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Idziemy do urn wyborczych
Przed nami wybory do wszystkich szczebli samorządu. Prawo do głosowania to jeden z podstawowych przywilejów każdego obywatela, który ukończył 18 lat. Powszechnie zalecane, choć nieobowiązkowe, powinno być wykorzystane przez każdego uprawnionego.
Skorzystajmy z tego przywileju postawieniem krzyżyka przy nazwisku kandydata, który będzie odpowiednim człowiekiem na właściwym miejscu.
Być burmistrzem , radnym na każdym stopniu władzy samorządowej – miasta, powiatu, województwa, to nie tylko zaszczyt. To przede wszystkim – obowiązek.
Od tego, kogo wybierzemy, zależy przyszłość miasta, gminy i jej mieszkańców – czyli nas samych.
Należy wziąć pod uwagę fakt, że jest to ostatni okres aplikacji, gdzie można pozyskać znaczące
kwoty. Mogą to zrobić osoby, które doskonale znają wszelkie zawiłe procedury z tym związane. To
nie czas na eksperymenty!!! Jest naprawdę dużo do zyskania, ale i zbyt wiele do stracenia.
Plany i zamierzenia naszego miasta i gminy są ambitne. Zabiegamy o utworzenie farmy fotowoltaicznej, zakładu produkującego nawozy wapniowe granulowane.
Plan przewiduje budowę OSA – Otwartej Strefy Aktywności na kwotę 100 tysięcy złotych dla mieszkańców Rejowca z siłowniami zewnętrznymi, parkiem linowym i placem zabaw w parku przy ul.
Dąbrowskiego i Fabrycznej.
Modernizacja terenu wokół szkoły ma obejmować skatepark, lodowisko, siłownię plenerową, miasteczko rowerowe, zieloną klasę, stację meteo oraz ogródek botaniczny, plansze do gry w warcaby i
szachy. To wszystko w trosce o dzieci i młodzież, którym należy zapewnić warunki do rozwoju nie
tylko fizycznego, ale przede wszystkim emocjonalnego.
Wśród planów i zamierzeń jest utworzenie Centrum Rekreacyjno-Kulturalnego 60+ w budynku lecznicy weterynaryjnej. Pilną potrzebą jest budowa stacji paliw.
Oczekiwaną jest inwestycja w odnawialne źródła energii na niebagatelną kwotę 4,5 mln zł poprzez
instalację kolektorów słonecznych, pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych dla zainteresowanych
mieszkańców gminy.
Budowa nowoczesnego ujęcia wody i zbiornika retencyjnego w Rejowcu to sprawa nadal aktualna,
nie spisana na straty, ale mająca realne szanse na realizację.
Istotne dla mieszkańców Rejowca i całej gminy są budowa chodnika przy ul. Chełmskiej i rozbudowa centrum Rejowca w znaczeniu: drogi, chodniki, parkingi i oświetlenie oraz dalsza modernizacja
dróg, świetlic w sołectwach.
Co uda się zrealizować, w znacznej mierze będzie zależeć od tego, kogo wybierzemy. Podobnie jak
zasobność i bezpieczeństwo gminy. Jej stabilna sytuacja finansowa stwarza realną perspektywę dalszych działań, jakie wynikają z potrzeb mieszkańców.
Szkoda byłoby tego zmarnować. Tak więc przyszłość gminy i jej mieszkańców leży w naszych rękach, a właściwie oddanych głosach.
ZATEM PÓJDŹMY DO URN WYBORCZYCH, ODDAJMY GŁOS NA WŁAŚCIWYCH
KANDYDATÓW.
Biorąc udział w wyborach, mamy wpływ na to, co będzie się działo w przyszłości. Nie biorąc udziału
w wyborach, sami pozbawiamy się możliwości decydowania o losach naszej małej Ojczyzny.
Redaktor Okszy, Radna Wielu Kadencji
Janina Danielczuk
Strona 3

Oksza

Nowoczesny budynek przedszkola w Rejowcu przy
ul. H. Dąbrowskiego 1 już pełen dzieci.
W poniedziałek, 17 września, po długich oczekiwaniach, obiekt zaczął działać ku uciesze rodziców i
dzieci z całej gminy. W godzinach porannych przybyłych z dziećmi rodziców powitał burmistrz Rejowca
pan Tadeusz Górski, pani dyrektor przedszkola Barbara Kość oraz panie nauczycielki. Nie było to tylko powitanie, ale również słowa przeprosin i podziękowania za cierpliwość, w którą musieli uzbroić się wszyscy,
ponieważ oddanie obiektu do użytku nieco się opóźniło. Budynek nowego przedszkola jest bardzo innowacyjny i przytulny, więc najmłodsi nie powinni przeżywać tam kilkugodzinnej rozłąki z najbliższymi. Sale są
duże przestronne, jasne i bardzo kolorowe, a co najważniejsze, każda z nich wyposażona jest w łazienkę
oraz w to, co najmłodsi lubią najbardziej, a więc zabawki. Zakupiono nowe meble do sal oraz do szatni.
Każda grupa otrzymała nowoczesny sprzęt audiowizualny: tablicę interaktywną, magiczny dywan czy też
nowoczesne 55 calowe telewizory, a wszystkie nauczycielki mogą pracować na pełno oprogramowanych
komputerach. Dzieci wraz z rodzicami zostały oprowadzone przez wychowawczynie po budynku. Ta mini
wycieczka dostarczyła wielu emocji i pozytywnych wrażeń. Przedszkole w Rejowcu liczy cztery oddziały.
Uczęszcza do niego 94 dzieci. .Wszystko to osiągnięto w ramach realizacji projektu „ Poprawa dostępności
do edukacji przedszkolnej w Gminie Rejowiec poprzez adaptację budynku w Rejowcu przy ulicy Henryka
Dąbrowskiego 1 na potrzeby przedszkola wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu”
Ta inwestycja jest jedną z najważniejszych dla gminy w ostatnim czasie. Wzrasta u nas liczba mieszkańców,
którzy chcą, by ich dzieci uczyły się i spędzały czas w bardzo dobrych warunkach. Teraz wreszcie takie zostały zapewnione. Poniedziałkowe wydarzenie to tylko preludium do uroczystego otwarcia przedszkola, które planowane jest w niedługim czasie po wstępnej adaptacji dzieci.
Dyrektor przedszkola
Barbara Kość
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Rewitalizacja zakończona!!!

Zakończono rewitalizację parku pałacowego przy Urzędzie Miejskim. Efekt końcowy jest wynikiem kilkuletniej pracy, najpierw nad przygotowaniem koncepcji zagospodarowania terenu, a następnie nad przygotowaniem dokumentacji budowlano – wykonawczej. W związku z użytkowaniem pałacu przez urząd miejski oraz idącą za tym aktywizacją tego miejsca i całego założenia parkowego przyjęto rozwiązania wychodzące naprzeciw potrzebom mieszkańców, z drugiej jednak
strony uwzględniające szczegółowe założenia konserwatorskie oraz historyczny charakter obiektu.
W ramach wypracowanych rozwiązań często powstałych w wyniku kompromisu pomiędzy zespołem projektowym, konserwatorem zabytków i urzędem zaprojektowano i wykonano:
- rewitalizacje terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu, w tym wykonanie drogi okalającej pałac
oraz przywrócenie dawnego dziedzińca zajezdnego – gazonu oraz innych elementów (ścieżka wraz
z roślinnością od strony parku) uczytelniający symetrię założenia pałacowego
- w oparciu o dostępne analizy oraz dokumentację archiwalną utwardzonych ciągów pieszych podkreślających historyczne uwarunkowania komunikacyjne oraz pierwotny charakter parku, wedle
dokumentów reprezentujący krajobrazowy styl angielski popularny na przełomie XiX i XX wieku
- aktywizację terenu wyspy poprzez odtworzenie istniejącego dawniej (w okresie przedwojennym)
mostku prowadzącego na wyspę oraz poprowadzenie ciągu pieszego dalej przez współczesną kładkę

- altanę widokową, współczesną, nawiązującą formą do tradycji początku XX wieku w miejscu nad
stawem, zamykającym otwarcia widokowe
- nową kładkę łączącą wyspę z pozostałą częścią parku w kontynuacji ciągu pieszego
- kameralną scenę plenerową z zadaszeniem i z widownią w przestrzeni parku od strony łąk, która
jest próbą przywrócenia jednej z dawnych funkcji parku, gdzie według przekazów ustnych już w
okresie międzywojennym stanowił on miejsce spotkań i aktywności społeczności. Lokalizacja podyktowana jest uwarunkowaniami widokowymi i terenowymi. Scena wpisuje się w krajobraz parku, ale go nie dominuje i ze względu na zalecenia konserwatora zabytków, nie mogła stanowić
konkurencji zarówno wizualnej jak i przestrzennej do budynku pałacu.
- mostek ogrodowy w stylu japońskim - według dostępnych dokumentów most ten znajdował się w
zachodniej części parku, w sąsiedztwie łąk, co potwierdzają fotografie przestrzeni mało zadrzewionej z widokiem kościoła w tle
W odniesieniu do wytycznych konserwatorskich przewidziano wykonanie inwentaryzacji zieleni i
projektu gospodarki drzewostanem, przeprowadzenie analizy układu ścieżek, wykonano program
nasadzeń uwzględniający uwarunkowania historyczne oraz wyeksponowania najstarszej części starodrzewia w sąsiedztwie stawu.
Koniecznym było wykorzystanie elementów dominant oraz subdominant krajobrazowych od strony łąk przy lokalizacji sceny oraz placów spacerowych w parku.
Końcowy efekt w postaci zrewitalizowanego parku, oraz opracowanej kompleksowej dokumentacji, pozwoli na zachowanie i kontynuację walorów historycznych parku dla przyszłych pokoleń.
Aneta Jeleń

Strona 5

Oksza
Ministerstwo Środowiska wprowadziło (1 lipca 2017 r.) jednolity dla wszystkich gmin Wspólny System Segregacji Odpadów. Odpady zbierane selektywnie to: - papier, - szkło, - tworzywa sztuczne i metale, - odpady ulegające
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, oraz - pozostałe odpady.
W naszej gminie taki system wprowadzamy od 1 września 2018 r. ze względu na okres trwania umowy z poprzednim przedsiębiorcą firmą „Ecler” z Tomaszowa Lubelskiego do 31.08.2018 r. Od miesiąca września 2018 r. odpady z terenu gminy Rejowiec będzie wywozić firma PW Ewa Grzywna – Żmuda z Zawadówki.
W ramach usługi przedsiębiorca zapewnia worki o pojemności 120 litrów do gromadzenia odpadów komunalnych.. Uzupełnianie worków do zbierania odpadów komunalnych następuje po każdorazowym odbiorze poprzez pozostawienie worków w ilości: jeden odebrany – jeden przekazany. Odpady komunalne gromadzone mogą też być w pojemnikach. W tym przypadku, właściciel nieruchomości we własnym zakresie zapewnia wyposażenie swojej nieruchomości w pojemniki.
Częstotliwość odbioru odpadów:
papier – raz w miesiącu,
szkło – raz w miesiącu,
metale i tworzywa sztuczne – raz w miesiącu,
odpady ulegające biodegradacji –raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 31października,
popiół – raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia,
pozostałe odpady komunalne (odpady zmieszane nienadające się wyselekcjonować) odpady niesegregowane – raz
w miesiącu,
W przypadku nieodebrania odpadów komunalnych lub niewłaściwego świadczenia usług przez firmę odbierającą odpady komunalne proszę takie przypadki zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Rejowcu: osobiście w pokoju nr 8 lub
telefonicznie - 82 56 88 159 wew.3, w dniu wystąpienia nieprawidłowości.
Szczegółowy sposób segregowania odpadów zawiera ulotka znajdująca się poniżej wraz z harmonogramem wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Rejowiec na rok 2018.
Wszystkie informacje dotyczące odpadów komunalnych znajdziecie też Państwo na naszej stronie internetowej
www.gmina.rejowiec.pl w zakładce Gospodarka Odpadami.

Kilka podstawowych zasad, segregacji śmieci:
1. Nie wyrzucaj potłuczonych kubków i talerzy do pojemnika na szkło.
Wyrzuć je do śmieci zmieszanych. Ceramika nie nadaje się do recyklingu.
2. Nie wyrzucaj opakowań z zawartością.
Resztki jedzenia mogą zabrudzić inne surowce,dlatego usuń je przed wyrzuceniem. Mycie opakowań nie jest konieczne, o ile gmina wyraźnie tego nie wymaga.
Opakowania zostaną mechanicznie oczyszczone w sortowni.
3. Przed wyrzuceniem zgniataj plastikowe butelki, puszki i kartony.
Zajmują w ten sposób mniej miejsca w domu,
a potem także w transporcie.
4. Nie wyrzucaj przeterminowanych leków do kosza na śmieci.
Zanieś je do najbliższej apteki lub oddaj w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
5. Baterie, świetlówki, zużyty sprzęt elektroniczny i AGD oddawaj do lokalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych lub sklepu ze sprzętem elektronicznym.
Zawarte w nich metale ciężkie, kwasy żrące i korozyjne, a także substancje rakotwórcze i rtęć muszą zostać zneutralizowane. W
przeciwnym razie zatrują wodę i glebę.
6. Nie masz miejsca na cztery kosze w kuchni? Wystar czą tr zy - do jednego wrzucaj odpady zmieszane, do drugiego papier, a
do trzeciego metale, tworzywa sztuczne i szkło.
Gdy pojemnik się wypełni, wyrzuć śmieci, pamiętając o podziale na odpowiednie frakcje: oddzielnie szkło, oddzielnie plastik z
metalem.

Agnieszka Dobosz
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Odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – PSZOK na Oczyszczalni Ścieków wywozimy poza okresami wskazanymi
w harmonogramie jako MPZOK (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych) po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu
Miejskiego w Rejowcu: osobiście w pokoju nr 8 lub telefonicznie - 82 56 88 159 wew.3 (Gospodarka Odpadami Komunalnymi).
PW Ewa Grzywna–Żmuda
tel. 730 373 373

ZACHĘCAMY NASZYCH MIESZKAŃCÓW do wystawiania odpadów wielkogabarytowych przed swoje nieruchomości w okresach wskazanych w harmonogramie, w celu uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z transportem do PSZOK. Firma wywożąca odpady z terenu naszej gminy, tzw.” gabaryty” zabiera w okresie wiosennym oraz jesiennym bezpośrednio od Państwa i wtedy nie interesuje Państwa załadunek, transport, rozładunek.
Zyskujecie na czasie i pieniądzach!
HARMONOGRAM

wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Rejowiec 2018r.
W ww. dniach wystawiamy pojemniki i worki przed godz. 7 00 w asortymencie:
- papier, - szkło, - metale i tworzywa sztuczne, - pozostałe odpady komunalne,
- odpady ulegające biodegradacji - wrzesień, październik
- popiół – listopad, grudzień
MPZOK - Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych- możliwość wystawienia zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, mebli, zużytych opon ( tylko z samochodów osobowych, motocykli, rowerów), przeterminowanych leków i
innych odpadów wielkogabarytowych (odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów), odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

CO SŁYCHAĆ W BIBLIOTECE GMINNEJ?
Oprócz podstawowych zadań jakie spełnia biblioteka tj. gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru, czasopism i materiałów multimedialnych wykonujemy wiele zadań mających na celu udział w podniesieniu kulturalnego i edukacyjnego poziomu społeczeństwa. Poprzez działalność staramy się trafić do różnych grup społecznych. Biblioteka jest
miejscem, do którego trafiają zarówno dzieci i młodzież, dorośli i osoby starsze. Każda z tych grup wymaga indywidualnego podejścia, tak by trafnie zrozumieć potrzeby i zainteresowania, którymi się kierują. Dlatego zachęcamy poprzez
różne działania do uczestnictwa w życiu kulturalnym biblioteki. Staramy się głównie o podnoszenie czytelnictwa poprzez
zakup nowości książkowych, tworzenie rankingu najbardziej wartościowych i polecanych pozycji książkowych. To jest
bardzo istotny czynnik właściwie decydujący o charakterze placówki i najważniejsze zadanie ustawowe oraz statutowe
każdej biblioteki należącej do sieci bibliotek w Polsce. Historia naszej placówki obfituje w różne ciekawe imprezy i wydarzenia, jakie mają miejsce w bibliotece. Prezentujemy u siebie różne wystawy okolicznościowe, organizujemy konkursy, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania z cyklu ”Cała Polska czyta Dzieciom”, warsztaty literackie, kiermasz książek używanych, organizujemy spotkania z czytelnikami dorosłymi, np., ,Najaktywniejszy czytelnik roku” jak i
również z czytelnikami młodszymi. Szczególnie uroczyście obchodzimy ,,Tydzień Bibliotek”, z tej okazji odbywają się
różne zajęcia i spotkania. Mamy dobrą współpracę ze szkołą i biblioteką szkolną. W dobie rozwoju informatyki wychodzimy naprzeciw potrzebom ludzi starszych. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych organizujemy kurs komputerowy 50+. Spotykamy się z wyrazami uznania ze strony czytelników za bardzo trafny dobór księgozbioru, za co dziękujemy i zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów i śledzenia wszystkich wydarzeń na stronie internetowej biblioteki
www.rejowiec.naszabiblioteka.com. Zapraszamy i zachęcamy również do obejrzenia pięknej kroniki biblioteki jako udokumentowanie naszej działalności, którą prowadzimy od wielu lat.
Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej
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INFORMACJA W SPRAWIE DOSTAWY WODY DLA MIESZKAŃCÓW REJOWCA ORAZ
MIEJSCOWOŚCI KOBYLE

Szanowni Państwo
Z uwagi na powtarzający się w ostatnim czasie problem zanieczyszczenia wody na wodociągu w Rejowcu zmuszani byliśmy – zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Chełmie – okresowo wyłączać ujęcie w Rejowcu z eksploatacji.
Wodociąg wówczas zasilany był z ujęcia w Wereszczach Dużych. Utrudnienia w dostawie wody, spadki
ciśnienia wynikały wprost z przeciążenia hydroforni w Wereszczach Dużych - szczególnie w porach wieczornych, kiedy rozbiór wody był największy.
Zmuszeni byliśmy także do częstszego i bardziej intensywnego stosowania podchlorynu sodu, jako
środka dezynfekującego instalację wodociągową, – co również było uciążliwe dla Państwa.
By zażegnać powtarzający się problem utrzymania dostawy wody na właściwym poziomie, zdecydowaliśmy się poczynić wzmożone działania mające na celu zakup oraz montaż specjalnego urządzenia do dezynfekcji wody na ujęciu wody w Rejowcu. Wykonaliśmy także szereg innych działań renowacyjnych
zmierzających do poprawy jakości wody.
Dzięki przeprowadzonym pracom modernizacyjnym oraz uruchomieniu urządzenia do dezynfekcji wody,
ujęcie w Rejowcu zostało włączone i od tego momentu usługa dostawy wody odbywa się na właściwym
poziomie i bez żadnych zakłóceń.
Co najważniejsze jakość dostarczanej wody uległa znacznej poprawie i spełnia w chwili obecnej wszystkie parametry wymagane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie, co potwierdzają wyniki badań wody na ujęciu i wodociągu w Rejowcu wykonane przez laboratorium
SANEPIDu. Za wszelkie zaistniałe utrudnienia i niedogodności związane z dostawą wody serdecznie
Państwa przepraszamy.
Urząd Miejski w Rejowcu

Informacja w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Rejowiec

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Wodne, która weszła w życie od 1 stycznia 2018 r. Rada Miejska
nie może zatwierdzać taryf za wodę i ścieki. Zgodnie z nowymi przepisami kompetencje zatwierdzania
stawek za wodę i ścieki przejęła nowo powstała instytucja o nazwie „WODY POLSKIE” – pełniąca funkcję organu regulacyjnego.
W związku powyższym Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, – jako organu regulacyjnego, na wniosek taryfowy złożony
przez Gminę Rejowiec, decyzją z dnia 24 kwietnia 2018 r. zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie naszej gminy.
Stawki za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, które będą obowiązywać w okresie 3 lat (tj. od 11
czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2021 r.).
Cena wody – 2,93 zł/m3 BRUTTO
Cena ścieków – 4,97 zł/m3 BRUTTO
Stawka opłaty abonamentowej – 0,00 zł
Zatwierdzone stawki są na tym samym poziomie, jakie Rada Miejska w Rejowcu zatwierdziła uchwałą
Nr XXX/183/2017 w dniu 4 grudnia 2017 r.
Urząd Miejski w Rejowcu

Słowa serdecznych podziękowań kierujemy pod adresem P.ZENONA KISTRA – miejscowego przedsiębiorcy,
który niezwłocznie zareagował na apel dotyczący usunięcia drzewa, jakie na parafialnym cmentarzu zostało wyrwane z korzeniami przez wichurę, jednocześnie uszkadzając wiele nagrobków. Z uzyciem własnego sprzętu
całkowicie nieodpłatnie przystąpił do niełatwej pracy. W pracach uczestniczyli – syn P.Zenona Jakub, Radny
Powiatowy Stanisław Wiercioch, radny Rady Miasta Paweł Holuk oraz Piotr Kasjan, Feliks Kieliszek,Dariusz
Cebrat, Marian Śliwiński, Stanisław Majewski, Janusz Sowa i Andrzej Łoza. Drzewo zostało szybko usunięte,
teren posprzątany.
Raz jeszcze dziękujemy za ofiarność i ogrom wykonanej pracy.
Ks. Proboszcz Jacek Jakubiec i burmistrz Rejowca Tadeusz Górski
Jednoczesnie informujemy, ze czynione są starania dotyczace naprawy cmentarnego ogrodzenia.
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Drodzy Mieszkańcy Gminy Rejowiec !
Pragnę przedstawić Wam moje cele i działania w związku z
obecną kampanią wyborczą i podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami z mijającej kadencji Rady Powiatu Chełmskiego.
Otóż po namowach i udzielonemu mi przez Państwa poparciu
podjęłam decyzje o kandydowaniu po raz drugi do Rady Powiatu Chełmskiego. W obecnych wyborach wystartuję jako
bezpartyjny kandydat z listy Komitetu Wyborczego PSL podyktowane jest to, po pierwsze, propozycją pójścia razem do
wyborów od Starosty Pana Piotra Deniszczuka, a po drugie i
najważniejsze, bardzo dobrą współpracą w mijającej kadencji i
zrobieniu wielu inwestycji w Naszej Gminie oraz pozyskaniu
wielu środków na wielorakie działania w Gminie Rejowiec,
zbudowano ponad 20 km dróg ( Zakościele 8km, RybieNiedziałowice-Dziad, Siedliszczki, Zawadówka i inne)

Jest jeszcze wiele do zrobienia i przed przyszłymi radnymi
wiele spraw do załatwienia dla Naszego Miasta i Gminy a Pan
Piotr Deniszczuk dał się poznać jako wzorowy gospodarz powiatu i wiarygodny partner we współpracy. Jest On gwarantem
dokończenia inwestycji drogowych w naszej Gminie, zrealizowania dalszych projektów i sprawiedliwym podziale środków
na powiat w tym dla Naszego Rejowca.
Program wyborczy
Polskiego Stronnictwa Ludowego
Powiat Chełmski

Dokończym y pr zebudowę dr óg powiatowych

Będziem y wspier ać wszelkie inicjatywy Kół Gospodyń Wiejskich, sołectw, zespołów ludowych, Ochotniczych
Straży Pożarnych oraz wszystkie organizacje pozarządowe
działające na terenie powiatu chełmskiego

Współpr aca samor ządów
gwar ancją wspólnego
sukcesu

Podwyższym y standar dy opieki nad osobami niepełnosprawnymi poprzez realizowanie różnych programów pomocowych,

Opr acujem y pr ogr am działań pr ofilaktycznych w
zakresie ochrony zdrowia mieszkańców powiatu chełmskiego,

Zagospodar owanie budynku po byłym liceum






Rozwój gospodarczy powiatu będzie możliwy dzięki:
utwor zeniu str ef aktywności gospodar czej w gminach na wolnych ter enach inwestycyjnych
wespr zem y r ozwój ener getyki odnawialnej
zagospodar ujem y lokalny potencjał dla tur ystyki i r ekr eacji (w tym agr otur ystyki)
będziem y poszukiwać możliwości utwor zenia specjalnej str efy ekonomicznej na obszar ze między Chełmem i Dor ohuskiem
będziem y wspier ać twor zenie r ynków skupu i spr zedaży świeżych pr oduktów r olniczych, w tym r olnictwa ekologicznego,
m.in. poprzez giełdy rolno-spożywcze i aktywność grup producenckich

Stąd moja decyzja o wystartowaniu w wyborach z listy PSL, jestem pewna, że jeśli udzielicie mi Państwo zaufania i wybierzecie w nadchodzących wyborach na Radną Powiatu Chełmskiego to nasze cele i zamierzenia na przyszłą kadencję da się zrealizować dla wspólnego dobra mieszkańców Gminy Rejowiec.

Drodzy mieszkańcy Gminy Rejowiec.
To od was zależy przyszłość Waszej, Naszej Gminy. Wasze glosy są decydujące w dniu wyborów, a ja, jako wasza reprezentantka dołożę wszelkich starań, aby plany i zamierzenia wyborcze zrealizować w 100%. Nie można przejść obojętnie obok spraw tak ważnych jak
te, które przed momentem pokrótce omówiłam, dlatego też liczę na Wasze głosy.

Pozdrawiam Dorota Łosiewicz
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Stanisław Jan Miszczuk – 50 lat z pędzlem i ołówkiem w ręku
Stanisław Jan Miszczuk jest doskonale znany mieszkańcom Rejowca.
Tworzy od najmłodszych lat. Jako 22-latek miał już swoją pierwszą indywidualną wystawę rysunków, obrazów i
rzeźb zorganizowaną właśnie w Rejowcu w 1968 roku. W tym roku obchodzi zatem 50-lecie pracy artystycznej. Jego malarstwo charakteryzuje się ogromną dbałością o każdy szczegół. Dzieła artysty znajdują się obecnie w galeriach
prywatnych, instytucjach czy kościołach w Polsce oraz za granicą.
Jubileusz 50-lecia postanowiło uczcić Muzeum Regionalne w Krasnymstawie organizując wernisaż i koncert. Muzeum od dłuższego czasu zabiegało o to, aby zorganizować wystawę. Jubileusz był do tego świetną okazją.
Wernisaż rozpoczynający wystawę odbył się 7 września 2018 roku. W galerii Muzeum Regionalnego można było
obejrzeć kilkadziesiąt obrazów olejnych malarza, w tym pejzaże, martwą naturę i sceny batalistyczne. Atmosfera
była bardzo ciepła. Zgromadzili się przyjaciele, lokalne władze oraz zaproszeni goście, a także mieszkańcy Krasnegostawu. Jubilat otrzymał wiele serdecznych życzeń, kwiatów, a nawet upominków. Wszyscy zgodnie życzyli mu
wielu twórczych lat życia podczas których powstanie niejeden jeszcze obraz. W holu nieopodal ekspozycji zostały
wyłożone księgi pamiątkowe do których zwiedzający mogli wpisać swoje wrażenia i odczucia dotyczące wystawy.
Po wernisażu odbył się specjalnie zorganizowany przez dyrektora muzeum koncert, który uświetnił uroczystość i był
dodatkową atrakcją dla gości. Był to duet Jarząbek – Jurkiewicz z programem opartym na twórczości bardów – Jacka
Kaczmarskiego, Boba Dylana i Jaromira Nohavicy. Zwiedzający wystawę otrzymali okolicznościowy folder na temat
twórczości jubilata, który wydało muzeum.
Ekspozycja jest dostępna dla zwiedzających do 5 października b.r.
I. Borowska
A. Jaworska
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c.d. Strzec chrześcijańskiego znamienia tej ziemi.
Tradycje związane z rokiem kościelnym:
- Zachowanie sakralnego charakteru niedzieli: uczestnictwo we Mszy Świętej,
rezygnacja z zakupów i innych prac niekoniecznych.
- Oznaczenie drzwi domu w uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) i
umieszczenie na drzwiach napisu poświęconą kredą:
Akcja katolicka oddział Rejowiec
K (lub"C") + M + B i "rok bieżący".
- W święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej) - poświęcenie
gromnicy.
- W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - poświęcenie kwiatów i ziół.
- W okresie Wielkiego Postu: uczestniczenie w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żalach, rekolekcjach; podejmowanie różnych wyrzeczeń, np. abstynencji od alkoholu, umartwienia i
jałmużny; święcenie palm w Niedzielę Palmową i umieszczanie ich w domu.
- Uczestniczenie w Triduum Paschalnym, adoracja Grobu Pańskiego, błogosławienie pokarmów na
stół wielkanocny.
- Uczestniczenie w nabożeństwie majowym ku czci Matki Bożej w kościele lub wspólnie z rodziną, sąsiadami przy kapliczkach czy krzyżach; prośba o pobłogosławienie pól.
- Uczestniczenie w nabożeństwach czerwcowych ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa; pobożny udział w procesji Bożego Ciała i oktawie.
- Uczestniczenie w nabożeństwach różańcowych ( zwłaszcza w październiku), kultywowanie
wspólnej modlitwy różańcowej w domu.
- Pamięć w modlitwie za zmarłych w listopadzie, nawiedzenie cmentarza, polecenie zmarłych w
wypominkach, pamiętanie o możliwości uzyskania odpustu.
- W Adwencie: uczestniczenie w Roratach, przygotowanie wieńców adwentowych w domach, rodzinne tworzenie szopek Bożonarodzeniowych , wspólne ubieranie choinki w dzień wigilijny, zachowanie zgodnie z tradycją postnego charakteru Wigilii, wspólne śpiewanie kolęd w czasie Świąt
Bożego Narodzenia, modlitwa wszystkich domowników wraz z kapłanem podczas wizyty duszpasterskiej.
Pragniemy przypomnieć, przywrócić i ożywić nasze najważniejsze tradycje, by towarzyszyły nam w życiu codziennym.
P.M.

W dniu 15 sierpnia 2018 r. odbył się Parafialny Odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny
Wniebowziętej.
Składam serdeczne podziękowanie z błogosławieństwem dla wszystkich parafian i gości, którzy uczestniczyli w tych uroczystościach . Panu Burmistrzowi Tadeuszowi Górskiemu za
umożliwienie udziału orkiestry dętej we Mszy świętej i procesji odpustowej. Orkiestrze dziękuję za piękną grę i uświetnienie naszej uroczystości. Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej
z Czarnoziemi za wypełnienie odpowiedzialnego zadania w czasie procesji. Dziękuję pocztom
sztandarowym: Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Legionu Maryi
oraz wszystkim parafianom wykonującym wszelkie prace związane z przygotowaniem i przebiegiem uroczystości odpustowych.
Z serca dziękuję i błogosławię - Ksiądz Jacek Jakubiec - Proboszcz
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Szanowni Państwo!
Dzięki Państwa głosom,oddanym w poprzednich wyborach,miałem zaszczyt być Państwa przedstawicielem w Radzie naszego powiatu.Największą uwagę przywiązywałem do spraw dotyczących mieszkańców Rejowca i naszej gminy.Moje dotychczasowe
starania i dobra współpraca z Państwem pozwala mi mieć nadzieję
na ponowne zaufanie i wskazanie mojego nazwiska na liście wyborczej do Rady Powiatu.
Stanisław Wiercioch
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Podsumowanie innowacji pedagogicznej „Jestem przyjacielem lasu”
w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu.
Dnia 20 czerwca 2018 roku w naszej szkole odbył się ,,Rodzinny Turniej wiedzy o lesie”, który był podsumowaniem realizowanej w klasach III b i III c innowacji.
Był to bardzo ważny dzień. Przybyli zaproszeni goście: Dyrektor Szkoły- Pani M. Królicka i R. Adamczuk,
leśnicy- Pan G. Cebrat oraz licznie zgromadzeni Rodzice naszych uczniów.
Prowadzący Miłosz Posturzyński i Maciek Kapka przedstawili zebranym sprawozdanie z prowadzonych działań w trakcie realizacji innowacji w roku szkolnym 2017/18.
Nasz program nauczania z edukacji wczesnoszkolnej był wzbogacony o wiele nowych treści, dzięki którym mogliśmy bardziej poznać środowisko leśne.
Podjęliśmy pod kierunkiem naszych wychowawczyń wiele działań. Oto one:
Ø Na początku - my uczniowie zapoznaliśmy się z założeniami innowacji. Opracowaliśmy regulamin
Przyjaciela lasu, dzięki któremu poznaliśmy zasady zachowania się w lesie podczas naszych wycieczek
do lasu.
Ø Systematycznie w ciągu roku tworzyliśmy lapbooka do innowacji, w którym:
- opracowaliśmy pytania do wywiadu z leśnikiem, przygotowaliśmy ciekawostki przyrodnicze o zwierzętach leśnych, tworzyliśmy rodziny wyrazów: las, grzyb, zwierzę, wykonaliśmy atlasy grzybów, powstała
też mapa myśli ,,Prośby drzewa”
Ø Jesienią odbyła się wycieczka do lasu w Żulinie. Spotkaliśmy się z leśniczym, który opowiedział nam
o swojej pracy- wiemy więc na czym polega praca strażnika lasu. Poznaliśmy budowę lasu, potrafimy
rozpoznać i nazywać typowe rośliny z poszczególnych warstw. Z wycieczki przywieźliśmy mnóstwo zebranych liści na leśnych ścieżkach, z których powstały piękne zielniki.
Ø Do kolejnego działania pod hasłem ,,Las w obiektywie” zaprosiliśmy naszych rodziców. Wspólnie
wykonaliśmy zdjęcia, po czym efekty naszej pracy były prezentowane w szkole na wystawie fotograficznej. Z przygotowanych zdjęć powstały piękne albumy.
Ø Zimą po raz kolejny wybraliśmy się na wycieczkę do lasu. Tym razem dokarmialiśmy zwierzęta. Wiemy, że to trudny czas dla leśnych mieszkańców, dlatego do paśnika przywieźliśmy mnóstwo smakołyków. Napisaliśmy też piękne listy, w których podziękowaliśmy panu leśniczemu za odbytą wycieczkę do
lasu.
Ø Projekt ,,Lasy naszych okolic” to kolejne działanie, które wykonaliśmy wspólnie z naszymi rodzicami.
Ø Wykonaliśmy również ciekawe prace plastyczne pt. ,,Bajkowy las”.
Następnie odbył się Rodzinny Turniej, w którym brały udział klasowe drużyny złożone z dzieci i rodziców uczniów. Imprezie towarzyszyła wystawa licznych prac. Były to prace projektowe, albumy zdjęć, zielniki,
lapbooki, listy do leśnika i prace dydaktyczne przywiezione przez leśnika z Nadleśnictwa Krasnystaw. Innowacja okazała się sukcesem dydaktycznym naszej szkoły dzięki wielkiemu zaangażowaniu dzieci, rodziców i bardzo dobrej współpracy z Nadleśnictwem Krasnystaw.
Składamy serdeczne podziękowania za okazaną pomoc leśniczym: Panu G. Cebratowi i J. Korowajowi,
Rodzicom oraz Panu Burmistrzowi za udostępnienie autokarów szkolnych na wyjazdy edukacyjne.
Wychowawczynie klasy III b i III c
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Dzięki wsparciu finansowemu przez
Organ Prowadzący, tak prezentują się
nowe książki w szkolnej bibliotece.

Wykorzystaj każdą chwilę, by
czytać !

Co w szkole piszczy?
Nasza szkoła stawia na nowoczesną edukację, dlatego rozpoczynamy nowy rok
szkolny od projektów eTwinning. Czym jest eTwinning? To społeczność szkolna,
która gromadzi szkoły i przedszkola z całej Europy, a współpracuje ze sobą za
pomocą mediów elektronicznych. Nauczyciele i uczniowie wykorzystują Internet
do współpracy ponad granicami. eTwinning otwiera mnóstwo możliwości. Uczniowie poznają rówieśników z wielu zakątków Polski i Europy, zyskują nowe
umiejętności, dzielą się wiedzą i doświadczeniami. Wspólnie tworzą projekt, a
efekty można obejrzeć w przestrzeni Internetu. Dodatkowym atutem jest to, że po
drugiej stronie monitora czeka ktoś bliski – inny uczeń, z którym trzeba nawiązać
porozumienie i stworzyć coś wspólnego, a przy okazji można się zaprzyjaźnić.
Rozpoczęliśmy realizację dwóch projektów. Pierwszy z nich nosi tytuł „Poprzez
Niepodległą”. Nietr udno się domyślić, iż dotyczy naszej Ojczyzny.
Bierze w nim udział ponad sto polskich szkół. Przygotowujemy logo i kartki z życzeniami dla naszej Ojczyzny. Jednak najciekawszym działaniem jest praca nad wirtualnym przewodnikiem po naszej miejscowości. Opracujemy piękny, barwny pokaz miejsc,
które są nam bliskie. Dzięki temu działaniu, naszą miejscowość poznają pozostali uczestnicy projektu. Będziemy starać się z całych
sił, aby naszą małą Ojczyznę pokazać z najlepszej strony.
Drugi z projektów dotyczy serii książek Alfreda Szklarskiego. Nosi tytuł „Na tropach Tomka”. We współpracy ze
Szkołą Podstawową nr 3 z Krakowa, wracamy do wartościowych książek opowiadających o przygodach Tomka Wilmowskiego.
Każdy z uczniów przygotuje swój awatar, będzie prowadził blog Tomka, wykona kartkę wysłaną z Afryki, Australii lub Ameryki
Południowej. Wśród naszych prac znajdą się też przewodniki po florze i faunie tych kontynentów, film promujący książki Szklarskiego
oraz ebooki. Nasi uczniowie znacząco poszerzą swoje kompetencje,
zyskają przyjaciół, nauczą się współpracować.
Uśmiechem w stronę naszych kreatywnych uczniów
jest też innowacja „Oswoić wieszcza”, realizowana na lekcjach języka
polskiego w klasie siódmej. W tym przypadku zajmiemy się twórczością Adama Mickiewicza. Jest to innowacja metodyczna, gdyż będziemy pracować niecodziennymi metodami; w realizacji tematu pomogą
nam nowoczesne technologie. Mamy nadzieję, że LearningApps, Quizizz, Kody QR oraz inne aplikacje pomogą nam zrozumieć trudne
dzieła romantycznego poety. Nasze działania będą zmierzały do przygotowania jak największej ilości krzyżówek, quizów, książek elektronicznych, komiksów, folderów turystycznych i lapbooków na podstawie książek Mickiewicza. Wszystkie materiały zostaną umieszczone
na stronie internetowej szkoły, aby mogli z nich skorzystać wszyscy Ci, którzy lubią się uczyć w niecodzienny sposób. Zapraszamy
do śledzenia naszych aktywności. Lubimy działanie i nowoczesne technologie.
Uczniowie SP w Rejowcu i Joanna Gozdecka nauczycielka języka polskiego
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Świetlica środowiskowa PCK
„Okno na świat- Nowe otwarcie”
w SP im. M. Reja w Rejowcu
Od września 2017r. w SP Rejowiec działa świetlica PCK w ramach programu unijnego „ Okno na
świat- nowe otwarcie”.
W minionym roku szkolnym do świetlicy uczęszczało 30 dzieci, uczniów naszej szkoły. Dzieci
otrzymywały poczęstunek, brały udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych metodą zabawową z j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, informatyki. Uczestnictwo w zajęciach oraz poczęstunek były i są całkowicie nieodpłatne.
W ramach projektu świetlica otrzymała doposażenie
- laptop
-projektor multimedialny
-ekran
-drukarkę
Ponadto zakupiono:
- tusze do drukarki, papier, materiały plastyczne, zabawki, gry stolikowe, piłki
- paczki mikołajkowe
- drobne upominki na Dzień Dziecka.
Pozyskano również:
- koszulki dla wolontariuszy
- fundusze na remont sali świetlicowej w kwocie 5tys.zł, za co zakupiono panele podłogowe, farbę emulsyjną oraz inne drobne materiały wykończeniowe.
Dodatkowo w drugim semestrze zorganizowano dyżury prawnika- poradnictwo rodzinne , z którego porad skorzystało wielu mieszkańców naszego miasta, oraz dyżury psychologa z Lublina prowadzącego zajęcia terapeutyczne zbiorowe dla dzieci i spotkania indywidualne z rodzicami.
6 rodzin dzieci uczęszczających do świetlicy otrzymało pomoc finansową w ramach projektu „
Mała pomoc, wielka radość”- każda rodzina na sumę 160 zł.
Zajęcia edukacyjne i dyżury prawnika odbywały się planowo i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.
W bieżącym roku szkolnym świetlica kontynuuje swoją działalność i realizuje cele założone na
początku projektu. W najbliższym czasie zaprosimy dzieci na wycieczkę do Lublina, podczas której zwiedzimy to miasto oraz obejrzymy spektakl w Teatrze Lalki i Aktora. Koszt wycieczki wynosi 90 zł/os., ale nasi podopieczni skorzystają z niej całkowicie bezpłatnie.

Kierownik Świetlicy
Dorota Bednarska
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KULTURALNE WYDARZENIA
Z GMINY REJOWIEC
Warsztatów Plastycznych dla dzieci
spotykających się z problemami alkoholizmu
z terenu gminy Rejowiec
w dniach od 25 czerwca do 29 czerwca 2018 roku
Dzięki dofinansowaniu zadania z Komisji do Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych mogliśmy sprawnie zrealizować zadanie pt.
„Warsztaty Plastyczne dla dzieci”. Pięciodniowe bezpłatne warsztaty plastyczne prowadzili artyści – uczestnicy Międzynarodowych Warsztatów
Plastycznych w Rejowcu.
Pierwszego dnia dzieci miały rozmowę o uzależnieniach, narkotykach, dopalaczach i alkoholu z pedagogiem i psychologiem
panią Ewą Semeniuk. Pani Semeniuk przeprowadziła rozmowę na temat bezpiecznych zachowań w przypadku spotkania
używek wśród swoich kolegów, czy koleżanek. W formie
konkursu dzieci rozwiązywały różne zadania ściśle powiązane z tematem alkoholu, narkotyków i innych środków niedozwolonych. Na zakończenie zajęć powstały plakaty promujące właściwe postawy wobec wyżej wymienionych środków,
promując zdrowy tryb życia.
Podczas warsztatów dzieci mogły również rozwijać
swoje talenty, inspiracje wraz z uczestnikami pleneru. Dzieci
były podzielone na dwie grupy. W pierwszy dzień pleneru
grupą starszych zajęli się Dariusz Buczyński i Ewa Kurowska, zaplanowali zajęcia z pisania ikon, przekonywali na
swoich zajęciach, że taka praca może być „odskocznią” od
pesymistycznej wizji świata oraz sposobem rozładowywania
negatywnych emocji. Przy tych zajęciach było potrzebne
skupienie, duża dbałość o detale, stąd dzieci nie mogły podzielić uwagi na negatywne odczucia. Z młodszą grupą pracowali Andrzej Orzechowski i Antonina Dudkiewicz, poruszyli temat wyspy, na której mieszkają dzieci, dzięki temu
dzieci mogły się skupić na pozytywnej stronie życia, odpoczynku w okresie wakacyjnym i ustatkowania.
Drugiego dnia zajęcia prowadził Marek Strójwąs.
Jego zajęcia były pochłonięte tematem inspiracji. Pan Marek
przez swoje zajęcia, próbował rozwinąć pasję i swoje dotychczasowe umiejętności o inne cenne cechy.
Trzeciego dnia zajęcia prowadzone były przez Małgorzatę Bogucką, Andrzeja Węgierskiego, Beatę Smosarską,
Alicję Oleszczuk. Tematem prac był Rejowiec w 2055 roku.
Mogliśmy zobaczyć, jak dzieci kreują świat w dalekiej przyszłości, jak widzą siebie i środowisko.
Czwartego dnia dziećmi zajęły się Kalina Jankowska
i Ewa Kurowska. Uczyły szkicu postaci, podstaw portretu
oraz przenoszenia danych wzorców na swoją pracę. Te zajęcia pozwoliły rozbudzić duszę artystyczną, dbałość o detale, wyrażanie
emocji w postaci mimiki twarzy.
Piątek zakończyliśmy w Gospodarstwie Lawendowym Moniki Kastner, ucząc się, co można pozyskać z lawendy oraz jak
ją pozyskiwać. Dzieci nabrały wiele inspiracji, które później mogły zostać wykorzystane w pracy artystycznej.
Wspólna wystawa poplenerowa malarzy i dzieci miała miejsce w piątek o godzinie 17:00. Prace dzieci były wystawiane na
równi z malarzami, dzięki czemu mogły bardziej uwierzyć w swoje możliwości oraz wzmocniły poczucie własnej wartości.
Jakub Lipski
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Warsztaty Rękodzieła Artystycznego dla dzieci”
W dniach od 24 lipca do 4 sierpnia 2018 r.
Warsztaty zostały sfinansowane z funduszu Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy
GOPS Rejowiec.
Dzieci uczestniczące w zajęciach poznały techniki rękodzieła artystycznego, wykonując kwiaty metodą
krzyżykową i obrazki metodą gobelinową, wykonywały także biżuterię – ecoupage oraz widoczki metodą filcowania na sucho.
Poza wytężoną pracą warsztatową dzieci miały również okazję do zabaw integracyjnych w plenerze,
gier i wypoczynku na świeżym powietrzu. Włączyły się także w szeregi pielgrzymów zmierzających 1 sierpnia
na Jasną Górę, odwiedziły Gminną Bibliotekę, GOPS, zwiedziły nową siedzibę Urzędu Miejskiego w Pałacu
Zaleskich w Rejowcu.
Dzieci korzystały z kąpieliska oraz piekły kiełbaski nad ,,Białym Rowem’’, zwiedziły ,,zaczarowaną
studnię’’ na Kobylem, pasieki państwa Budów w Leonowie, korzystały z gościny ekologicznego gospodarstwa
Pani sołtys Niemirowa/Bieniowa Jadwigi Mazurek.
Na zakończenie warsztatów Panie: Bożena Jagiełło – Radna RM w Rejowcu, Bożena Krzyżanowska –
sołtys Leonowa oraz Jadwiga Mazurek – sołtys Niemirowa/Bieniowa przygotowały smaczny poczęstunek oraz
zabawę, na której dzieci miały okazję przebierać się w ulubione zabawne stroje.
Warsztaty przeprowadziła Danuta Długosz – instruktor-specjalista z GOK Rejowiec we współpracy ze
stażystami GOK Judytą Kuźmińską i Mariuszem Lechowiczem.

Koncert Orkiestry Symfonicznej im. M. K. Ogińskiego z Mołodeczna oraz Chóru Uniwersytetu Kultury
i Sztuki w Mińsku 6 lipca 2018 r. odbył się w Kościele pw. Świętego Jozafata w Rejowcu
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Międzynarodowe Warsztaty Plastyczne
Międzynarodowe Warsztaty Plastyczne
znów
zawitały
do
Rejowca!
Już od 23 lat Gmina Rejowiec wraz z
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rejowcu
jest organizatorem Międzynarodowy
Warsztatów Plastycznych, na które zjeżdżają artyści z całej Polski a także z zagranicy m.in. Ukrainy, Białorusi czy Niemiec. Tegoroczne warsztaty rozpoczęły
się 18 czerwca a ich tematem przewodnim był „Rejowiec wczoraj, dziś i jutro”.
Myśl przewodnią realizowali: Tomasz
Awdziejczyk (Warszawa), Joanna Banek
(Kraków), Małgorzata Bogucka (Środa
Śląska), Aleksandra Borowiec (Chełm),
Dariusz Buczyński (Piszczac), Danuta
Długosz (Rejowiec), Anna Dobrowolska (Warszawa), Antonina Dudkiewicz (Krasnystaw), Kalina Jankowska (Warszawa), Ewa Kurowska (Siedlce), Karolina Lipińska (Rejowiec), Katarzyna Ludwiczak
(Warszawa), Krystyna Mojska (Krasnystaw), Barbara Nowakowska (Sawin), Alicja Oleszczuk (Chełm),
Antoni Omiotek (Zamość), Andrzej Orzechowski (Krasnystaw), Klara Stolp (Grudziądz), Marek Strójwąs
(Warszawa), Andrzej Węgierski (Środa Śląska), Stanisław Wójcik (Chełm), Ryszard Żłobiński (Środa Śląska), Henryka Dederko (Czułczyce), Magdalena Rybczyńska (Rejowiec Fabryczny),
Ewa Słomczyńska (Rejowiec), Beata
Smosarska (Łęczna). Gościliśmy także
rzeźbiarzy: Andrzeja Mirończuka oraz
Mariusza Opokę.
Dwutygodniowy pobyt artystów był także
możliwością edukacji plastycznej dzieci i
młodzieży,
podczas
poprowdzonych
warsztatów plastycznych, w czasie których uczestnicy zostali zapoznani z podstawowymi technikami malarstwa i rysunku.
Podczas pleneru powstało blisko 100 prac,
natomiast prac dzieci i młodzieży powstało około 60. Można było je podziwiać 29
czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w
Rejowcu podczas wernisażu prac malarskich, który jak co roku cieszył się dużym
zainteresowaniem regionalnego środowiska artystycznego jak i mieszkańców
Rejowca i okolic. W wernisażu uczestniczyli także: Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego, Jerzy Kwiatkowski, przedstawiciel biura poselskiego Beaty Mazurek, Tadeusz Górski, burmistrz
Rejowca. Aranżację muzyczną wernisażu przygotowała Małgorzata Sobstyl, a poczęstunek dla przybyłych
gości przygotowało KGW z Wólki Rejowieckiej.
Wybrane prace można jeszcze oglądać w salach GOK.
Honorata Sałamacha
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Moje Gospodarstwo Estetyczne i Bezpieczne
Jury w składzie:
Jolanta Popek - Przewodnicząca Komisji, Wice-przewodnicząca Rady Miejskiej w Rejowcu
Jolanta Nowak – PZDR Chełm
Mirosława Garbacz – PZDR Chełm
Janusz Mazurek - Pracownik Urzędu Miejskiego w Rejowcu
Dorota Łosiewicz - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rejowcu
W dniu 8 sierpnia 2018 r. odbyło się posiedzenie komisji. Po zlustrowaniu 40 zgłoszonych gospodarstw i
działek gminy Rejowiec komisja podzieliła uczestników na 2 kategorie :
I Kategoria – rolnicy posiadający gospodarstwo o dużej powierzchni:
I Miejsce – Monika i Krzysztof Czuba – Rybie 90 pkt.
II Miejsce – Krystyna Sadowska – Wereszcze Małe 81 pkt.
III Miejsce – Justyna Pietraś – Hruszów 70 pkt.
II Kategoria – właściciele działek i gospodarstw mało powierzchniowych:
I Miejsce – Damian Maziarczuk – Rejowiec 99 pkt.
I Miejsce – Krystyna Golowska – Niedziałowice 96 pkt.
II Miejsce – Bożena Podgórska – Kobyle 86 pkt.
II Miejsce – Piotr i Katarzyna Kochańscy – Rybie 85 pkt.
II Miejsce – Małgorzata Dubiel – Rybie 84 pkt.
Wyróżnienie przyznano Pani Danucie Koper z Siedliszczek.
Nagrody zostały ufundowane przez Burmistrza Rejowca Tadeusza Górskiego i Ewę Grzywnę-Żmudę

Krystyna Golowska I MSC

Damian Maziarczuk I MSC

Monika i Krzysztof Czuba I MSC
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Upamiętnienie rocznicy wydarzeń 1 września i 17 września 1939 roku

Spotkanie KGW
W Gminnym Ośrodku Kultury w Rejowcu 4 września przeprowadziliśmy szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu
Chełmskiego. Przeprowadziły je Panie z Urzędu Skarbowego i Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna SANEPiD.
Policjantki z Komisariatu Miejskiego w Rejowcu przeprowadziły instruktaż na temat bezpieczeństwa i przeciwdziałania wyłudzeniom Swoją obecnością zaszczycili nas też Jan Rudnicki – ze Związku Kół i Organizacji Rolniczych, Jolanta Nowak – Ośrodek
Doradztwa Rolniczego oddział w Chełmie oraz organizator zdarzenia Tadeusz Górski. W szkoleniu uczestniczyło
ponad 200 osób.
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Dożynki Parafialne w Rejowcu.
,, Chleb przynieśmy polem pachnący, z pierwszej ręki, białej mąki wypiekany. Niech wszystkim smakuje i
dobrem otoczy. Niech będzie opłatkiem naszym, w domostwach naszych zagości, niech przyniesie dostatek,
Boży owoc pracy dłoni – Chleb naszej przyszłości ‘’.
9 września 2018r. w kościele pw. św. Jozafata Kuncewicza
w Rejowcu miały miejsce ,,Dożynki Parafialne’’. Organizatorami uroczystości byli: Burmistrz Rejowca, Rada Miejska w Rejowcu oraz proboszcz parafii w Rejowcu ks. Jacek Jakubiec.
Święto Plonów rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą. Dożynki parafialne zaszczycili swą obecnością: Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Piotr Deniszczuk – Starosta Powiatu Chełmskiego, Tadeusz Górski –
Burmistrz Rejowca, starostowie dożynek – Dorota Frącek
przedstawicielka sołectwa Wólka Rejowiecka oraz Krzysztof
Tchórzewski przedstawiciel sołectwa Aleksandria Krzywowolska.
Podczas Mszy Świętej złożono dary ołtarza – Radni
Rady Miejskiej w Rejowcu kwiaty, Radni Bożena Jagiełło i
Andrzej Lewczuk zapalone świece, Radni Monika Kiraga i
Jerzy Kieliszek ampułkę z wodą i winem, starostowie dożynek Dorota Frącek i Krzysztof Tchórzewski Hostię na
patenie, sołtysi Rejowca i Wólki Rejowieckiej Lucyna Polakowska i Sylwester Frącek owoce, Przewodniczący i Wiceprzewodnicząca RM w Rejowcu Mirosław Kość i Jolanta
Popek złożyli ornaty.
W trakcie mszy miało również miejsce uroczyste uhonorowanie zasłużonych mieszkańców Rejowca. Burmistrz
Tadeusz Górski wręczył laury Stanisławowi Miszczukowi za
50-lecie pracy artystycznej oraz Teodozji i Jerzemu Grzesiakom
za 20-lecie funkcjonowania ,,Chaty Skansen’’ – kolebki rejowieckiego regionalizmu.
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Ks. proboszcz Jacek Jakubiec, Starosta chełmski Piotr Deniszczuk, Burmistrz Rejowca Tadeusz Górski wyrazili rolnikom
oraz osobom nagrodzonym podziękowania i wyrazy najgłębszego
szacunku za trud pracy i poświęcenie, a zgromadzonych przed
kościołem dożynkowych gości przywitali tradycyjnym chlebem.
Po uroczystej mszy, na dziedzińcu kościoła parafialnego odbyło się rozstrzygnięcie dożynkowych konkursów. Burmistrz Tadeusz Górski, Przewodniczący RM w Rejowcu Mirosław Kość,
starostowie dożynek Dorota Frącek i Krzysztof Tchórzewski oraz
prowadząca uroczystość Dorota Łosiewicz – dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Rejowcu wręczyli uczestnikom na podstawie
werdyktu jurorów nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
W konkursie na ,, Tradycyjny Wieniec Dożynkowy ‘’ nagrody przyznano następującym sołectwom:
I miejsce – sołectwo Rybie.
II miejsce – sołectwo Adamów oraz sołectwo Hruszów.
III miejsce – sołectwo Siedliszczki.
W konkursie na ,, Tradycyjny Chleb Dożynkowy ‘’ nagrody
przyznano następującym osobom:
I miejsce – Emilia Serafin.
II miejsce – Wanda Baran.
III miejsce – Maria Suprewicz, Mirosława Pyc, Anna Golec.
W konkursie na ,, Najlepszy W ypiek Dożynkowy ‘’ nagrody
przyznano następującym osobom:
I miejsce – Teresa Wójtowicz, Marzena Bzumowska, Janina Kasprzak.
II miejsce – Marzanna Sochacka.
III miejsce – Bernarda Woźniak, Małgorzata Grabczak, Teresa
Adamiec.
Licznie zgromadzeni mieszkańcy Rejowca i okolic mogli
wysłuchać występów Orkiestry Dętej oraz Kapeli ,, Sami Swoi ‘’,
co uświetniło parafialne dożynki w Rejowcu.
Burmistrz Tadeusz Górski w imieniu organizatorów oraz
społeczności rejowieckiej podziękował gospodarzowi dożynek
proboszczowi Parafii Rejowiec ks. Jackowi Jakubcowi za gościnę
w naszym kościele oraz parafialnym domostwie.
Mariusz Lechowicz
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Zawodnicy z klubu “Delta MMA Rejowiec”

Nowo założony klub “Delta MMA Rejowiec” działający w Gminnym Ośrodku Kultury
wystawił swoich zawodników w Mistrzostwach Lubelszczyzny “Walczący Lublin 4” MMA
- mieszanych sztuk walki. W klatkach nasi zawodnicy wywalczyli:
Jakub Kozioł w kategorii Junior do 61 KG - III MSC
Antoni Uszko w kategorii Junior do 70 KG - II MSC
Jakub Lipski w kategorii OFS Senior do 84 KG - III MSC

Wycieczka KGW do Częstochowy

Odpust w Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Żulinie

“Demografia parafii Rejowiec w latach 1918-1939”
Michał Mazurek ( mieszkaniec Hruszowa ) zmagając się z nowotworem, napisał
książkę „Demografia
parafii Rejowiec w latach 1918-1939”. Publikacja do nabycia w Gminnym
Ośrodku Kultury w Rejowcu.
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***
odrodzone miasto
nabrzmiewa mocą językiem Reja
opowiadające

Mikołaj Rej namalowany w 2017 r. podczas
pleneru malarskiego przez Henrykę Dederko,
płótno, olej. Autorka prezentuje obraz na tle
pomnika M. Reja.

Malarski plener
niczym na straży
rzeźby plenerowych lat
i krajobrazy zatrzymane akwarelami
lśnią
światłem artystów

rzeźbę historii
snuje rozłożysty park
pałacowej egzystencji tęczowa toń
daleka od odmętów
dopieszczony
meandrycznej rzeki
ogrodniczym zmysłem
zaprasza na spływ
i
szkolne głosy
ciszą jak ze snu
potęgują nastrój
poi lirycznie
przełamany na przezmysły
mian
serca
uśmiechem
i łzą
ptaki swobodnie tańczące
bez granic
echo lat trwa
dopełniają całość
w niejednym
dojrzałym sercu
przepis na udany dzień
i
niejeden tu ptak
potem już tylko echo...
rozwija skrzydła
i wspomnienie
[-] Henryka Dederko
na bujany fotel
[-] Henryka Dederko

Marcin Grel, 40 lat, żonaty, trójka dzieci,
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Rejowcu oraz Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie. Ukończył również Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Od 2007 roku z-ca dyrektora i dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Współpracy z
Zagranicą Urzędu Miasta Chełm odpowiedzialny za działania związane z rozwojem i promocją oraz pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej.
Brał bezpośredni udział w staraniach miasta o utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej
oraz przygotowywaniu projektów na wielomilionowe inwestycje.
W latach 2005-2007 Inspektor w Urzędzie Gminy Rejowiec.
Radny do Rady Powiatu w latach 2006-2010

Szanowni Państwo!
Doskonale rozumiem potrzeby Naszych Mieszkańców, ponieważ tu się wychowałem,
mieszkam i każdego dnia jestem blisko Waszych spraw. Całe swoje dorosłe życie zawodowe poświęciłem Ziemi Chełmskiej.
Kandyduję do Rady Powiatu Chełmskiego bo jestem przekonany, że wspólnie możemy
wiele dokonać i zmieniać nasz region na lepsze.
Jeśli obdarzycie mnie Państwo swoim zaufaniem, w Radzie Powiatu Chełmskiego zabiegał będę o poprawę jakości dróg powiatowych oraz uzbrajanie terenów inwestycyjnych w
celu zachęcenia potencjalnych inwestorów. Dołożę starań by zwiększyć środki na samozatrudnienie i tworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich. Unia Europejska daje takie
możliwości! Chciałbym aby Powiat Chełmski był liderem w ich pozyskiwaniu a tak niestety nie jest! Chciałbym aby Starostwo Powiatowe w Chełmie było urzędem nowoczesnym oraz przyjaznym - bez kolejek i długiego oczekiwania na decyzje.
21 października proszę o Państwa głos!
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Nasz piękny park przy pałacu

Nowe Przedszkole w Rejowcu
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