leonowa. Radna Bożena Jagiełło i pań-
stwo Ola i Krzysztof Wojcikowie – właściciele 
sklepu, zorganizowali koniec wakacji na wesoło, 
zakupili nagrody dla dzieci za udział w konkursach 
i  słodycze.  Wszyscy  byli  bardzo  zadowoleni.
Dziękuję paniom sołtyskom B. Krzyżanowskiej 
i J. Mazurek za pomoc w organizacji spotkania, 
a  wszystkim  za  przybycie.

Bożena Jagiełło

Odnowionie świetlicy w Leonowie wykonali 
mieszkańcy. Od lewej: Bożena Jagiełło, Bożena 
Krzyżanowska, Jadwiga Mazurek, Beata Watrak, 
Klaudia Galicka, Magda Kopciewicz i Paweł 
Popek, oraz inni pomagający: Rafał Galicki, Paweł 
Michalak, Damian Oleksiejuk, Krzysztof Jagiełło, 
Bartłomiej Baran, Mateusz Krzyżanowski, 
a dekoracje kwiatową świetlicy wykonała Agata 
Czwórnoga.

Agnieszka Hasiec-Bzowska



Piotr Szedel 
Urodził się 18 kwietnia 1870 r. w Częstochowie, syn  Michała i Marianny z Uścieszyńskich. Pedagog, który położył 

nieocenione  zasługi  w  krzewienie  polskości  w  Rejowcu  w  czasach  zaboru  rosyjskiego  i  austriackiego. 
Przyjechał do Rejowca z guberni płockiej w styczniu 1907 r. na zaproszenie Józefata Budnego, właściciela dóbr 

rejowieckich oraz Apolinarego Machczyńskiego dyrektora cukrowni, jako nauczyciel do prowadzonej i finansowanej przez 
Budnego  2  letniej  prywatnej  szkoły  przy  cukrowni,  w  której  uczył  do  1915  roku.

Po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości tworzył od podstaw szkołę powszechną, której był Kierownikiem do przejścia 
na  emeryturę  w  1930  roku.

Był inicjatorem nadania szkole imienia Henryka Dąbrowskiego, które to imię szkoła otrzymała w 1930 roku.
On też w 1928 roku rozpoczął starania o rozpoczęcie budowy nowego budynku szkoły, środkowej część obecnego  

budynku,  oddanego  do  użytku  już  w  1930  r. 
Z jego inicjatywy usypany został w Rejowcu w 1917 r. kopiec Kościuszki, w setną rocznicę śmierci bohatera (obecnie 

teren  dzisiejszego  parku  przy  ulicy  Kościuszki).
Feliks Turewicz 

 Urodził się 7 listopada 1905 (według danych z akt osobowych) – są też wzmianki o dacie urodzenia 7 października 1901 r., 
w  rodzinie  chłopskiej  w  miejscowości  Dubienka  pow.  chełmski,  syn  Stanisława  i  Antoniny  z  Janickich .

W 1923r. ukończył Seminarium  Nauczycielskie w Chełmie i rozpoczął pracę jako nauczyciel od 1 września 1923 roku 
w siedmioklasowej szkole powszechnej w Rejowcu, ucząc śpiewu i wychowania  fizycznego. W szkole zorganizował chór 
i orkiestrę uczniowską (zespół mandolinistów). Wraz z nauczycielem Antonim Mardoniem organizował przedstawienia 
młodzieżowe.

W latach 1927- 1928 ukończył w Poznaniu kurs wychowania fizycznego. 
Od 26 września 1933 r. do 16 lipca 1934 r. oraz od 18 sierpnia 1934 r. do 1 września 1935 r. był Kierownikiem szkoły 

w  Rejowcu.
Interesował się spółdzielczością, był członkiem Komisji Rewizyjnej i członkiem Kasy Stefczyka. 
Założył w szkole sklepik uczniowski a jako członek ZNP prowadził w Ognisku Związku Kasę Samopomocy 

Nauczycielskiej.  Utrzymywał  kontakt  z  młodzieżą  pozaszkolną. 
Na początku okupacji hitlerowskiej opiekował się wysiedleńcami starając się dla nich o lokum i zaopatrzenie w żywność, 

przywożąc  ją  z  pobliskich  wsi. 
W  1940  r.  nawiązał  kontakt  z  tajną  organizacją,  kolportował  tajne  gazetki.
1 kwietnia 1941 r. został aresztowany w szkole, w klasie podczas lekcji i wywieziony do Chełma, skąd po przesłuchaniach 

z torturami (skrwawioną bieliznę przysłał do domu) został wywieziony do Oświęcimia a następnie do Oranienburga, 
gdzie  zmarł  25  stycznia  1942  r. 

Franciszka Turewicz (żona Feliksa Turewicza)
Urodziła się 1 grudnia 1898 r. we Lwowie. 
Od 1 września 1919 r. rozpoczęła pracę jako nauczycielka w szkole w Chojnie Nowym a następnie od 1 września 1922 r. 

w szkole w Rejowcu, w której pracowała jako nauczycielka matematyki do lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. 
Po przejściu na emeryturę nadal mieszkała w Rejowcu, gdzie zmarła 1 maja 1993 r. i została pochowana na miejscowym 

cmentarzu.
Janusz Mazurek
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Perłowe gody kapeli ludowej 
„Sami Swoi”

Od 30 lat podróżują ze swoją muzyką, 
są nieodłącznym elementem każdej uro-
czystości oraz gwarantem dobrej zaba-
wy zarówno w naszej gminie jak i poza 
jej granicami. Kapela ludowa „Sami 
Swoi” w tym roku obchodziła swoje 30-
te  urodziny.
Nie zabrakło na nich znakomitych gości 
– Wicemarszałka Województwa Lubel-
skiego, Krzysztofa Grabczuka, Starosty 
Powiatu Chełmskiego – Piotra Denisz-
czuka, oraz Burmistrza Miasta Rejowiec 
– Tadeusza Górskiego. Na uroczystość 
stawiło się także grono przyjaciół „Sa-
mych Swoich” – kapela Łopieńniczacy 
i  kapela  „Koral”  z  Kamienia.
Gości przywitał gospodarz uroczystości, 
Burmistrz miasta Rejowiec. Publiczność 
odśpiewała chórem „sto lat”, padło wiele 
wspaniałych słów uznania dla kapeli, 
wspomniano też o najważniejszych 

zasługach dla naszego regionu. Jubilaci 
otrzymali w prezencie m.in. nowe stroje, 
saksofon, pamiątkowe statuetki oraz 
indywidualne nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez Starostwo Powiatowe, 
Urząd Województwa Lubelskiego, oraz 
Burmistrza  Rejowca.

K. Lipińska
* * *

Plener „Lato 2017”
im. Grzegorza Gwardiaka

Coroczny plener malarski organizo-
wany przez Burmistrza Miasta Rejowiec 
cieszył się wielkim zainteresowaniem. 
Tegoroczna edycja tego wydarzenia 
sygnowana była imieniem Grzegorza 
Gwardiaka, a tematem przewodnim 
architektura Rejowca. W czasie pleneru 
odbywały się nieodpłatne zajęcia 
plastyczne dla dzieci i młodzieży, w któ-
rych uczestniczyło 50 osób. Wernisaż 
powstałych na plenerze prac artystów 
miał miejsce 7 lipca w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Rejowcu. Swoje 
dzieła zaprezentowali: Stanisław Wój-
cik, Ryszard Żłobiński, Lech Pawlak, 
Teresa Muracka, Małgorzata Bogucka, 
Małgorzata Warzecha, Dariusz Buczyń-
ski, Krystyna Galat- Grzywna, Anna Do-
browolska, Alicja Oleszczuk, Ryszard 

Śliwiak, Andrzej Orzechowski, Barbara 
Nowakowska, Danuta Długosz, Stani-
sław Miszczuk, Krystyna Mojska, Ewa 
Sokołowska, Anna Śladewska, Marek 
Pukas, Lidia Pasierbska, Henryka De-
derko, Agnieszka Wójcicka, Ewa Bursz-
czan-Słomczyńska, Karolina Lipińska.

K. Lipińska
* * *

Półkolonie letnie
Po raz kolejny z inicjatywy burmistrza 

Rejowca – Tadeusza Górskiego w dniach 
10.07 – 21.07 w Rejowcu odbyły się 
półkolonie letnie. W tym roku z możli-
wości aktywnego i ciekawego spędzenia 
wakacji  skorzystało  84  dzieci.
W programie tradycyjnie nie zabrakło 
wycieczek, takich jak: Farma Iluzji, 
Poleski Park Narodowy, Muzeum Wsi 
Lubelskiej oraz rekreacji w Aqua Parku 
Chełm a także na Ranczu Budrysa. Mali 
melomani odprężali się w kinie, a dla 
dzieci uwielbiających sztukę prowadzo-
ne były zajęcia plastyczne, w których 
organizatorów wsparła galeria dziecięca 
„Pokusa” z Chełma. Mimo nie zawsze 
dopisującej pogody powstało wiele 
wspaniałych wspomnień z tegorocznych 
wakacji.

K. Lipińska
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* * *
Warsztaty rękodzieła 
dla dzieci i młodzieży

Od 1 do 12 sierpnia odbywały się 
zajęcia rękodzieła artystycznego pod 
kierownictwem specjalisty GOK – 
Danuty Długosz. Uczestnicy mogli 
zapoznać się z tworzeniem m.in. haftu 
krzyżykowego, gobelinowego, filcowa-
nia oraz innymi technikami. W warszta-
tach udział wzięło 25 osób, nagrodą za 
ich ciężką pracę była wycieczka do 
Chełmskiego Parku Wodnego. Wszy-
stkie te atrakcje były możliwe dzięki 
wsparciu  Burmistrza  Rejowca. 

K. Lipińska

* * *
Wieczór poetycko-muzyczny. 

Wystawa prac
Grzegorza Gwardiaka

27 czerwca b.r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury gościliśmy niezwykły duet 
poetycko-muzyczny. Pana Marka 
Miszczuka - barda chełmskiego, który 
przedstawił swoją twórczość w autor-
skiej oprawie muzycznej. Jego utwory 
przybliżyły wszystkim gościom historię 
ziemi chełmskiej oraz kilka utworów 
odzwierciedlających bliską współpracę 
artystyczną z Grzegorzem Gwardia-
kiem, którego pamięci poświęcony był 
ten wieczór. A także Panią Lucynę Marię 

Franc, która zaprezentowała nam swoją 
poezję  i  złote  myśli.
Występ artystów związany był z wysta-
wą prac plastycznych Grzegorza Gwar-
diaka - artysty rejowieckiego i pracowni-
ka  Gminnego  Ośrodka  Kultury. 
Cały wieczór cieszył się dużym 
zainteresowaniem osób blisko związa-
nych z osobą Grzegorza, nie tylko 
rodziny, ale także znajomych, przyjaciół, 
artystów-malarzy oraz współpracowni-
ków. Podczas spotkania wspominano 
Grzegorza jako przyjaciela a przede 
wszystkim artystę, który swoją twórczo-
ścią  wzbogacił  nasz  region.

Honorata Sałamacha

Plener „Lato 2017”
im. Grzegorza Gwardiaka

Wieczór poetycko-muzyczny.
Wystawa prac

Grzegorza Gwardiaka

Perłowe gody
kapeli ludowej 
„Sami Swoi”



Oksza

Strona 22

    W związku z zakończeniem robót drogowych w Hruszowie, w imieniu 
własnym i wszystkich użytkowników drogi, pragnę serdecznie 
podziękować panu Burmistrzowi Tadeuszowi Górskiemu i Radzie 
Miejskiej za wykonanie tej inwestycji. Remont został przeprowadzony 
sprawnie i zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Jako mieszkańcy 
jesteśmy dumni, że w Gminie Rejowiec udaje się realizować inwestycje 
zgodnie z harmonogramem i potrzebami mieszkańców.

Radny Franciszek Karaś
wraz z mieszkańcami sołectwa Hruszów 

W dniu 16 lipca br. orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu została zaproszona na XV 
festiwal orkiestr dętych do miasta Polichna pow. kraśnicki w ramach obchodów dni miejscowości. 
Organizatorzy ufundowali jedną nagrodę główną, która przypadła gospodarzom. W opinii 
kapelmistrzów  nasza orkiestra zaprezentowała najlepszy program i brawurowe wykonanie, 
powyższa opina przełożyła się na najdłuższe  brawa słuchaczy przy odbiorze dyplomu i pucharu. 
Natomiast w dniu 23 lipca br. orkiestra  została zaproszona do m. Krasnobród pow. zamojski  na 
XXVII  przegląd orkiestr dętych, który jest organizowany również w ramach obchodzonych dni 
Krasnobrodu. Przegląd ma charakter prezentacji dorobku i poziomu artystycznego zaproszonych  
orkiestr. Ze względu na pogarszające  się warunki pogodowe orkiestra musiała wystąpić nie na 
scenie a  na murawie i jako jedyna została na początku koncertu pozbawiona nagłośnienia i prądu. 
Otrzymane brawa od publiczności i organizatorów po koncercie świadczyły, że  prezentowany 
program i jakość wykonania zasłużyły na szczególne uznanie co zostało podkreślone przy 
wręczaniu okolicznościowego pucharu i dyplomu przez Burmistrza Krasnobrodu pana Kazimierza 
Misztala. Obecnie  skład orkiestry dętej OSP Rejowiec to 28 członków, w tym ¾ to młodzież 
szkolna, studenci   i wychowankowie orkiestry. Od czerwca 2011 roku kapelmistrzem orkiestry jest 
Mariusz Cichosz rodowity chełmianin, absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I  i  II stopnia w 
Chełmie,  żołnierz zawodowy orkiestry wojskowej obecnie od kilku lat w stanie spoczynku. Pytany 
o marzenia, odpowiada – chciałbym nawiązać kontakty z muzykami, aby chcieli przyjeżdżać  do 
Rejowca (co jest wciąż aktualne) i przyczyniać się do prestiżu i osiągania wysokiego poziomu gry 
orkiestry. Należy podkreślić, że wsparcie otrzymałem od Radosława Drzazgi-kapelmistrza 
młodzieżowej orkiestry dętej w Krasnymstawie (wspaniały trębacz i kolega), Zygmunta Wójcik - 
saksofonisty i klarnecisty, znanego i cenionego nie tylko w Chełmie muzyka, pozostającego filarem 
orkiestry do chwili obecnej. Muszę wspomnieć jeszcze o kolegach, cenionych i lubianych w kręgach 
muzycznych, którzy nie potrzebują szczególnej rekomendacji, wspierających moją orkiestrę w 
potrzebie to Jarosław Tulikowski , Bogdan Depta, Sławomir Piędzia  i Krzysztof Korżyński za co 
bardzo im dziękuję. Natomiast należy podkreślić  najistotniejszy wkład  osoby w istnienie i 
funkcjonowanie orkiestry Burmistrza Rejowca pana Tadeusza Górskiego, któremu orkiestra jest 
szczególnie bliska. Czujemy wsparcie Przewodniczącego Rady Mirosława Kościa i Proboszcza 
Parafii Rejowiec. Siedzibą orkiestry jest Ośrodek Kultury, którego dyrektorem jest pani Dorota 
Łosiewicz to nasz wspaniały ,,ambasador”  i  opiekun. Orkiestra jest muzyczną wizytówką Rejowca 
i powiatu chełmskiego, stanowi  integralną część krzewienia kultury muzycznej w regionie.

Mariusz Cichosz

Papryka
konserwowa

Papryka
konserwowa

Orkiestra dęta Polichno i KrasnobródOrkiestra dęta Polichno i Krasnobród

3 kg papryki, wydrążyć ziarna pokroić 
w/g  uznania  i  ułożyć  w  słoikach.

Zalewa:
4 szkl wody
1 szkl octu
3/4 szkl cukru
1 łyżka soli
2 czybate łyżki miodu
Liść laurowy i ziele angielskie

Wszystkie składniki zagotować i zalać 
paprykę w słoikach. Pasteryzować 5 min.

Wanda Baran
KGW Wólka Rejowiecka 

Warsztaty rękodzieła
dla dzieci i młodzieży

Warsztaty plastyczne
dla dzieci

Półkolonie letnie



Laureaci konkursu
„Moje Gospodarstwo Estetyczne i Bezpieczne ”

I MIEJSCE
Lidia i Zenon Świszcz

Czechów Kąt

I MIEJSCE
Marzanna Sochacka

Niedziałowice

I MIEJSCE
Beata Bazela

Wereszcze Małe
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Laureaci konkursu
„Moje Gospodarstwo Estetyczne i Bezpieczne ”

II MIEJSCE
Piotr i Katarzyna Kochańscy

Rybie

III MIEJSCE
Małgorzata Dubiel

Rejowiec

III MIEJSCE
Teresa Oleszczuk

Majdan Stary

III MIEJSCE
Teresa Wójtowicz

Niedziałowice

II MIEJSCE
Agnieszka Oszwa
Wereszcze Małe


