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ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA
Przyjęta przez Sejm ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku. o zmianie niektórych ustaw, wprowadziła do prawa samorządowego nową instytucję – wotum zaufania. Natomiast ustawa o samorządzie gminnym nałożyła na burmistrza
gminy obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu dokument pod nazwą „raport o stanie gminy”. Raport taki
zawiera realizację programów, strategii, uchwała rad oraz podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim.
Burmistrz przedstawił radzie taki raport o stanie gminy do 31 maja 2019 r. Na sesji, po przeprowadzonej debacie nad
raportem,
jednogłośnie
zostało
udzielone
wotum
zaufania
dla
burmistrza.
W dniu 19 czerwca 2019 roku Rada Miejska w Rejowcu jednogłośnie udzieliła absolutorium burmistrzowi za
2018 rok z wykonania budżetu gmin. ABSOLUTORIUM — to potwierdzenie przez radę miejską, że burmistrz prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli rady nad burmistrzem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności burmistrza.
Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu gminy, a następnie, na specjalnej
sesji, podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium. Jest to najważniejsze głosowanie dla burmistrza, ponieważ wtedy on wie, że jego działania są akceptowane przez radnych, czyli przedstawicieli mieszkańców.
W dniu 20 maja Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej i do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2018 rok. Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych, burmistrz do 31 marca przedłożył radnym jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z
realizacji budżetu za 2018 rok. Wyżej wymienione sprawozdanie zostało ocenione pozytywnie i stwierdzono, że budżet
jest realizowany zgodnie z prawem, jak i wolą rady miejskiej. Analizie poddane zostały sprawozdania statystyczne, finansowe jak i informacja o stanie mienia komunalnego. Budżet gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą
25 189 790,85 zł z tego dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 24 430 170,57 zł, a dochody majątkowe w kwocie
759 620,28 zł, co stanowiło w stosunku do planu 99,85 %. Wydatki ogółem natomiast wykonano w kwocie 27 029
233,50 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 20 620 170,74 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 6 409 062,76 zł, co stanowiło 97,83 % w stosunku do planu. Gmina wypracowała tym samym nadwyżkę operacyjną w kwocie 3 809 999,83 zł,
świadczy to o przeznaczeniu części dochodów bieżących na realizację inwestycji. Z budżetu w 2018 roku przeznaczono
6 409 062,76 zł na zadania inwestycyjne. Udzielono dotacji dla powiatu chełmskiego na przebudowę dróg w kwocie
1 381 738,89 zł.
Analizując Wieloletnią, Prognozę Finansową wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynikający
z art. 243 ust. 1 ustawy w okresie od 2017 r. do 2024 r. wynosi od 4,40 % do 2,89 % , natomiast dopuszczalny jaki mogłaby osiągnąć gmina w tym okresie to 11,00 % do 18,47 % . Różnica pomiędzy wskaźnikami dopuszczalnymi a wypracowanymi określa, że gmina jest w bardzo dobrej kondycji finansowej i tym samym jest przygotowana na inwestowanie, jak również efektywne wykorzystywanie środków z unii europejskiej.
Renata Słomczyńska

Rejowiec z kolejną dotacją
15 maja br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie umów Beneficjentom w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wśród
Beneficjentów znalazła się również i nasza gmina.
Udało się pozyskać dotację w wysokości 500 tys.
zł na remont budynku dawnej lecznicy przy ulicy Przemysłowej. Przedmiotem planowanej inwestycji jest remont,
przebudowa oraz adaptacja budynku na obiekt pełniący
funkcje uzupełniające w zakresie kultury wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem. Obecnie został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót w formule
zaprojektuj i wybuduj. Przewidywany termin zakończenia
inwestycji to 31.12. 2020 r.

W dniu 9 lipca nastąpiło zawarcie umowy z wykonawcą przebudowy dróg na nawierzchnię z kruszywa. W
ramach zadania zostaną utwardzone drogi w miejscowościach: Aleksandria Krzywowolska –0,400 km, Kolonia
Rejowiec-0,300 km oraz modernizacja drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Zagrody o dł 0,500
km-etap 4. Wykonawcą robót będzie P.P.H.U. „KALDROG” Kalina Kossak, ul. 3 Maja 3, 21-100 Lubartów.
Termin zakończenia robót to 30 sierpnia 2019 r.
Aneta Jeleń
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Informacja o terminach składania wniosków w sprawie świadczeń realizowanych
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu
Świadczenia rodzinne:
- Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r., a w
przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną − od dnia 1 lipca danego 2019r.
- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia
30 listopada 2019r.
- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2019r. do dnia 31 października 2019r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2019r.
- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 29 dnia lutego 2020r.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z
dokumentami do 31 sierpnia 2019r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących
za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2019r.
- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od
dnia 1 września do dnia 30 września 2019r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2019r.
- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od
dnia 1 października do dnia 31 października 2019r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata
przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2019r.
- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od
dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2019r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia 2020r.
- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od
dnia 1 grudnia 2019r. do dnia 31 stycznia 2020r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 29 lutego 2020r.
Świadczenia wychowawcze:
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r., a w
przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną − od dnia 1 lipca 2019r.
- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31
sierpnia 2019r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 października 2019r.
- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 2019r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019r.
- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami
w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2019r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019r.
- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami
w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2019r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020r.
- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami
w okresie od dnia 1 grudnia 2019r. do dnia 31 stycznia 2020r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020r.
„Świadczenia Dobry Start”:
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r. do dnia 30 listopada 2019r.,
a w przypadku wniosków składnych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 30 listopada 2019r.
Informacja w sprawie programu „Rodzina 500+”
Od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane
przez rodzinę.
Dorota Holuk
GOPS w Rejowcu
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English? Easy!
4 kwietnia w Szkole Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu odbył się finał IV Powiatowego Konkursu z języka angielskiego "English? Easy!"
dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych powiatu chełmskiego oraz miasta Chełm. Celem konkursu było podniesienie i poszerzanie poziomu umiejętności językowych oraz sprawdzenie wiedzy ze
znajomości języka angielskiego (sprawności językowe, leksyka, gramatyka, kultura) na poziomie B1-B2. Finał poprzedziły eliminacje szkolne,
które odbyły się 14 marca. Do etapu szkolnego przystąpiło 16 szkół: z
Rejowca Fabrycznego, Sawina, Rudy Huty, Białopola, Żmudzi, Wierzbicy, Strachosławia, Strupina Dużego, Wojsławic, Kamienia, Rejowca
oraz ZSO nr 7, ZSO nr 8, Zespół Szkół Społecznych, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz Niepubliczne Gimnazjum Nr 5 z Chełma. W
etapie szkolnym wzięło udział 180 uczniów. Na podstawie testu przeprowadzonego w macierzystych placówkach wyłoniono 30 finalistów.
W finale wzięło udział 26 uczniów z czternastu szkół. Test finałowy
polegał na rozwiązaniu testu kulturowo-leksykalno-gramatycznego.
Najlepiej z testem poradziła sobie Dominika Grabik – uczennica z Niepublicznego Gimnazjum Nr 5 w Chełmie. Drugie miejsce zajął Jan Gębicki z ZSO nr 8, a miejsce trzecie przypadło Amelii Górnik z ZSO nr 7
oraz Aleksandrowi Fiszowi ze Szkoły Podstawowej w Strachosławiu.
Wyróżnienia otrzymali: Igor Adamowicz z Zespołu Szkół w Sawinie w
kategorii: sprawności językowe, Mateusz Grzeluk z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w kategorii:
gramatyka, Norbert Heratym z Zespołu Szkół Publicznych w Wojsławicach Kolonii (kategoria: słownictwo)
oraz Wiktor Wójcicki z Zespołu Szkół Społecznych (kategoria: kultura krajów anglojęzycznych). Nagrody i
dyplomy uczestnikom konkursu, ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz SJO Empikschool, wręczali:
Pani Małgorzata Królicka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rejowcu oraz Pani Renata Adamczuk – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Rejowcu. Konkurs przygotował i przeprowadził nauczyciel języka angielskiego mgr Tomasz Praczuk.
Tomasz Praczuk

21 marzec to - pierwszy dzień wiosny i tzw. ,,Dzień Wagarowicza”. Jednak tradycyjnie Szkoła Podstawowa im. M. Reja w Rejowcu zamiast wagarów zaproponowała uczniom dobrą zabawę.
W tym roku uczniowie zastąpili nauczycieli w czasie lekcji, a o godz. 11.00 rozpoczął się Wiosenny
Marsz Po Zdrowie, w którym wzięła udział cała społeczność szkolna. Uczniowie z prozdrowotnymi hasłami
na ustach w dłoniach i przeszli ulicami
naszego miasta, głośno głosząc wszystkim, że już nadeszła wiosna i warto zadbać o własne zdrowie i zdrowie naszego środowiska.
Marsz był promocją zdrowego trybu życia, ale same hasła nie wzmocnią
naszych organizmów, dlatego warto wykorzystać wiosenne słońce do aktywnego spędzania wolnego czasu i miłego relaksu – czego Wszystkim życzą szkolni pedagodzy.
Pedagog - Edyta Farian
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Obchody Światowego Dnia Polskiego Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca
Z inicjatywy P. Doroty Bednarskiej, która jest kierownikiem świetlicy środowiskowej „ Okno na świat”
pod patronatem Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizowano w Szkole Podstawowej Dzień PCK.
Odbyła się zbiórka środków finansowych na rzecz seniorów ( zainicjowana przez LOOPCK). W kwestowanie
włączyły się : Maja Joszczuk i Ewelina Czarkowska. Każdy mógł wrzucić przysłowiowy grosik. Puszki przekazano do Lubelskiego Oddziału PCK, gdzie komisyjnie przeliczono ich zawartość. Uzbieraliśmy dosyć pokaźną sumkę – 260 zł.
Kolejnym punktem obchodów była prezentacja multimedialna dla klas IV- VIII, w której zapoznano uczniów z historią
powstania PCK, istotą i zasadami działania, zakresem wypełnianych misji oraz wolontariatem. Uczniowie klas młodszych
obejrzeli montaż słowno- muzyczny n/t bezinteresownej pomocy ludziom potrzebującym oraz dowiedzieli się, że każdy
może zostać wolontariuszem PCK, może nieść pomoc innym
bez względu na rasę, płeć, przekonania religijne lub polityczne.
Na zakończenie akcji wszyscy wzięli udział w konkursie
na największy żywy Czerwony Krzyż. Około 200 uczniów
ustawiło się na stadionie szkolnym, trzymając czerwone kartki
papieru wysoko nad głową.
Mamy nadzieję, że przeprowadzone działania wpłyną pozytywnie na postawy naszych uczniów i nigdy nie przejdą oni
obojętnie obok cierpienia i krzywdy ludzkiej.
Dorota Bednarska
Kierownik świetlicy środowiskowej PCK

Majowe Sukcesy Naszych Solistek
Jagoda Batejko oraz Natalia Parada uczennice klasy piątej Szkoły Podstawowej im. M.
Reja w Rejowcu swoje umiejętności wokalne prezentowały na Festiwalach organizowanych w Naszym powiecie:

X FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI O MIŁOŚCI O RÓŻĘ MAŁEGO KSIĘCIA –
15.05.2019r. – eliminacje, 19.05.2019r.Żółtańce, eliminacje finałowe - Janów

XVIII Przegląd Pieśni Religijnej „Na zawsze chcę tobie grać i śpiewać, Panie”–
26.05.2019r. Wojsławice.
Poziom wszystkich występów był bardzo wysoki. Jurorzy oceniali: dykcję i poprawność językową, walory głosowe, muzykalność i poczucie rytmu oraz ogólne wrażenia
artystyczne. Nasze uczennice ZAŚPIEWAŁY WSPANIALE, tym samym zostały laureatkami obu Festiwali otrzymując I miejsce – Jagoda Batejko i II miejsce – Natalia Parada. Brawo dla naszych śpiewaczek!
Anna Jaworska
Barbara Kwiatkowska

Osiągnięcie Ingi
Inga Strygun, uczennica klasy VII a zajęła I miejsce w VI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II pt.: „Niebanalna biografia Karola Wojtyły”. Do konkursu zgłoszono 23
prace z 6 szkół. Jednak to praca naszej uczennicy zdobyła największe uznanie jurorów. Inga
zatytułowała swoją pracę: „ Jan Paweł II- biografia widziana sercem”. Gratulujemy!
Barbara Kwiatkowska
Podziękowanie
Dla Burmistrza Tadeusza Górskiegó, Przewódniczącej KGW Siedliszczki i KGW Marynin, Sółtysa z Siedliszczek B.
Krasun za pómóc w órganizacji dnia dziecka w Maryninie i Siedliszczkach, w którym uczestniczyłó 50 dzieci.
Radny Andrzej Lewczuk
Strona 6

Oksza

Jak co roku Dzień Dziecka w naszej szkole był dla dzieci i młodzieży dniem profilaktyki i atrakcji
sportowych. 30 maja 2019r. zgodnie z założeniami realizowanej w szkole Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej ,, Zachowaj Trzeźwy Umysł” ten dzień przebiegał pod hasłem ,,Chce mi się chcieć”. Hasło to jest motywacją do realizowania się w różnych formach aktywności i pokazania innym swoich zainteresowań.
Aby zachęcić naszych uczniów do rozwijania swoich zainteresowań, pedagodzy zorganizowali konkurs plastyczny ,, Zobaczcie moje hobby”, w którym 21 uczniów w formie plakatów pokazało wszystkim
swoje zainteresowania. 10 z nich zostało nagrodzonych albumami
fotograficznymi. Była też ,,Gala Talentów”, w której 24 uczniów pokazało kolegom i koleżankom swoje umiejętności rozwijane samodzielnie w czasie pozalekcyjnym. Paula Casa, Jagoda Batejko, Klaudia
Lewczuk, Antonina Pomian, Natalia Parada – w indywidualnych
występach zaprezentowały swój śpiew. Układy taneczne pokazały:
Jagoda Batejko, Julia Kawałek, Zuzia Tomala, Wiktoria Wołoszyn,
Wiktoria Szczyra, Natalia Kierepa, Maja Joszczuk, Lidia Maciejewska, Amelia Sokół, Daria Cebrat, Maja Czwórnóg, Pola Lewczuk,
Emilka Kusiak, Julia Kowalczyk. Julia Buza pięknie zagrała na
skrzypcach, Milena Sowa, Szymon Bereza, Michał Kowalczyk, Daniel Błaziak – zachwycili sprawnością układania kostek Rubika, a Klaudia Paczosa – wystawiła do obejrzenia swoje malowane i rysowane obrazy. Po
każdym występie były gromkie brawa. Na zakończenie Gali Talentów odbył się konkurs układania kostki Rubika, w którym : I
miejsce zajął Szymon Bereza, II – Daniel Błaziak, III – Michał Kowalczyk, IV – Mateucz Smorga, V – Kuba Jędruszak. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody w postaci różnych kostek Rubika.
Po Gali Talentów Uczniowie klas I – IV rozpoczęli zabawy
ruchowe zaproponowane przez animatora zabaw, a uczniowie
klas V – VIII Sp i III gimnazjum rozpoczęli konkurencje sportowe.
Wszystkie konkurencje sportowe odbyły się według wcześniej
ustalonego planu. Sztafetowe biegi przełajowe w grupie starszej
wygrała klasa 7a, w grupie klas młodszych najlepsza okazała się
klasa 6b. Wielobój sportowy wygrała klasa 5a, która była mocno
zmotywowana do wygrywania. Po podsumowaniu punktacji we
wszystkich konkurencjach sportowych i konkursie plastycznym
dla najlepszych klas medale wręczyła Pani Dyrektor Szkoły. Gratulujemy wszystkim biorącym udział w rywalizacji sportowej zaangażowania i postawy fair play.
W czasie gier i
zabaw ruchowych odbyły się przerwy regeneracyjne – uczniowie skorzystali z poczęstunku w postaci soków, grillowanej
kiełbaski, chleba i dodatków.
Bogate w atrakcje i nagrody przygotowanie Integracyjnego Festynu Szkolnego było możliwe dzięki Środkom finansowym
przekazanym szkole przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Rejowcu.
Ten dzień szkolny był dniem pozytywnej aktywności,
zachętą do działania, rozwijania się i dzielenia się z innymi
swoimi pasjami. Grono pedagogiczne życzyło dzieciom wielu
okazji do tego, aby ,,Chciało im się chcieć ” rozwijać swoje
umysły i sprawności fizyczne.
Pedagog – Edyta Farian
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Ogólnopolski konkurs plastyczny ,,Karmnik-stołówka dla ptaków”
Przedszkólaki: Klaudia Górna, Natalia Palónka, Mieszkó Gwardiak pód ópieką pani Ewy Semeniuk
brały udział w ógólnópólskim kónkursie plastycznym. Kónkurs był zórganizówany przez Szkółę
Pódstawówą nr 22 im. Armii Krajówej w Tóruniu. Mieszkó Gwardiak zajął II miejsce. Serdecznie
gratuluję.
Ewa Semeniuk

Powiatowy konkurs ,,Palmy i Pisanki”

Grupa pięciólatków : Wiktória Baran, Natalia Palónka, Bartek Pietras, Mateusz Kóziół,
Mieszkó Gwardiak, Bartek Dzik wraz ze swóimi ródzicami przygótówywali pisanki dó XXI Pówiatówegó Kónkursu ,,Palmy i Pisanki”. Kónkurs był zórganizówany przez Staróstwó Pówiatówe w Chełmie. W kategórii pisanki współczesne mamy laureata - zóstał nim Mateusz Kóziół, który zajął 3 miejsce. Kóórdynatórem kónkursu na terenie przedszkóla była pani Ewa Semeniuk.
Ewa Semeniuk

Laureaci VII Powiatowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej ,,Dziecięce Nutki”
Klaudia Górna i Mieszkó Gwardiak 18 maja wzięli udział w Festiwalu Piósenki Dziecięcej
w Wójsławicach. Przedszkólaki zóstały przygótówane przez panią Ewę Semeniuk. Festiwal nie
miał charakteru kónkursu. Przewidziane były jedynie wyróznienia w kazdej kategórii wiekówej, dla tych którzy wykazali się najlepszymi umiejętnósciami wókalnymi. Duet zóstał laureatem w grupie wiekówej 5 lat. Dzieci ótrzymały pamiątkówe dyplómy óraz nagródy ksiązkówe.
Wielkie gratulacje.
Ewa Semeniuk

Poznaję ciekawe zawody

Prójekt edukacyjny pt: „Póznaję ciekawe zawódy” trwał cały rók i był kierówany dó dzieci w starszych grupach
przedszkólnych. Twórcami prójektu była pani Ewa Semeniuk i pani Anna Szwed. W realizację prójektu zóstałó
włączóne ótóczenie spółecznó -góspódarcze, w szczególnósci ródzice, którzy góscili nas w swóich zakładach pracy. Zadania z zakresu preórientacji zawódówej realizówały nauczycielki wychówania przedszkólnegó w pószczególnych grupach, órganizując wycieczki óraz
spótkania z przedstawicielami róznych zawódów. Przedszkólaki w czasie zajęc
pószerzały swiadómósc dótyczącą swiata zawódów z wykórzystaniem gier i
zabaw. Dzieci póznały specyfikę pracy: pólicjanta, celnika, listónósza, górnika,
lesnika, młynarza, ratównika medycznegó, zółnierza, ógródnika, farmaceutki,
fryzjerki, muzyka, kwiaciarki i stómatólóga. W ramach prójektu ódbył się równiez kónkurs plastyczny pt: ,,Kim zóstanę, gdy dórósnę” w którym wzięłó
udział 27 przedszkólaków. Laureatami zóstali: Maja Klóc i Lena Raczkówska,
wyrózniónó: Natalię Dóbósz, Nadię Brzózówiec, Bartka Sidóra, Wójtka Kasprzaka, Karólinę Klóc, Annę Błaszczak, Samuela Grabówieckiegó, Darię Kierepa, Eryka Ładniaka, Hanię Jasyk, Dagmarę Szparkówską, Lenę Misiewicz, Macka Póliczkiewicza, Szymóna Hawryluka, Wiktórię Dóbósz, Gabrysia Nówickiegó, Antóninę Ciós, Natalię Nówakówską, Natalię Palónka, Miłósza Uszkó, Bartka Pietrasia,
Mateusza Kóziół, Mieszka Gwardiaka, Milenę Jabłónską i Filipa Gruszkę. Wszyscy ótrzymali pamiątkówe dyplómy óraz nagródy rzeczówe.
Ewa Semeniuk, Anna Szwed

Zaczarowana plastyka

Zaczarówana plastyka tó innówacja plastyczna realizówana w Gminnym Przedszkólu w Rejówcu przez panią Ewę Semeniuk, która była skierówana dó dzieci
uzdólniónych plastycznie z grupy 5 i 6 latków . Wzięłó w niej udział ósmióró
dzieci: Natalia Nówakówska, Antónina Ciós, Wiktória Dóbósz, Lena Brzyszkó,
Wiktória Baran, Klaudia Górna, Maciek Kucharski, Mieszkó Gwardiak. Celem
innówacji byłó póznanie przez dzieci niestandardówych technik i metód plastycznych tj. puring, decupage, pastela ólejna, akryl. Przedszkólaki przez pół
róku twórzyły małe dzieła sztuki, swietnie się przy tym bawiąc. Az trudnó w tó
uwierzyc, ale wszystkie óbrazy pówstały bez uzycia pędzla. Prace dzieci mózna
byłó óglądac na wystawie w przedszkólu óraz w Gminnym Dómu Kultury, pódczas Międzynaródówych Warsztatów Plastycznych.
Ewa Semeniuk
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SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKA
sport kluczem do zdrowia
22 maja grupa 6 latków z wychówawczyniami brała udział
w X Spartakiadzie Przedszkólaka w Rejówcu Fabrycznym. 10
ósóbówa druzyna pó ódspiewaniu hymnu i ókrzyku bójówym
przystąpiła dó rózgrywek. Uczestnikami Spartakiady były zespóły z PM w Rejówcu Fabr., PM nr 1 w Krasnymstawie, Oddział
przedszkólny z Siedliszcza óraz óddział przedszkólny z Zawadówki. Kónkurencje, z którymi zmierzyły się najmłódsi tó: sztafeta szybkósciówa z maskótką, wyscig slalómem z piłką w taczce, sadzenie i zbieranie ziemniaków, marszóbieg z ringó na główie, rzuty wóreczkami dó kósza, piłka górą, piłka dółem, tór
przeszkód w tunelu. Nasza druzyna zajęła 3 miejsce, a zdrówa
rywalizacja dóstarczyła dziecióm mnóstwó radósci ze wspólnej
zabawy. Druzyna na medal!!! Gratulujemy naszym spórtówcóm óraz kibicóm, którzy zagrzewali nas swóimi
ókrzykami. Kazdy zawódnik dóstał medal i słódycze a puchar i dyplóm mózna pódziwiac w sali starszaków.
Dziękujemy Organizatóróm .
Małgórzata Kósc-Krupinska, Anna Szwed

Regionalny Konkurs piosenki Siedliskie nutki
Sukces naszych przedszkólaków w kónkursie piósenki ! 13 czerwca, 10 - ósóbówa reprezentacja 5 i 6 latków naszegó przedszkóla brała udział w VI Regiónalnym Przeglądzie Piósenki Przedszkólnej w Siedliszczu. Dziewczynki w składzie : Natalia Nówakówska, Hania Jasyk, Antónina Ciós, Marta Charaba, Daria Kierepa, Klaudia Górna, Natalia Palónka, Lena Ciósek, Wiktória Baran, Wiktória Dóbósz zaprezentówały się w ,,Smiesznej piósence" . W kónkursie brane byłó pód uwagę: melódyjnósc spiewanych piósenek, póczucie rytmu, muzykalnósc óraz ruch na scenie. Dziewczynki wywalczyły dla przedszkóla I miejsce. Otrzymały puchar, dyplóm i tórbę zabawek. Dó kónkursu przygótówała je pani Małgórzata Dzik (muzyk),
która w naszym przedszkólu prówadzi zajęcia muzycznó-ruchówe. Zyczymy kólejnych sukcesów!
Małgórzata Kósc-Krupinska

Rejs po wakacyjną przygodę. Uroczyste pożegnanie starszaków
Choć przedszkola żegnasz mury
Droga Haniu, Tosiu, Aniu, Bartku, Lenko, Maćku, Dario, Dagmarko, Marto...nos do góry!
Aby zawsze na Twej buzi
Gościł uśmiech i to duży!!!
18 czerwca młódsze grupy pózegnały naszych najstarszych rówiesników. Byłó mnóstwó tanca, spiewu i wakacyjnych rymówanek. Burmistrz miasta Tadeusz Górski ódebrał z rąk pani dyrektór statuetkę óraz pódziękówanie za ówócną współpracę. Wyróznieni zóstali równiez ródzice, którzy angazówali się w zycie przedszkóla. Grupa
6 latków pózegnała się, jak przystałó na absólwentów Pólónezem. Byłó uróczyscie i bardzó dójrzale!!!
Zyczymy mnóstwó słóneczka, usmiechu i zasłuzónegó ódpóczynku dla wszystkich!!!
Wychówawczynie 6 latków
Małgórzata Kósc-Krupinska, Anna Szwed

Zakończenie roku w Przedszkolu
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Koło czytelniczo- literackie w Szkole Podstawowej w Rejowcu
Od marca 2019r w naszej szkole działa koło czytelniczo - literackie.
Na zajęcia uczęszczają uczennice z kl. VI, VII i VIII, które swoje działania rozpoczęły od występu na Wieczorze Poezji Mariana Janusza
Kawałko w Gminnym Ośrodku Kultury w Rejowcu 30 marca 2019r.
Podczas spotkania uczennice: Maja Dąbska, Zuzia Tomala, Zuzia
Bednarska, Zuzia Sadowska i Dominika Styś pięknie recytowały
wiersze naszego regionalnego poety. W wieczorze poezji uczestniczyli także zaproszeni goście, którzy swoją obecnością uświetnili spotkanie poświęcone poezji M.J. Kawałko w rocznicę Jego urodzin.

Ewa Futyma

Wizyta w redakcji „Nowego Tygodnia” i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmie
Uczniowie z koła czytelniczo-literackiego i dziennikarskiego, 30 kwietnia 2019r odwiedzili
redakcję „Nowego Tygodnia” oraz zwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmie.
Wizyta w redakcji przyniosła nam sporo satysfakcji, gdyż zdobyliśmy wiedzę na temat powstawania tygodnika, pracy dziennikarzy, sposobach zdobywania informacji i prawidłowościach pisania artykułów prasowych, co zamierzamy wykorzystać w redagowaniu naszej szkolnej gazetki „Żaczek”
Natomiast zasoby i możliwości Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Chełmie także wywarły na nas ogromne wrażenie, ponieważ jest
to bardzo nowoczesna biblioteka, z bogatym księgozbiorem i wyposażeniem. Mieliśmy okazję zobaczyć wystawę malarską oraz
wystawę poświęconą bohaterom bajek J. Ch. Andersena.

Ewa Futyma

Spotkanie z okazji Dnia Matki pt.” Książka dla Mojej Mamy”
28 maja 2019r w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z zaproszonymi mamami. Po powitaniu i złożeniu
mamom życzeń, dziewczęta z koła czytelniczo-literackiego recytowały wiersze
p. M.J. Kawałko, czytały sentencje pisarzy o mamach.
W trakcie spotkania zaproszone mamy i babcia także czytały wybrane przez siebie wiersze polskich poetów oraz dwie panie recytowały po rosyjsku wiersze A. Puszkina. Wszyscy z zaciekawieniem słuchaliśmy ciekawostek z życia niektórych pisarzy i
poetów opowiadanych przez babcię jednej z uczennic.
Na zakończenie spotkania, które przebiegało w bardzo miłej atmosferze, uczennice wręczyły mamom książki, wypożyczone w bibliotece wraz z samodzielnie wykonanymi zakładkami do
książek.
Organizator: Ewa Futyma

Biblioteka szkolna poleca. . .
1. ”68 pokojów” M. Malone
2. ”Meteoryt” A.G. Taylor
3. „Taka sobie wróżka”J. Rallison
4. „W śnieżną noc” M. Johnson
5. „Niechciana” B. Kosmowska
6. „Odwaga dla początkujacych” K. Harrington
7. „Bajki na każdą porę” A. Melis
8. „Niech żyje moda- krotka historia mody”
9. „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć” J. K. Rowling
Miłej lektury !!!
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Wystawa „Malowane Haftem”
Od 6 do 10 maja 2019r w Szkole Podstawowej im. M Reja w Rejowcu, miała miejsce wystawa obrazów „malowanych haftem” pani Urszuli Szczepańskiej - Czuluk z Rejowca.
Pani Urszula swoją przygodę z haftem rozpoczęła w roku 2008. Inspiracją była pasja teściowej, która nauczyła panią Urszulę tego trudnego, wymagającego cierpliwości i wyobraźni zajęcia. Wybierając pomysł na temat obrazu, pani Urszula korzysta z profesjonalnych gazetek poświęconym hafciarstwu. Praca nad jednym obrazem trwa od miesiąca do trzech, w zależności od wielkości i ilości elementów do wyhaftowania. W ciągu
tych kilku lat, z rąk pani Urszuli wyszło już ponad 50 obrazów o różnej tematyce i różnej wielkości. Autorka tych pięknych obrazów ze swojej pasji czerpie ogromną satysfakcję w momencie tworzenia. Haftowanie odpręża Ją i uspokaja. Zawsze jest ciekawa efektu końcowego i nie denerwuje się, jeśli coś się nie uda. Nam udostępniła swoje obrazy,
mając nadzieję, iż może ktoś z młodych ludzi zainteresuje się haftowaniem, które stanie się jego pasją. Wystawa obrazów „malowane haftem „ cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i w ciągu pięciu dni odwiedzili
ją uczniowie wszystkich klas wraz z wychowawcami, dyrekcja oraz inni pracownicy szkoły. Wszyscy byli
zachwyceni pięknem, które mieli okazję oglądać, podziwiali dokładność i precyzję włożoną w wykonanie
każdego obrazu oraz mogli wziąć do ręki i obejrzeć z obu stron obrazy, które jeszcze nie zostały oprawione w
ramy. Z komentarzy uczniów wiem, że było to dla nich bardzo ciekawe doświadczenie, a haftowane obrazy
wzbudziły zachwyt. Dlatego też bardzo dziękujemy Pani Urszuli Szczepanskiej – Czuluk za umożliwienie
nam tak dogłębnych przeżyć.
Organizator wystawy: E. Futyma

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2019
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
Co roku w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek-program promocji czytelnictwa i bibliotek, który ma na celu podkreślenie roli czytania i biblioteki, zwiększenie prestiżu
zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Hasło tegorocznego święta brzmi ”#biblioteka”- za tym hasłem kryją się ludzie, zbiory,
spotkania, imprezy, konkursy, kursy czyli to wszystko, co obecnie dzieje się w bibliotekach. W wydarzeniach przygotowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną znalazło się miejsce nie tylko na książkę, ale też na kolejne spotkanie „Najaktywniejszy
czytelnik biblioteki”, najwier niejsi czytelnicy otr zymali pamiątkowe ozdobne
książki, które zostały wykonane własnoręcznie przez bibliotekarki. Spotkanie upłynęło
w bardzo miłej atmosferze. Dzieci klasy II Szkoły Podstawowej z wychowawczynią
Agnieszką Rogowską wzięły udział w „Warsztatach rękodzieła”, które poprowadziła
na naszą prośbę pani Grażyna Kusiak.” Cała Polska czyta dzieciom” to kolejne spotkanie w czasie święta bibliotek, w którym udział wzięły dzieci z Przedszkola Gminnego z wychowawczynią panią Małgorzatą Krupińską. Ponieważ w maju swoje święto obchodzą strażacy, więc o przeczytanie książki pt „Jak Wojtek został strażakiem”
poproszony został Prezes Rejowieckiej Ochotniczej Straży Pożarnej pan Adam Pastuszak. Na zakończenie tegorocznej edycji Tygodnia Bibliotek we współpracy z Kołem
Gospodyń Wiejskich z Wólki Rejowieckiej zorganizowałyśmy „Warsztaty Kulinarne”
dla naszych czytelniczek, które były ciekawe nowych pomysłów i przepisów kulinarnych. Będą mogły wypróbować je we własnych domach. Na koniec spotkania najprzyjemniejszy moment –degustacja, panie były bardzo zadowolone i my również.
Wśród dodatkowych atrakcji znalazł się także ” Kiermasz książek używanych”, który
też cieszył się zainteresowaniem wśród naszych czytelników.
Bibliotekarze T. Kopniak, T. Jagiełło

Wakacje w Bibliotece
PROGRAM ZAJĘĆ
1. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Moje wakacje" - termin składania prac do 31 lipca
2. Głośne czytanie fragmentów książki W. Chotomskiej pt. "Jacek i Agatka"- 17 lipca godz. 10.00
3. "Moje aktorskie wystąpienie" Konkurs na ładnie odczytany wiersz J. Brzechwy dla dzieci do lat 10, 31 lipca godz.10:00
4. Kolorowanie postaci bajkowych - zajęcia plastyczne, 7 sierpnia godz.10.00
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Sto lat z orkiestrą
Historia założenia orkiestry dętej przy Straży Pożarnej w Rejowcu sięga czasów po I wojnie światowej. Głównym pomysłodawcą założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu oraz związanej z nią orkiestry był pierwszy Proboszcz Parafii pw. Św. Jozafata Ks. Bronisław Zakrzewski.
Zawiązanie OSP wpłynęło na życie społeczności Rejowca dzięki aktywności kulturalnej, jaką ta jednostka wokół
siebie skupiała. Posiadanie Orkiestry Dętej dla Straży Pożarnej miało wielkie znaczenie wizerunkowe, jednak koszty jej
utrzymania były dość wysokie. Nie są znane początki funkcjonowania orkiestry dętej w Rejowcu, ponieważ nie zachowały się żadne dokumenty związane z jej założeniem, znana jest natomiast data jej pierwszego publicznego występu
dzięki zapisom kronikarskim. Według nich orkiestra po raz pierwszy zagrała 16 listopada 1919 roku w kościele parafialnym w Rejowcu na uroczystościach z okazji rocznicy przejęcia kolei z rąk zaborców i poświęcenia sztandaru kolejarzy
ze Stacji Rejowiec. Skład Orkiestry, założyciele oraz instrumentarium są nieznani. Orkiestra związana była z fabryką
Towarzystwa Akcyjnego Cukrowni i Rafinerii w Rejowcu i od jej właścicieli otrzymywała finansowe wsparcie. Członkowie orkiestry byli zarazem członkami Straży Pożarnej, stąd też występowali w mundurach strażackich.
Do roku 2000 orkiestra działała i była finansowana przez Cukrownię „Rejowiec” w Rejowcu, a po likwidacji
cukrowni finansowanie i opiekę nad orkiestrą przejął miejscowy Urząd Gminy. Od 1 listopada 2003 r. siedzibą orkiestry
jest Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu.
Aktualnie Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu tworzy 28 osób. Filarem orkiestry jest saksofonista i klarnecista Zygmunt Wójcik oraz jej kapelmistrz Mariusz Cichosz – absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I
i II stopnia w Chełmie, żołnierz zawodowy orkiestry wojskowej.

W 2019 roku mija sto lat od pierwszego udokumentowanego koncertu orkiestry dętej z Rejowca. Orkiestra
przetrwała II wojnę światową, likwidację Cukrowni „Rejowiec”, z którą była związana, zmiany kadrowe i sprzętowe.
Była z nami podczas wszystkich ważnych wydarzeń: świąt państwowych, wydarzeń kulturalnych, szkolnych, koncertów
czy na uroczystych mszach w kościołach naszej gminy. 22 czerwca przyszła pora na rewanż – to my byliśmy na ich
święcie, setnych urodzinach, które odbyły się w amfiteatrze przy Pałacu Zaleskich.
Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji solenizantów, którą poprowadził Ks. Proboszcz Jacek
Jakubiec. Część oficjalną rozpoczął Burmistrz Rejowca Tadeusz Górski, który wyraził swoje uznanie dla osiągnięć orkiestry i podziękował za ich stuletnią działalność. Kapelmistrz Mariusz Ciochosz odebrał z rąk przedstawicielki biura
Marszałka Województwa Jarosława Stawiarskiego „Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego” oraz dyplom uznania za stulecie działalności. Nagrodę przyznał również Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP Marian Starownik, Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk „Za rozwój życia kulturalnego ziemi
chełmskiej” oraz Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisław Krupa. Podziękowania na ręce Kapelmistrza złożyli również: Krzysztof Grabczuk Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Stanisław Kołtun dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
nr 1 w Chełmie, Przedstawiciele Akcji Katolickiej w Rejowcu, Przedstawicielki Koła Hafciarskiego z GOK w Rejowcu
oraz Ryszard Starko członek OSP w Rejowcu. Muzycy orkiestry dętej oraz strażacy z OSP w Rejowcu przyjęli z rąk Kazimierza Smala – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Chełmie odznaczenia: Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali: Krystian Kuźmiński, Fabian Terepora, Mateusz Kochański, Michał
Kozaczuk i Wojciech Skomorowski. Brązowy medal „za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Mateusz Bohuniuk, Mateusz Zieliński, Kacper Zieliński, Adrian Sroczyński. Srebrny medal „za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Mirosław
Kość, Krzysztof Korżyński, Jarosław Tulikowski, Józef Chorecki, Kazimierz Jaruszewski, Krzysztof Olejniczak oraz
Mariusz Cichosz – Kapelmistrz Orkiestry Dętej. Złoty medal „za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Henryk Lipiński,
Władysław Rejter, Stanisław Kozioł oraz Zygmunt Wójcik.
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Kolejnym punktem obchodu uroczystości był koncert wykonany przez jubilatów dla zgromadzonej publiczności.
Orkiestra ma bardzo bogaty repertuar: wykonuje utwory patriotyczne, religijne, ludowe, wojskowe i klasyczne, ale również współczesną muzykę rozrywkową, czym niejednokrotnie zaskakuje swoich słuchaczy. Z orkiestrą współpracują także soliści, a ich występy mają często humorystyczne zabarwienie.
Przed zgromadzoną publicznością w amfiteatrze zaprezentował się również Dziecięcy Zespół Ludowy „Reczka”
prowadzony przez Ewę Semeniuk, Koło Gitarowe działające przy GOK w Rejowcu, którego opiekunem jest Marek Pukas, solistki: Rafaella Terepora i Natalia Parada, oraz Kapela Ludowa „Sami Swoi”. Zabawę taneczną do północy poprowadził Zespół „Histon”.
Stulecie naszej orkiestry jest wyjątkowym wydarzeniem na skalę regionu. Rejowiecka orkiestra jest jedną z nielicznych, która doczekała takiego jubileuszu i może pochwalić się olbrzymim dorobkiem historycznym. Przez szereg lat
grały w niej pokolenia, wiele rodzin dzięki orkiestrze posiada tradycje muzyczne. Siłą jej trwania jest to, że zrzesza
prawdziwych pasjonatów muzyki, często pół-amatorów, którzy wzajemnie się wspierają. Swoimi występami wypełniają
lukę w życiu kulturalnym naszego miasta i od lat cieszą się ogromną sympatią.
Karolina Lipińska
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FESTIWAL ŚPIEWAKÓW W AMFITEATRZE
Wiosenne wydarzenia kulturalne w Rejowcu otworzył XXI Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych, Kapel Ludowych i Śpiewaków Ludowych, który odbył się 12 maja w amfiteatrze przy Pałacu Zaleskich. Na scenie wystąpiło 27 wykonawców z terenu całego powiatu chełmskiego, a stawką o
jaką walczyli artyści były eliminacje wojewódzkie w Lublinie do 53. Ogólnopolskiego Festiwalu
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Komisja artystyczna w składzie: Andrzej
Sar z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie – przewodniczący, Janina Biegalska z Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, prof. Jan Adamowski z UMCS w Lublinie przyznała następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach: Śpiewacy Nagrody I
stopnia: Halina Romanowska ze Żmudzi, Emilia Gryniuk z
Sielca, Józefa Stasiuk z Zanowinia, Leokadia Prokopczuk z
Zanowinia. Zespoły śpiewacze Nagrody I stopnia: Zespół
śpiewaczy „Sielanki” z Sielca, Zespół śpiewaczy „Nadbużański Klon Zielony” z Zanowinia, Zespół śpiewaczy „Rakołupianki” z Rakołup, Zespół śpiewaczy „Echo” z Gołębia. Do udziału w
Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie komisja zakwalifikowała:
Zespół śpiewaczy „Rakołupianki” z Rakołup, Zespół śpiewaczy „Echo” z Gołębia.
Po eliminacjach wojewódzkich w Muzeum Wsi Lubelskiej reprezentantki powiatu chełmskiego – Zespół „Rakołupianki” z Rakołup zostały nominowane do występu na 53. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, gdzie zdobyły II nagrodę
jury.

MOJA MAŁA OJCZYZNA
15 maja w GOK odbyła się kolejna edycja konkursu "Moja Mała Ojczyzna". Jest to kontynuowany od lat konkurs wiedzy o Gminie Rejowiec, jej historii zabytkach oraz ważnych wydarzeniach. Do zmagań przystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Rejowcu. Współzawodnictwo polegało na wypełnieniu pisemnego testu, który zawierał
ponad 20 pytań na tematy związane zarówno z czasami Mikołaja Reja jak i z historią
współczesną, np. nazwami nowych ulic, wydarzeniami kulturalnymi czy zasłużonymi
mieszkańcami. Po ocenieniu prac pisemnych Jury w składzie: Stanisław Miszczuk, Jerzy
Grzesiak oraz Jolanta Popek przyznało następujące nagrody: W I kategorii wiekowej I
miejsce zdobyła Zuzanna Terlecka, II miejsce Aleksandra Brzyszko, III miejsce Lena Palonka. W II kategorii wiekowej I miejsce zajęła Inga Strygun, II miejsce Maja Dąbska, III
miejsce Zuzanna Tomala i Olga Bogdańska. W III kategorii wiekowej I miejsce zdobyła
Paulina Majewska, II miejsce Zuzanna Bednarska, III miejsce Eliza Kozłowska. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody
książkowe ufundowane przez Burmistrza Rejowca.

MAŁY KONKURS RECYTATORSKI
17 maja GOK gościł małych recytatorów, którzy zmagali się w eliminacjach powiatowych do 38-go "Małego Konkursu Recytatorskiego". Jury na etap wojewódzki konkursu nominowało w pierwszej kategorii Lenę Cichosz z SP w Zawadówce, oraz Szymona Kulawiaka z SP
w Rejowcu. W drugiej kategorii zwyciężyła A nna Błażejewicz z SP w W ierzbicy oraz A gnieszka
Kurzępa z SP w Zawadówce. Wyróżnienia otrzymały Nina Piotrzkiewicz z SP w Rejowcu oraz
Małgorzata Kurzępa z SP w Zawadówce. Nagrody dla wszystkich występujących ufundował
Burmistrz Rejowca, oraz Starosta Powiatu Chełmskiego.

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży organizowane podczas
Międzynarodowych warsztatów Plastyczno-Rzeźbiarskich im. Grzegorza Gwardiaka
Jak co roku, w czasie pleneru malarskiego, odbywają się warsztaty dla dzieci i młodzieży zainteresowanej sztuką. W tym roku
udział w nich wzięło 20 uczestników, którzy pod okiem malarzy profesjonalistów doskonalili swój własny warsztat artystyczny. Odbyły się m.in. zajęcia z malowania tuszem, rysowania suchymi pastelami, malowania farbami akrylowymi oraz lekcja rysunku, natomiast starsza grupa pod okiem artysty Dariusza Buczyńskiego wykonywała pracochłonną ikonę anioła Michała. Ostatni dzień warsztatów zakończył się wycieczką do Muzeum Ziemi Chełmskiej. Wszystkie prace dzieci i młodzieży powstałe podczas warsztatów
można było podziwiać podczas wernisażu wystawy poplenerowej.
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Międzynarodowe Warsztaty Plastyczno-Rzeźbiarskie „Lato 2019” im. Grzegorza Gwardiaka
W Międzynarodowych Warsztatach Plastyczno-Rzeźbiarskich udział wzięło 24 artystów-malarzy z terenu całej Polski jak i z
zagranicy m.in.: Nowej Zelandii i Białorusi. Powstało ponad 50 wspaniałych prac malarskich wykonywanych różnymi technikami
oraz dwie prace rzeźbiarskie – Mikołaj Rej z żoną Zofią Kościeniówną wykonane przez Andrzeja Mirończuka i Mariusza Opokę.
Prezentację efektów dwutygodniowej pracy artystycznej otworzył Burmistrz Rejowca Tadeusz Górski wraz z Wicestarostą
Powiatu Chełmskiego Jerzym Kwiatkowskim. Każdy uczestnik Pleneru otrzymał pamiątkowe podziękowania oraz życzenia dalszej
owocnej pracy twórczej. Wyróżniona za aktywność na warsztatach została Weronika Pomian, która wykonała kilka prac, spędzając
nad nimi czas nawet po zakończeniu warsztatów.
Po części oficjalnej i podziękowaniach nastąpiło zwiedzanie wystawy prac malarskich artystów oraz uczestników warsztatów.
Swoje prace plastyczne pt. „Zaczarowana Plastyka”, które powstały pod okiem Ewy Semeniuk, zaprezentowały również dzieci z
Gminnego Przedszkola w Rejowcu.
Całą oprawę muzyczno-wokalną wydarzenia zapewniła wokalistka Kapeli „Sami-Swoi” Małgorzata Sobstyl.
Galeria zdjęć na stronie 20

PÓŁKOLONIE LETNIE
1 lipca w GOK rozpoczęły się półkolonie
letnie, w których udział wzięło 80 dzieci. W programie znalazły się m.in.: Lekcje ginących zawodów w
Muzeum Wsi Lubelskiej, zajęcia sportowe, plastyczne, wyjazdy do Parku Wodnego, Turniej gier planszowych organizowany wraz z firmą „Pokusa” z
Chełma, lekcje terenowe z opiekunami oraz szaleństwa trampolinowe w „Manii Skakania” w Lublinie.

Sukces Strażaków!
W dniu 9 czerwca 2019 roku na stadionie sportowym w Rejowcu odbyły się Miedzygminne Zawody
Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin Rejowiec, Rejowiec Fabryczny i Siedliszcze. W zawodach wystartowało 6 drużyn, które rywalizowały w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7 x 50 m i ćwiczeniu bojowym.
Zwyciężyła drużyna OSP Rejowiec, drugie miejsce zajęła drużyna OSP Kanie, trzecie miejsce zajęła
OSP Wólka Kańska.
Karol Sałamacha

Strona 15

Oksza

Poświęcenie obrazu w Niedziałowicach
26 maja br. w kaplicy pw. sw. Maksymiliana Kólbe w Niedziałówicach miałó miejsce
póswięcenie óbrazu Matki Bóskiej Chełmskiej , który namalówała i przekazała dó kaplicy
Pani Renata Sara Kukla, artystka malarka z Chełma ,mająca swóje siedliskó w Niedziałówicach. Póswięcenia óbrazu dókónał ksiądz misjónarz Mirósław Bielecki z Ogniska Swiatła i
Miłósci w Kaliszanach w óbecnósci parafian óraz próbószcza Parafii Rejówiec ks. Jacka Jakubca.
Dzien ten kónczył takze misje swięte. Mieszkancy Niedziałówic i Aleksandrii Niedziałówskiej uróczyscie pózegnali księdza misjónarza. W imieniu parafian księdza misjónarza
zegnali Marzanna Czajka i Stanisław Dzik. Były kwiaty i piękna przemówa.
Autór tekstu : Agnieszka Hasiec -Bzówska
Fót. Renata Sara Kukla, Marzanna Czajka

Pamięć zmarłym - błogosławieństwo żyjącym
30 maja ó gódz. 17.00 w kósciele parafialnym ksiądz próbószcz Jacek Jakubiec ódprawił Mszę Swiętą, w czasie której liczna grupa parafian i człónków Akcji Katólickiej módliła się ó wieczne zbawienie dla zmarłych akcjónariuszy i Bóze błógósławienstwó dla
zyjących.
Pracująca ód 24 lat Akcja Katólicka w naszej parafii pózegnała kilkóró swóich człónków: sp. Eugenię i Jana Jarósza, Antóniegó Bukrabę, Danutę Czekierda-Mazurek, Zdzisława Chęcia i Zófię Zając. Na tą bardzó uróczystą Mszę Swiętą przybyli góscie reprezentujący Zarząd Instytutu Akcji Katólickiej Archidiecezji Lubelskiej. Z rąk wiceprezesa p. Pawła
Czarnómskiegó dwie ósóby ótrzymały Hónórówe Odznaki Akcji Katólickiej - p. Elzbieta Kaprón złótą, a
p. Grazyna Kusiak srebrną Parafialnegó Oddziału Akcji Katólickiej w Rejówcu. Za aktywną pracę nasz óddział zóstał wyróznióny, wsród pónad czterdziestu óddziałów pracujących w Archidiecezji Lubelskiej. W czasie uróczystej gali w Lublinie w dniu 5 stycznia ótrzymał tytuł "PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ ROKU 2018", nagródzóny dyplómem i grawerem.
W czasie Mszy sw. prezes rejówieckiej Akcji Katólickiej p. Piótr Majewski zawierzył nasz óddział Matce Bózej i złózył na ółtarzu u stóp Matki Bózej
Rejówieckiej ótrzymany grawer.
P.M.

Komunikat
Zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół

Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych. Wpływają one na
wzrost plonów, jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki,
maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i
lepszym smaku. Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu nawet do 30%
W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin
należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół

Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin

Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół

Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek

Dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady
zapylające
Pszczoły, które miały kontakt ze środkiem ochrony rośli w zdecydowanej większości giną poza ulem, dlatego
prosimy o nawiązanie współpracy z pszczelarzami polegającej na informowaniu ich o planowanych zabiegach
środkami ochrony roślin!
Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 1310 z
późn. zm.), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania
zabiegów z użyciem środków ochrony roślin.
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Utrwala dla potomnych
Stanisław Jan Miszczuk tó ósóba znana nie tylkó w najblizszej ókólicy. Artysta malarz uprawiający rózne
dziedziny plastyki namalówał wiele wspaniałych óbrazów, które mózna pódziwiac nie tylkó w Pólsce, ale dalekó
póza jej granicami. Przez znawców tej dziedziny sztuki uznawany jest za malarza histórycznegó. Móze nie wszyscy wiedzą, ze óbrazy P Stanisława zdóbią ółtarz kóscióła w Erftstat k/Kólónii w Niemczech; Sciany Ambasady RP
w Wiedniu; prywatne galerie kóneserów sztuki w Austrii, Francji, Rósji, Niemczech, Czechach, Ukrainie i USA.
Jak sam twierdzi, malarstwó tó jegó zycie, pasja, spełnienie. Jednóczesnie utrwala bógatą histórię Pólski,
ócalając ja ód zapómnienia. Liczne wystawy przebógatej i przepięknej twórczósci plastycznej pózwalają na zapóznanie się z nią w róznych miejscach.
Tym razem w Wójewódzkim Osródku Kultury w Lublinie zóstała ótwarta wystawa óbrazów, której wernisaz miał miejsce w dniu 14 czerwca. Na miłą uróczystósc przybyli przyjaciele malarza, najblizsza ródzina i wielbiciele malarstwa. Mieszkancy Lublina i ókólic będą mógli zwiedzac wystawę pt. „Utrwalóne dla pótómnych” w
WOK ód 14 czerwca. Z pewnóscią zwiedzającym dóstarczy duzó przezyc i dóznan estetycznych , pózwóli skupic
się na histórii Pólski, która jest bardzó ekscytująca.
Janina Danielczuk

Warsztaty w Hruszowie
Z inicjatywy sółtys Hruszówa Alicji Ksiązek pówstała dziecięca grupa rękódzieła, która w ókresie przedswiątecznym wykónywała wspólnie kwiaty z bibuły dó bukietu na stół wielkanócny.
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,,Reczka” w gronie laureatów
Dnia 26 maja dziecięcy zespół ludówy brał udział w XVIII Przeglądzie Piesni Religijnej ,,Na zawsze chcę Tóbie grac i spiewac Panie” w Wójsławicach, gdzie uzyskał 3 miejsce. Natómiast w Werbkówicach 11 maja pódczas
IX Międzypówiatówegó Festiwalu Piesni i Piósenki Maryjnej w kategórii zespóły szkóła pódstawówa, dzieci ótrzymały wyróznienie. Serdecznie gratuluję ósiągniętych sukcesów.

Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego
14 czerwca 2019 róku w Chełmskim Dómu Kultury ódbyła się Gala „Zasłuzóny dla Pówiatu Chełmskiegó”.
35 ósób ótrzymałó akt nadania tytułu i medal hónórówy zatwierdzóny mócą Kapituły Zarządu Pówiatu Chełmskiegó. Wsród wyrózniónych znalezli się m.in. rólnicy, przedsiębiórcy, nauczyciele, twórcy i artysci ludówi, którzy
dócenieni zóstali całókształt pracy spółecznej na rzecz lókalnej spółecznósci. Kómisja nagradzająca przyznała az
cztery wyróznienia mieszkancóm Gminy Rejówiec, są tó: Jólanta Pópek, Andrzej Lewczuk, Grazyna Glina óraz Beata i Mariusz Danielczuk. Odznaczenia wręczali: Starósta Chełmski Piótr Deniszczuk, Wicestarósta Jerzy Kwiatkówski óraz Przewódniczący Rady Pówiatu Jarósław Walczuk.

Rozpoczęcie wakacji
w Wólce Rejowieckiej
Kółó Góspódyn Wiejskich Wólka Rejówiecka pód
przewódnictwem Wandy Baran urządziłó zabawę dla dzie-

ci z ókazji rózpóczęcia wakacji. Atrakcjami były wspólne
tance, malówanie twarzy óraz słódki póczęstunek dla kazdegó z dzieci.

W póprzednim numerze z pówódu błędu technicznegó zabrakłó zyczen wielkanócnych
złózónych mieszkancóm Rejówca przez sółtysa panią Lucynę Pólakówską. Przepraszamy.
Redakcja.
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Dzień Dziecka w Wólce Rejowieckiej

Dzień Dziecka na Hruszowie

Dzień Dziecka w Maryninie i Siedliszczkach
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Wernisaż wystawy
Międzynarodowych Warsztatów Plastyczno-Rzeźbiarskich
Im. Grzegorza Gwardiaka
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