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MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY NR 2 (96) 2007

Kapela Siennica z Siennicy Różanej - I miejsce

Zespół Kresowianki z Włodawy - I miejsce

W numerze m.in.:
- Wieści z Gminy
- Wybory do Izb Rolniczych
- Przegląd Piosenki i Przyśpiewki
Ludowej
- Gimprasa
- Informacje z GOPS
- Międzynarodowe Warsztaty
Plastyczne

W pierwszym rzędzie Komisja Konkursowa
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witać Państwa w naszej szkole.

Wykonali piosenki w kanonie oraz

„BABCIA MA ZŁOTE SERCE,

przedstawili układ taneczny.

DZIADEK WIE WSZYSTKO”

Dla klas IV-VI bal karnawałowy
BAL KARNAWAŁOWY

odbył się dnia 2 lutego, dzieci były
wspaniale poprzebierane i doskona-

Dnia 1 lutego 2007 roku odbył się
bal karnawałowy dla klas 0-III.

le się bawiły wraz z wychowawcami i rodzicami.

Sala była pięknie udekorowana w
PODZIĘKOWANIA

kolorowe girlandy i balony (250
sztuk!). Wszystkie dzieci bawiły się
Pod takim hasłem odbyła się uroczystość dla babć i dziadków w kl.

ze swoimi wychowawczyniami i Dyrekcja i nauczyciele klas 0-III
rodzicami

przy

z e s p o l e Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Reja w Rejowcu serdecznie dzięku-

III b SP w Rejowcu. Uczniowie

ją Panu A. Cybulskiemu i Panu K.

wraz z wychowawczynią Panią

Kowalczykowi członkom zespołu

Dorota Bednarską zaprosili swoich
najukochańszych

dziadków

muzycznego ‘KONKRET” za nie-

do

odpłatne uświetnienie balu karna-

szkolnej kawiarenki, gdzie pokazali

wałowego dla dzieci.

się ze swej najlepszej strony. Pięknie recytowali długie wiersze, śpiewali piosenki oraz tańczyli. Przygo-

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄ-

towali piękne prezenty, pyszne

TECZNEJ POMOCY w Szkole

ciasteczka, kawę i herbatę. Na twa-

Podstawowej w Rejowcu

rzach babć i dziadków dało się zauważyć wzruszenie i wielką radość,

W

którą sprawili im ich wspaniali

Świątecznej Pomocy, jak co roku w

wnukowie.

Szkole Podstawowej w Rejowcu

Podobne spotkania z seniorami

zorganizowano loterię

ramach Wielkiej

Orkiestry

fantową.

Tego roku dochód z loterii na WOŚP wyniósł 290 zł. DZIĘKUJEMY
wszystkim sponsorom loterii fantowej: T. Liszewskiemu, A. Korszla,
J. Fornal, K. Ziębakowskiej, M.
Sadowskiej, M. Batejko, R. Adam„ K O N K R E T ” .
Część artystyczną przygotowali
odbyły się także we wszystkich
pozostałych klasach 0-III. Jak co

uczniowie z klasy III b pod kierunkiem Pani Doroty Bednarskiej.

roku zawsze jest nam bardzo miło
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czuk. Dyrekcja i Organizatorzy: (D.
Bednarska, M. Pohl, I. Borowska,
D. Cebrat)
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Po zakończeniu 4-letniej kadencji
sołtysów wybierano nowe władze. Zainteresowanie wyborami było bardzo zróżnicowane na terenie gminy. W wielu sołectwach był
jeden kandydat , w większości było ich dwu.
Emocje pojawiały się tam, gdzie o stanowisko sołtysa rywalizowały trzy, a nawet cztery osoby. Frekwencja na zebraniach też była
różna, w większości zadowalająca. Zdarzyły
się przypadki braku zainteresowania wyborami i dlatego trzeba było ustalić, ponowny
termin zebrania wiejskiego w Hruszowie i
Wereszczach Dużych.
Oprócz sołtysów wybrane zostały rady

sołeckie. W ich skład weszło od 3 do 5 osób,
a ich liczbę ustalali wyborcy. Większość
sołtysów minionej kadencji kandydowała
ponownie choć nie zawsze wyborcy obdarzyli ich zaufaniem. W kilku sołectwach
dotychczasowi sołtysi zrezygnowali z ponownego startu w wyborach.
We wszystkich zebraniach uczestniczył Wójt Gminy p. T. Górski, jeden z
pracowników Urzędu Gminy i radni według
miejsca zamieszkania. Mieszkańcy mieli
okazję do poruszenia wielu spraw, które są
dla nich istotne. Na zadawane pytania – a
wszędzie było ich bardzo wiele – wyczerpujących odpowiedzi udzielał Wójt.
W wyniku wyborów funkcją sołtysa kolejną kadencję będą sprawować:
Kość Grzegorz – Adamów, Prokopiuk Kamila – Aleksandra Krzywowolska, Szalas
Teodozja - Aleksandra Niedziałowska
Mazurek Jadwiga – Niemirów, Starczewski
Józef – Czechów Kąt, Smętkowska Janina –


















Kobyle, Chacia Irena – Majdan Stary
Kaszak Zofia – Niedziałowice, Semeniuk
Stanisław – Rybie, Bogusz Maria – Siedliszczki, Glina Grażyna – Wereszcze Małe,
Dmytryszyn Piotr – Wereszcze Duże, Wojtowicz Wiesław – Zawadówka, Śmigaszewicz
Marian – Zagrody, Mazur Sylwester - Hruszów.
Funkcję sołtysa po raz pierwszy
sprawować będą: Frańczak Kazimierz –
Bańkowszczyzna, Watrak Adam – Leonów,
Popek Małgorzata – Marynin, Polakowska
Lucyna – Rejowiec, Frącek Sylwester –
Wólka Rejowiecka, Sławiński Mirosław Zyngierówka,
Wybory sołtysa w Marysinie zostały unieważnione, gdyż w głosowaniu
wzięła udział osoba nie zameldowana w tej
miejscowości. W wyniku powtórzonych
wyborów funkcję sołtysa będzie sprawował
Cezary Świerczyński.
Janina Danielczuk



Serdecznie dziękuję mieszkańcom Rejowca i Kolonii Rejowiec, którzy w wyborach na sołtysa
w dniu 4 lutego oddali na mnie głos. Wszystkim pozostałym dziękuję za obecność na zebraniu.
Jednocześnie deklaruję, że powierzone mi obowiązki będę wypełniać rzetelnie i uczciwie.
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W dniu 4 lutego 2007 roku odbyły
się wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych, do których wybierano po dwóch
przedstawicieli z każdej gminy.
W Gminie Rejowiec zgłoszonych
zostało dwóch kandydatów:
Pani Dorota Frącek z Wólki Rejowieckiej i
Szanowni Państwo, pragnąc uhonorować osoby, które przeżyły 50 lat
w jednym związku małżeńskim, zwracam się
z serdeczną prośbą o zgłaszanie do Urzędu
Stanu Cywilnego par, spełniających ten warunek.
Aktualnie zainteresowanych odznaczeniem jest tylko kilka małżeństw. Stąd
też nasze zaproszenie do występowania z
wnioskiem o nadanie medalu.
Medal Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie został ustanowiony ustawą
z dnia 17 lutego 1960 o orderach
i odznaczeniach. Stanowi nagrodę dla osób,
które wspólnie przeżyły co najmniej pół

Pan Henryk Karaś z Hruszowa.
Gmina stanowiła jeden okręg wyborczy a lokal wyborczy znajdował się
w budynku biblioteki w Rejowcu.
Zainteresowanie wyborami ze
strony rolników, którzy byli uprawnieni do
do głosowania, było bardzo małe. Uprawnionych do głosowania było 1815 osób z czego
udział w wyborach wzięło jedynie 25 osób,
wieku i dziś, w czasach niezwykle trudnych
dla kultywowania takich wartości, jak rodzina, wspólnota, stałość ma szczególną wymowę.
Na Państwa zgłoszenia oczekujemy w terminie do 15 marca br.
Wnioski z podaniem daty i miejsca
zawarcia małżeństwa, prosimy kierować do
USC Rejowiec (nr telefonu 082/5688656).
Z wyrazami szacunku
Kierownik USC - Ewa Lipko
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co stanowi 1,4 %.
Kandydaci otrzymali następującą
ilość głosów: 1. Pan Henryk Karaś - 24; 2.
Pani Dorota Frącek - 17 i oboje będą reprezentować Gminę Rejowiec w Radzie Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Chełmie.
Janusz Mazurek
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Zespoły otrzymały pamiątkowe
Siennicy Nadolnej
- Zespół Śpiewaczy „Jutrzenka” z Czerniczy- dyplomy i kufelki ufundowane przez Gminę
Rejowiec, nagrody i wyróżnienia ufundowana
ło Starostwo Powiatowe w Chełmie.
- Kapela Ludowa „Łopieńczacy”z Łopiennika
Janina Danielczuk
- Zespół Śpiewaczy „Radość”z Liszna
- Zespół Śpiewaczy „Siedliszczanki znad
Wieprza”
- Zespół Śpiewaczy z Kapelą Ludową z Honiatycz

Po raz kolejny Rejowiec gościł
ludowe zespoły śpiewacze i kapele z kilku
powiatów Lubelszczyzny. XI Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej miał miejsce
11 lutego w Domu Kultury. Swój udział w
Przeglądzie zgłosiło 15 zespołów, z czego
dojechało 14. Na program zaprezentowany
na rejowieckiej scenie złożyły
się skoczne melodie i rzewne
nuty, nastrojowe, sentymentalne. Wszystkie odzwierciedlały ogromne bogactwo
kultury ludowej i tradycję
kultywowaną na Lubelszczyżnie.
Większość zespołów prezentowała swój muzyczny dorobek w czasie
wcześniejszych przeglądów.
Niektóre przyjechały w nieco
zmienionym składzie,czasem
rozszerzonym o młodzież.
To cieszy, gdyż
daje gwarancję kontynuowania tradycji. Członkowie zespołów to często osoby bardzo wiekowe, zatem uzupełnianie ich składu młodymi
miłośnikami piosenki ludowej
zapewni ciągłość ich istnienia. Pojawiły się też nowe
zespoły,lecz i one dobrze się
czuły, nie widać było po nich
tremy. W zmienionym składzie wystąpiła nasza kapela
„Sami swoi”. Dotychczas
śpiewającą p. Marię Psujek
Kapela Sami Swoi z nowymi solistkami
zastąpiły dwie młode solistki
p.p. Agnieszka Biernacka z
Adamowa i Ewa Semeniuk z
Wereszcz Dużych.
Komisja oceniająca występy
złożona z czterech osób: p.
Janina Biegalska – WOK
Lublin; p. Andrzej Sar –
WOK Lublin; p. Jolanta Pawlak – Paluszek – Starostwo
Powiatowe; p. Waldemar
Link – dyrygent Orkiestry
Dętej nie miała łatwego zadania. Obradowała dość długo,a
w tym czasie kapele grały i
śpiewały. Echo niosło melodie podrywające do tańca,
przywołujące odległe w czasie wspomnienia i liryczne,
zapadające w głąb serca i
zakamarki duszy.
Nagrody I stopnia otrzymały:
-Zespół
Śpiewaczy
„Kresowianki” z Włodawy
- Kapela Ludowa „Siennica” z
Siennicy Różanej.
Wyróżniono zespoły:
-Kapela Folkowa „Styrta” z
Strona 4

OKSZA

Po I semestrze nasza szkoła ma czym się pochwalić. Wielu uczniów brało udział w konkursach
przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych. 48 uczniów uzyskało wysokie wyniki
w nauce osiągając średnią powyżej 4,75.Uczniowie ze średnią 5,0 i bardzo dobrym lub wzorowym zachowaniem otrzymują stypendium naukowe.
Nasi prymusi to: MAGDALENA IWANIAK, EWELINA KOCZURA, BEATA
LEWCZUK, JUSTYNA MACHEL, MARLENA WARĘCKA, PAULA FABIAŃCZYK
klasa III a, ANITA KOŃ klasa III b, ANETA LEWCZUK klasa III d, z klasy II a: MARLENA FRĄCEK, SYLWIA TRACICHLEB, PAWEŁ NOWAKOWSKI, RADEK FORYSIUK, z klasy I a MONIKA MAZUREK, z klasy I b AGNIESZKA IWANIAK, MICHALINA PASTUSZAK, ANNA FALENTA i ANDRZEJ ZERA, z klasy I c JOANNA BOROWSKA.

Niektórych najlepszych uczniów i sportowców udało się nam uchwycić obiektywem aparatu.
Strona 5
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Oprócz wyników w nauce
mamy także sukcesy sportowe, do
których należy: I miejsce
w Powiatowych Biegach Przełajowych w kategorii dziewcząt i
chłopców; w etapie Rejonowym
sportowcy zajęli II miejsce- kwalifikując się do województwa w Tomaszowie Lubelskim, gdzie dziewczęta wywalczyły III, a chłopcy X
miejsce. Sportowców przygotowywali pani B. Werner-Kość i pan M.
Kość.
W indywidualnych Wojewódzkich Biegach Przełajowych
we Włodawie nasi sportowcy zajęli szereg czołowych miejsc, co zespołowo dało im trzecie miejsce w
województwie.
W ostatnim okresie w Powiatowym Turnieju Piłki Ręcznej
dziewczęta wywalczyły II miejsce,
a chłopcy I, i będą reprezentowali
powiat na zawodach Rejonowych.
W między czasie nasi piłkarze wywalczyli III miejsce w
Turnieju PR.
Nagrodzeni stypendiami
sportowcy to:

KAROL KUFEL, KRZYSIEK
USZKO z klasy I a, OLA FUTYMA, IGA SOCHACKA klasa Ib,
EDYTA FLORCZAK klasa I c,
KAROLINA CHWIL z klasy II
a, SANDRA RUTKA, MAJA
WERENKOWICZ z klasy II c,
MATEUSZ PROŚCIŃSKI z klasy III a, AGATA GRUSZKA,
SYLWIA HERMAN, MICHAŁ
PASTUSZAK z klasy III b
i KAMIL KNAPIŃSKI, PRZEMEK CHWIL, RADEK KORZENIOWSKI z klasy III d.
Wśród wyróżnionych stypendystów znaleźli się również
tacy, którzy powinni otrzymać stypendium podwójne, gdyż oprócz
wysokich średnich w nauce mają
wybitne osiągnięcia sportowe. Do
uczniów tych należą: MARLENA
WARĘCKA, ANITA KOŃ,
MARLENA FRĄCEK, PAWEŁ
NOWAKOWSKI, RADEK FORYSIUK.
Największy sukces w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty osiągnęła uczennica kl.

III d Aneta Lewczuk przygotowywana przez p. Jolantę Cielepałę.
Aneta jest laureatką konkursów:
polonistycznego, krasomówczego
i literacko-czytelniczego. Na dzień
dzisiejszy wiemy już, że Aneta w
konkursie krasomówczym zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego.
Na wyróżnienie zasługują
też występy naszego chóru prowadzonego przez p. Marka Pukasa.
Nasze „słowiki” zajęły III miejsce
w VIII Powiatowym Przeglądzie
Kolęd i Pastorałek.
Pani Alicja Cuper przygotowała młodzież do Powiatowego
Przeglądu Zespołów Kolędniczych, w którym nasi uczniowie
zajęli III miejsce.
Młodzież naszego gimnazjum zawsze angażuje się w uroczystości gminne, uatrakcyjniając
je swoimi występami i udziałem.

Rozpoczynamy ferie zimowe (12.II – 26.II). Przez całe dwa tygodnie będziemy korzystać
z uroków zimy i wypoczywać. Bez względu na to, jak spędzimy ten wolny czas musimy zadbać
o bezpieczeństwo.
Przede wszystkim pamiętajmy o odpowiednim ubiorze. Przy niskich temperaturach organizm
wychładza się bardzo szybko, 40 % ciepła tracimy przez odkryta głowę. Na odmrożenia narażone są
również dłonie, stopy i uszy. Jeśli już przemarzniemy to musimy jak najszybciej rozgrzać się, najlepiej
gorącą herbatą z sokiem malinowym. Dłonie i stopy zanurzamy w chłodnej wodzie, dopiero po chwili
dolewamy ciepłej. Unikniemy w ten sposób pękania naczynek krwionośnych.
Wybierając się na ślizgawkę pamiętajmy, że nie wolno jeździć na zamarzniętych rzekach, jeziorach, stawach. Lód jest zdradliwy, a „kąpiel” w lodowatej wodzie może doprowadzić nawet do śmierci.
Także na sanki powinniśmy wybierać się w bezpieczne miejsce. Tor saneczkowy nie może przebiegać
w pobliżu jezdni, słupów wysokiego napięcia, drzew, zabudowań. Pamiętajmy też, by zachować umiar
w harcach na śniegu. Brawura może zakończyć się tragicznie.
Ważne jest też byśmy informowali innych, gdzie się wybieramy. W razie jakichś kłopotów
będzie wiadomo, gdzie nas szukać, bo zimą liczy się każda chwila na udzielenie pomocy.
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GOK w Rejowcu i zespół „Gwiazdeczka” ze 6. Ocena i nagrody
Szkoły Podstawowej w Leonowie.
uczestników konkursu będzie oceniało jury,
oceniany będzie przede wszystkim związek
fotografii z miejscowością, a także wartości
Z okazji przypadającej w tym etnograficzne,
roku 460 rocznicy założenia Rejowca Gmin- komisja i organizatorzy zastrzegają sobie
ny Ośrodek Kultury w Rejowcu zaprasza prawo do podziału nagród.
wszystkich chętnych do udziału w konkursie
7. Postanowienia końcowe
fotograficznym, którego regulamin znajduje
- nadesłane prace nie podlegają zwrotowi
się poniżej:
- organizator zastrzega sobie prawo do odRegulamin
dzielnych publikacji bez zgody autora
konkursu fotograficznego
“Rejowiec w obiektywie”
W przypadku wystąpienia niejasności prosiz okazji „460 lat założenia Rejowca”
my o kontakt z GOK w Rejowcu
1. Cel imprezy
tel. (082) 56 88 335
konkurs stanowi jedną z form realizacji
programu inspirowania i kultywowania amatorskiej twórczości artystycznej oraz tradycji regionalnej ma za cel utrwalenie na fotografii znanych miejsc Rejowca i okolic, któOd 12 lutego 2007 roku w Rejowre odchodzą w zapomnienie, w bieżącym cu są organizowane Międzynarodowe
roku jest organizowany z okazji “460 - lecia Warsztaty Plastyczne, podczas których artyzałożenia Rejowca”
ści – malarze, zarówno profesjonaliści jak i
amatorzy będą uwieczniać piękno ziemi
2. Organizator:
rejowieckiej. W tym roku tematem przewodWójt Gminy Rejowiec
nim Warsztatów i powstałych w tym czasie
Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu
prac jest hasło tegorocznego jubileuszu
3. Uczestnictwo:
naszej miejscowości - “460 lat Rejowca” .
jest to konkurs otwarty, mogą w nim brać Prace powstałe podczas Warsztatów będzie
udział wszyscy chętni z powiatu chełmskie- można zobaczyć na wystawie poplenerowej,
go oraz terenu województwa lubelskiego, której wernisaż przewidziano na 20 lutego
reprezentujący różne środowisko twórcze,
2007 roku o godzinie 17. 00 w salach Gminkonkurs będzie się odbywał w 2 katego- nego Ośrodka Kultury w Rejowcu.
riach:
Od 13 – 23 lutego 2007 roku
a) I kategoria – uczniowie klas podstawo- równocześnie z Międzynarodowymi Warsztatami Plastycznymi będą trwały Warsztaty
wych i gimnazjów
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rejob) II kategoria – uczniowie liceów
wiec, w których udział jest bezpłatny. Mic) III kategoria – osoby dorosłe
strzami – nauczycielami, chcących się artykażdy uczestnik zgłasza do konkursu dwie stycznie rozwijać dzieci i młodzieży, będą
fotografie kolorowe, bądź czarno – białe w uczestnicy Międzynarodowych Warsztatów
formacie 15 x 18 cm
Plastycznych. Wernisaż ich prac odbędzie
tematyka prac musi być związana z Rejow- sie w tym samym dniu co prac artystów –
cem, czy jego okolicami (architektura, pej- malarzy, tj. 20. II. 07 r. o godz. 17. 00 w
zaż, ciekawe miejsca, przyroda, zwierzęta)
GOK Rejowiec.
4.Termin i miejsce:
Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu
11- 31 maja 2007rok
Gminny Ośrodek Kultury w Re5. Zgłoszenia
jowcu proponuje dla dzieci i młodzieży akOsoby chętne prosimy zgłosić do dnia tywne spędzenie czasu podczas ferii zimo31marca 2007 r. na adres GOK Rejowiec
wych (12 – 24 lutego). Od poniedziałku do
soboty przewidziano dla nich gry i zabawy
Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu
(ping – pong, piłkarzyki stołowe, bilard,
ul. Fabryczna 13, 22 – 360 Rejowiec
Finał konkursu jest przewidziany na 11maja szachy, warcaby), konkursy z nagrodami
2007 r., jest to termin dostarczenia prac do (m. in. szachowe, bilarda, siłowe – na siłowGOK. Wystawa pokonkursową będzie moż- ni w GOK Rejowiec), a także dyskoteki (w
na obejrzeć w maju 2007 r. Wtedy też zosta- każdy piątek od godz. 18. 00)
Grzegorz Gwardiak
ną rozdane nagrody.

Konkurs fotograficzny





































17 stycznia 2007 roku w GOK
Rejowiec odbył się II Powiatowego Przeglądu Widowisk Kolędniczych.Komisja konkursowa w składzie: Barbara Żelisko – Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie; Jolanta
Pawlak – Paluszek- Starostwo Powiatowe w
Chełmie; Dorota Łosiewicz – Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu po obejrzeniu 15
zespołów w poszczególnych kategoriach
postanowiła przyznać następujące nagrody i
wyróżnienia:
Kategoria szkoły podstawowe klasy IV- VI
I miejsca przyznano zespołom : „Kolędnicy
z kl.V” z Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Żmudzi za widowisko „ Oddajmy pokłon Jezusowi” i zespołowi „ Boże
Światełko” ze Szkoły Podstawowej w Świerżach za widowisko „ Nie było miejsca dla
Ciebie”
- II miejsce zespołowi z Zespołu Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym za
widowisko „Jasełka”
- III miejsca zespół „Kolędnicy misyjni” ze
Szkoły Podstawowej w Sielcu za widowisko
„Idźcie na cały świat”, zespół „Kolędnicy”
ze szkoły Podstawowej w Zawadówce za
widowisko „Jasełka – Noc Bożego Narodzenia”
Kategorii szkoły gimnazjalnej
-I miejsce zespół „Bakcyl” z Gimnazjum w
Wierzbicy za widowisko „Kolędnicy”
-II miejsce zespół z Zespołu Szkół w Stawie
za widowisko „ Przedstawienie Bożonarodzeniowe”
-III miejsce „Gimnazjaliści z Rejowca” z
Gimnazjum im. J.H. Dąbrowskiego w Rejowcu za widowisko „ Nie było miejsca dla
Ciebie”
Kategoria zespoły mieszane
- III miejsce „Uczniowie z kl. II a” ze Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu
- wyróżnienia dla zespołów „Supełki” z



















W każdy poniedziałek w godzinach 8 - 13 w budynku Biblioteki Gminnej w Rejowcu przy ul.
Zwierzyńskiego pełni dyżury pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który udziela
pomocy rolnikom w sprawach dotyczących skorzystania ze środków Unii Europejskiej, wypełniania
wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz w sprawach ogólnorolnych.
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Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie.
Od uczestników zdarzenia pobrano krew do
Trzech młodzieńców dotkliwie badań na zawartość alkoholu. Postępowanie
pobiło 18 – latka w Rejowcu. Ofiara zainka- prowadzi PP w Rejowcu.
sowała kilka silnych ciosów w twarz i klatkę
piersiową. Napastnicy odeszli z niczym,
gdyż pobity nie miał przy sobie nic cennego. Kto ma rację

Napadli i pobili

W dniu 29.01.2007r. ok.
godz.10.00 w miejscowości Zawadówka,
kierujący samochodem m-ki Peugeot Partner
-Jakub G. lat 26, nie dostosował prędkości
do panujących warunków na jezdni, zjechał
na przeciwległy pas ruchu, gdzie uderzył w
kierującego samochodem m-ki Renault –
Stanisława N. lat 62. W wyniku zderzenia
kierujący Renaultem doznał złamania żebra
a jego pasażerka Halina N. lat 65, doznała
stłuczenia żeber strony lewej. Kierujący
Peugeotem nie doznał obrażeń ciała. Ponadto
w zderzeniu udział brali kierujący pojazdami
Opel Omega – Dariusz G. lat 30 i VW
Transporter – Petro S. lat 33, którzy nie zdołali wyhamować przed pojazdami które się
zderzyły, na szczęście nie doznali oni żadnych obrażeń ciała. Wszyscy uczestnicy
zdarzenia byli trzeźwi. Postępowanie prowadzi PP w Rejowcu.

Wróciła bez prawa jazdy
Prawie dwa promile alkoholu w
wydychanym powietrzu miała 23- letnia
Anna D., która 4 lutego wybrała się na przejażdżkę swoim audi. Zatrzymana w Kobylem, wróciła do domu już jako pasażerka, bo
straciła prawo jazdy, które zatrzymali jej
policjanci.

Odnaleźli spawarkę
Do policyjnego aresztu trafił 54 –
letni mieszkaniec Zagrody, któremu policjanci udowodnili włamanie do garażu i
kradzież spawarki. Sprzęt odnaleziono w
miejscu wskazanym przez złodziejaszka i
oddano właścicielowi.

Pieszy zginał
W dniu 06.02.2007r. ok. godz.
18.25 w miejscowości Kobyle gm. Rejowiec, pieszy Mieczysław Ż. lat 29, nagle
wybiegł na jezdnię wprost przed nadjeżdżający pojazd ciężarowy m-ki Renault Magnum, kierowany przez Janusza T.(trzeźwy)
a następnie z rozłożonymi rękoma wtargnął
na drugą stronę jezdni, gdzie został potrącony przez samochód m – ki Volvo kierowany
przez Alfreda W. lat 46 (trzeźwy), który w
tym czasie wyprzedzał samochód m-ki Renault. Pieszy w wyniku potrącenia poniósł
śmierć na miejscu, decyzją prokuratora
zwłoki przewieziono do prosektorium. Czynności na miejscu zdarzenia wykonywano pod
nadzorem prokuratora dyżurnego Prokuratury Rejonowej w Krasnymstawie i Z – cy
bezrobotne, posiadające wykształcenie
średnie, pochodzące z rodzin byłych pracowników PGR.
Uczestniczki programu mają
możliwość bezpłatnego zamieszkania w
Warszawie, wraz ze specjalistyczną pomocą
personelu placówki. Wnioski o udzielenie
pomocy znajdują się w tutejszym Ośrodku.


„Przystań na skarpie"









Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu informuje, że Gospodarstwo Gruntów Marginalnych i Mieszkaniowe ZWRSP w Pokrówce prowadzi akcję
„Przystań na skarpie", dotyczącą promocji zawodowej dziewcząt poprzez możliwość zamieszkania w Bursie Pomocy
Zawodowej w Warszawie.
Adresatki projektu to dziewczęta
w wieku 1 8 - 2 5 lat, zamieszkałe na terenach wiejskich, zarejestrowane jako osoby





















































































•

Lubelskie Centrum Pomocy Bliźniemu
"Monar
Markot"
ul. Kąpieliskowa 28, 22-100 Chełm,
tel. kom. 0-698-222-504

•

Kuchnia dla Ubogich im. Matki Teresy z Kalkuty „Ludzie Ludziom",
ul. Okrzei 38, 22-300 Krasnystaw,
tel. (082) 576-38-31

•

Jadłodajnia „Caritas", ul. Lubelska
137A, 22-100 Chełm, tel. kom. 0509-048-979

•

Dom dla Bezdomnych ul. Gminna
61, 22-100 Chełm, tel. (082) 563-7977







W dniu 18.02.2007r. ok.
godz.14.40 w Rejowcu, Ryszard J. lat 54
powiadomił, że na jego telefon komórkowy
zatelefonował jakiś mężczyzna i przekazał
mu informację, iż za trzy godziny wybuchnie
bomba. Następnie rozmówca zapytał „czy
jest to masarnia”. Gdy zgłaszający zaprzeczył, telefonujący mężczyzna oświadczył, że
to pomyłka i rozłączył się. Policjanci ustalili,
że numer z którego telefonowano należy do
Romana O. lat 53, który w trakcie rozpytania
oświadczył, że nie telefonował do Ryszarda
J. i nie informował go o podłożeniu bomby.
Wymienieni dobrze się znają i nie mają ze
sobą żadnych zatargów. W telefonie Romana
O. nie ujawniono połączenia wychodzącego
przedmiotowego dnia na numer Ryszarda J. i
według zapewnień nikt inny z tego telefonu
nie korzystał, ponieważ nikomu tego dnia
telefonu nie udostępniał. Sam zgłaszający też
nie był w stanie udowodnić, że otrzymał
takie połączenie, gdyż po sprawdzeniu połączeń w jego telefonie brak było rejestracji
opisanego połączenia. Czynności w tej sprawie wykonuje KMP w Chełmie.





•

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św.
Brata Alberta, ul. Wołyńska 69, 22100 Chełm, tel. (082) 563-01-12

•

Chełmski Ośrodek Wsparcia Bliźniego „Caritas", ul. Gminna 61, 22-100
Chełm - Pokrówka, tel. (082) 563 79
77

Kierownik GOPS
Dorota Holuk

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do
uczestnictwa w zajęciach Klubu Integracji Społecznej. Celem działalności Klubu jest reintegracja
społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz uzależnionych.
Program działalności KIS dostępny jest na stronie internetowej GOPS pod adresem
http://www.gopsrejowiec.internetdsl.pl.
Kierownik GOPS - Dorota Holuk
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Pożary
Usuwanie
Wypadki
Inne
Fałszywe
Pompowanie
Trawy,
skutków
drogowe, Ćwiczenia
zdarzenia
alarmy
wody
nieużytki, Maszyny, Wysypiska
Budynki
zimy
kolizje
Budynki
torfy,
śmieci,
rolne,
urządzenia,
mieszkalne
zboża,
gospodarcze
samochody kontenery
lasy, stogi

4

8

40

6

6

23

2

4

Razem pożary – 64

2

7

9

Inne – 47
Razem zdarzeń w 2006 roku – 111

I kwartał – 29 zdarzeń
II kwartał – 47 zdarzeń
III kwartał – 20 zdarzeń
IV kwartał – 15 zdarzeń

Poza teren gminy – 46 wyjazdów
Łącznie druhowie przepracowali: 1294
godziny:
w I kwartale – 447 godz.
-14 druhów




























w II kwartale – 415 godz. -16 druhów
w III kwartale – 230 godz. -13 druhów
w IV kwartale – 202 godz. -12 druhów
łącznie 19 druhów



Lp.

Nazwisko i Imię

I

II

III

IV

Razem

1.

Soczyński Wiesław

80

68,5

37

41

226,5

2.

Dubiel Jacenty

64

45

26,5

27,5

163

3.

Soczyński Sebastian

30

60,5

37,5

33,5

161,5

4.

Sałamacha Karol

81

32

27,5

15,5

156

5.

Stróżyński Paweł

61,5

25

3,5

-

90

6.

Nowosad Tomasz

21

23

7,5

24,5

76

7.

Cios Marek

-

26

23,5

11,5

61

8.

Studziński Michał

-

18,5

23

15

56,5

*

Kurs szeregowców OSP w dniach
27.02.2006 – 10.03.2006 roku ukończyło 6
druhów:

1.
2.
3.

Cios Marek
Kowalczyk Krzysztof
Soczyński Krzysztof

4.
5.
6.

&

,

.

,

.

&







.







-

&



Stróżyński Paweł
Futyma Maciej

Nowosad Tomasz
Kurs ratownictwa medycznego OSP w
dniach 23.10.2006 – 28.11.2006 roku
ukończyło 4 druhów:

Dnia 16 lutego 2007 roku strażacy
OSP Rejowiec podsumowali 2006 rok na
Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. Zaszczycili nas swoją obecnością: Komendant
Komendy Miejskiej PSP w Chełmie mł.
bryg. Sławomir Koziej, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Chełmie
dh Kazimierz Smal, Wójt Gminy Rejowiec
dh Tadeusz Górski, Przewodniczący Rady
Gminy Antoni Bukraba, Radny Gminy Rejowiec Mirosław Kość, Przewodnicząca Gminnej Komisji Budżetowej Janina Danielczuk,
Komendant KM PSP w Chełmie, dh naszej
Jednostki mł. bryg. Kazimierz Szwed, Pan
Ryszard Starko były pracownik KW PSP w
Lublinie, Członek ZOP ZOSP RP w Chełmie
dh Agnieszka Prokopowicz, Prezes GS w
Rejowcu Wiesław Olko.
Komendant OSP -Karol Sałamacha
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1.
2.
3.
4.

Cios Marek
Futyma Maciej
Soczyński Sebastian
Studziński Michał
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Wernisaż w dniu 20 lutego zakończył Międzynarodowe Warsztaty Plastyczne
organizowane w Rejowcu po raz kolejny. 27
artystów nie tylko z całej Polski, ale z Ukrainy(2), Białorusi(2), Rosji(1) utrwalało uroki

rejowieckiej przyrody i zabytki. Większość z
nich, to stali bywalcy plenerów, choć pojawili się i nowi malarze.
Wszyscy zgodnie podkreślają, że
ziemia rejowiecka urzeka ich niepowtarzalnym pięknem, które przez zwykłego człowieka nie zawsze jest dostrzegane. Mieszkańcy zadziwiają ich gościnnością, jakiej nie
doświadczają w innych regionach Polski.
Zaangażowanie Wójta Gminy p. T. Górskiego, poparcie Rady Gminy i wysiłek tych,
którzy bezpośrednio zajmują się wszelkimi
pracami umożliwiającymi przebieg pleneru –
GOK i ZSP, pozwala na organizację wspaniałej imprezy, która daje satysfakcję nie
tylko artystom,ale pomaga rozwijać talent
uzdolnionym dzieciom. A tych w naszej
gminie nie brakuje.
Obok Pleneru Malarskiego trwały
Warsztaty Plastyczne. 83 młodych uczestni-

ków z terenu całej gminy uczestniczyło w
warsztatach. Pod wprawnym i czujnym
okiem uznanych artystów młodzi adepci
sztuki malarskiej rozwijali swój talent i pogłębiali umiejętności. Ich prace także można
było oglądać na wystawie poplenerowej.
Komisja konkursowa złożona z
artystów malarzy w osobach przewodniczący
-Ireneusz Załuski malarz i pedagog, członkowie Ewa Król, Alicja Borowiec, Katarzyna
Czuchnowska nie miała łatwego zadania.

Wyróżniła prace – Dominika Kościa, Maćka
Huka, Hanny Dominieckiej, Michała Mazura, Damiana Baranowskiego i Pawła Pufelskiego. Wyróżnieni otrzymali drobne upominki. O tym, że mamy uzdolnioną artystycznie młodzież mogli przekonać się licznie przybyli na wernisaż. Klaudia Słomczyńska z Rejowca grała na skrzypcach oraz
pięknie zaśpiewała piosenkę.
Wernisaż zgromadził bardzo liczną
grupę osób, nie tylko z terenu gminy, którym
uczucia estetyczne nie są obce. A było na co
popatrzeć. Artyści odjechali, pozostawiając
część swoich prac. Inne zaprezentują na
różnych wystawach i tam będą świadczyć o
urodzie naszej okolicy.
W wernisażu obok zgromadzonej
publiczności, malarzy uczestniczyły władze
gminy na czele z Przew. Rady Gminy Antonim Bukrabą. Powiat reprezentowała p. An-
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na Dudek – Janiszewska – Wizytator Kuratorium Oświaty.
Zadowalające jest to, że z każdym
kolejnym wernisażem przybywa młodych
ludzi, którzy podziwiają obrazy.
Spotkanie ze sztuką pozwala im na
oderwanie się od codzienności, kształtowanie uczuć estetycznych i wyrabianie wrażliwości tak potrzebnej człowiekowi.
Janina Danielczuk

Z żałobnej karty
Odeszli:

Krzysztof Borowski - 42 lata
Kazimiera Stróżyńska - 79 lat
Tadeusz Podleśny - 76 lat
Zenon Panasiuk - 59 lat
Kazimiera Buko - 78 lat
Mieczysław Żugaj - 29 lat
Aleksandra Zagożdżan - 89 lat
Roman Jankowski - 60 lat
Ryszarda Kurban - 77 lat

OKSZA

Dnia 10 lutego 2007r. uczniowie klasy III B Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Publicznych im. M Reja bawili się na balu studniówkowym. Po części oficjalnej, podczas której tegorocznym maturzystom życzono jak najlepszych wyników na egzaminie oraz odnalezienia właściwego kierunku życiowej drogi, rozpoczęła się zabawa. Miała ona charakter integracyjny. Bawili się razem uczniowie, nauczyciele i rodzice. Tradycyjnie około północy uczniowie zaprezentowali krótką część artystyczną oraz złożyli podziękowania nauczycielom
i rodzicom za trud wychowania.
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Dzień Świętego Walętego 14 lutego obchodzony jest jako Dzień Zakochanych. Walentynki to zazwyczaj kwiatki, serduszka, kartki z życzeniami i miłość, miłość, miłość…
Z tej okazji tradycyjnie zorganizowałyśmy konkurs pt. „Moja Walentynka”
Chętnych do udziału w konkursie było wielu, dlatego pomysłów do wykonania kartek walentynkowych nie brakowało.
Wszystkie prace zostały nagrodzone, ale na wyróżnienie zasługuje praca Karoliny Dubiel, Felicjana Kaczora, Kasi i Ani
Rękas, Ali Zwierzchowskiej.
Pozostali uczestnicy konkursu to:
D. Mazur, K. Groszek, K. Sławińska, E. Łusiak, J. Nizioł, K. Rac, S. Wyrostek, M. Penkała, I. Mazurek, A. Fornal, P. Bielesza, A. Nowak, S. Kopacz, K. Oszust, K. Kudelska, K. Wójcik, I. Fornal, A. Fornal, P. Nowak, A. Wilgucka, A. Adamczuk, K. Wiorko, A. Wójcik.
Wszystkie kartki umieszczone zostały na wystawie.
Teresa Kopniak

Zaproszenie
GCKS UNIA REJOWIEC zaprasza sympatyków sportu i kibiców na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE DELEGATÓW KLUBU SPORTOWEGO, które odbędzie
się w Domu Strażaka w dniu 5 marca ( poniedziałek ) o godz. 17.30 – I termin
18.00 – II termin
Prezes Klubu

OKSZA. Miesięcznik samorządowy. Redaktor prowadzący: Janina Danielczuk.
Adres redakcji: ul. Dąbrowskiego 1, 22-360 Rejowiec. Wydawca: URZĄD GMINY REJOWIEC
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Druk: Urząd Gminy
w Rejowcu
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