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Drugi dzień uroczystości Młodzież otrzymuje klucz do
Rejowca

Trzeci dzień uroczystości Mikołaj Rej odczytuje akt lokacyjny Rejowca
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Wieści
z Gminy
Absolutorium dla Wójta
Zgodnie z porządkiem VII Sesji
Rady Gminy podjęto uchwałę w sprawie
oceny sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2006 r. Po wnikliwej analizie sprawozdania na posiedzeniu Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu oraz wyjaśnieniu
niektórych pozycji sprawozdania w czasie
sesji radni udzielili Wójtowi Tadeuszowi
Górskiemu absolutorium (14 głosów „za”, 1
głos wstrzymujący się).
Roczne sprawozdanie za 2006 r.

Budżet gminy na
2007 rok
Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 14.419.220 zł (słownie: czternaście milionów czterysta dziewiętnaście
tysięcy dwieście dwadzieścia) w tym:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami w kwocie
2.597.158 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy).
Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 14.341.720 zł (słownie: czternaście milionów trzysta czterdzieści jeden
tysięcy siedemset dwadzieścia) w tym:
- wydatki zlecone 2.597.158 zł
- wydatki na zadania określone w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w kwocie 45.000 zł
- wydatki na realizację działań określonych
w programie przeciwdziałania narkomanii w
kwocie 15.000 zł.
Określa się przychody budżetu
gminy w kwocie 1.000.000 zł i rozchody w

Okiem
obserwatora
Obchody 460 rocznicy założenia
Rejowca to niezwykła niecodzienna uroczystość, która mogła się odbyć przy dużym
zaangażowaniu wielu osób. Dzięki staraniom
Wójta Gminy p. T. Górskiego udało się po-

wcześniej zostało przesłane do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową
(RIO) w Lublinie zespół opiniujący w Chełmie. Skład orzekający pozytywnie zaopiniował przedłożone sprawozdanie stwierdzając,
iż po dokonaniu analizy przedłożonych materiałów i poddaniu ocenie w oparciu o kryterium zgodności z prawem, uważa się je za
prawidłowe. Dochody zostały wykonane w
88%, wydatki w 90,57%. Nie stwierdzono
naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

koholowych na 2007 r. w tym szczególny
nacisk położono na prowadzenie wszelkich
działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, udzielenie pomocy terapeutycznej
osobom uzależnionym od alkoholu oraz
pomocy ofiarom przemocy domowej,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r.
którego podstawowym celem jest ograniczenie używania narkotyków i środków odurzających oraz prowadzenie działań wychowawczych i zapobiegawczych,
- w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie
Rada podjęła uchwały
Na VII Sesji Rada Gminy podjęła będących nauczycielami jednostek oświatowych gminy oraz uzgodnienia wartości jednastępujące uchwały:
nego punktu.
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Janina Danielczuk
Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkwocie 1.077.500 zł. Nadwyżkę w kwocie
77.500 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek. Tworzy się rezerwę ogólną
w kwocie 140.000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy)
- Wydatki na zadania inwestycyjne –
1.085.000 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy).
- Dochody własne jednostek budżetowych
ustala się w kwocie 289.500 zł oraz wydatki
w kwocie 289.500 zł.
- Przychody Zakładu Usług Komunalnych
ustala się na kwotę 944.300 zł zaś wydatki
na kwotę 964.300 zł.
- Określa się plan przychodów Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na kwotę 20.000 zł zaś wydatki
GFOŚ i GW na kwotę 36.364 zł.
- Określa się dotację dla gminnych instytucji
kultury w kwocie 400.000 zł w tym:
Gminny Ośrodek Kultury –
250.000 zł
Biblioteka Gminna – 150.00 zł
- Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy
o działalności pożytku publicznego – Klub
Sportowy UNIA – 40.000 zł.
1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokona-

nia przeniesień planowanych wydatków w
ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem
zwiększeń wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń
oraz wydatków majątkowych.
3. Określa się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 1.300.000 zł.
Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 2.300.000 zł.
Upoważnia się Wójta Gminy do
zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy
i termin zapłaty upływa w roku 2008.
Określa się sumę, do której Wójt
Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 900.000 zł.
Skarbnik Gminy
Piotr Stafiński

zyskać znaczną kwotę na zorganizowanie
imprezy, która dostarczyła społeczeństwu
doznań i przeżyć, była lekcją historii oraz
rozsławiła Rejowiec, bowiem zainteresowanie mediów uroczystościami było duże. Pozyskane pieniądze z Euroregionu Bug mogły
być przeznaczone tylko i wyłącznie na realizację projektu „Mikołaj Rej – wspólne dziedzictwo kulturowe Polski-Ukrainy” i rozli-

czone z każdej wydanej złotówki. Z budżetu
gminy nie wydano żadnej nawet najmniejszej kwoty. I tu nasuwa się refleksja. Czy
komuś bardzo zależało na tym, by informacje o uroczystości nie docierały do mieszkańców, skoro ktoś systematycznie zrywał
plakaty rozwieszone w różnych punktach
Rejowca? To pytanie pozostawiam bez komentarza.

Urodzeni
Bartłomiej J., Julia K., Maja K., Jakub S., Nikola M., Michał P., Zofia W., Jakub W.,
Piotr K., Wojciech B., Julia H., Anna N., Amelia W., Jakub K., Fabian M., Kacper G.
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460-lecie Rejowca
4 maja b.r. minęła 460 rocznica
założenia Rejowca, który powstał dzięki
Mikołajowi Rejowi. Obchody tak ważnej
rocznicy rozpoczęły się 11 maja. W południe
ulicami Rejowca przeszedł pochód prowadzony przez orkiestrę dętą. Poczty sztandarowe wszystkich szkół i Ochotniczej Straży
Pożarnej, władze gminy, nauczyciele i
uczniowie, społeczeństwo Rejowca – wszyscy uczestniczyli we mszy św. odprawionej
w miejscowym kościele parafialnym przez
ks. proboszcza Andrzeja Jerzynę. Oprawę
muzyczną mszy św. zapewniła nie tylko
orkiestra dęta, ale Chór KANTATA działający przy parafii pod wezwaniem Chrystusa
Odkupiciela w Chełmie.
Homilia poświęcona była historii
Polski, w którą wpisują się dzieje naszej
miejscowości. Ksiądz podkreślił rolę społeczeństwa, które powinno znać przeszłość, a

Rejowiec we władaniu młodzieży
12 maja był drugim dniem obchodów jubileuszu założenia Rejowca. Należał
on do młodzieży, która w barwnym pochodzie przeszła ulicami Rejowca. Urodziwi
żacy obojga płci, skrzaty, policjanci, lekarze,
postacie realne i baśniowe, we wspaniałych
strojach, dziewczęta z kolorowymi pióropuszami – wszyscy budzili ciekawość mieszkańców, którzy dość licznie obserwowali
pochód prowadzony przez orkiestrę dętą ze
Świdnika.
Przed pomnikiem założyciela naszej miejscowości –
Mikołaja Reja zebranych powitał Przew.
Rady Gminy Antoni
Bukraba po czym głos
zabrał radny Mirosław
Kość – Przew. Komisji
Oświaty i Kultury.
Zwracając się przede
wszystkim do młodzieży, powiedział, iż „drugi
dzień uroczystości 460lecia lokacji Rejowca
rozpoczęliśmy pięknym,
kolorowym korowodem,
który przechodząc ulicami naszej miejscowości
oznajmił wszem i wobec, że dzisiejszy dzień
należy do braci szkolnej”. Podkreślił, że „jest to dzień wyjątkowy,
gdyż do tradycji żakinady należy honorowe
przekazanie kluczy młodzieży na ręce ich
starosty. Czynię to w imieniu Przew. Rady
Gminy, Wójta, Rady Gminy oraz całej społeczności. Przekazuję Wam klucze do bram
naszego grodu. Jestem przekonany, że będziecie godnie i kulturalnie bawić swoimi
występami naszych mieszkańców i przyby-

jednocześnie pozostawić coś po sobie dla
potomnych.
Konferencja popularnonaukowa w
GOK zgromadziła zaproszonych gości.
Wśród nich byli przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego w Lublinie, Wojewody
Lubelskiego, Biura Senatorskiego Posłanki
na Sejm RP Beaty Mazurek, Rady Powiatu
Chełmskiego, Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie, licznie przybyli Wójtowie
Gmin Powiatu Chełmskiego. Nie mogło
zabraknąć delegacji z Nagłowic, gdzie znajduje się Dworek Mikołaja Reja i wiele pamiątek po wielkim pisarzu oraz dobrym
gospodarzu, jak też i z Ukrainy – bo tam
urodził się Rej. Powstanie miasta Rejowca i
jego bogate dzieje w XVI w. przedstawił
zebranym prof. UMCS-u p. Ryszard Szczygieł, natomiast dzieje Rejowca i klucza rejowieckiego w obszerny sposób przekazał
znany regionalista p. Marian Janusz Kawałko.
Chór KANTATA wystąpił z kon-

certem, na który złożyły się pieśni patriotyczne, partyzanckie i wiązanka pieśni ludowych. Goście obejrzeli wystawę Grupy
SAM (S. Miszczuk, A. Misztal, M. Podkowa, Z. Miszczuk, M. Hodoń-Miszczuk, G.
Gwardiak) ulokowaną w pięknych wnętrzach
Pałacu Ossolińskich.
W GOK-u można było obejrzeć
inne wystawy, np. Kapliczki i krzyże przydrożne z terenu parafii Rejowiec autorstwa
Wandy i Piotra Majewskich, wystawę hafciarską grupy Igłą malowane oraz rysunki
dzieci poświęcone naszej miejscowości.
Pierwszy dzień obchodów rocznicowych pokazał, że Rejowiec i jego mieszkańcy to spadkobiercy bogatej tradycji, której nie wolno zmarnować. Naszym obowiązkiem jest utrwalanie jej, przekazywanie młodemu pokoleniu, wszak bez przeszłości nie
ma przyszłości, bowiem zgodnie z greckim
przysłowiem „Przeszłość jest nauką dla
przyszłości”.
Janina Danielczuk

łych gości. Stanie się to już za chwilę, kiedy
we wspólnym korowodzie dotrzemy na stadion. Swoimi występami dostarczycie nam
wielu miłych wrażeń i powodów do dumy.
Jutro, kiedy przekażecie klucze p. Wójtowi,
z podniesionym czołem będziecie mogli
powiedzieć, że z zadania wywiązaliście się
na szóstkę”. I tak się stało. Po koncercie
orkiestry dętej swój program prezentowały
kolejne szkoły z terenu gminy. Było na co
popatrzeć i posłuchać. Wiązankę pieśni wykonał chór Gimnazjum w Rejowcu prowadzony przez p. Marka Pukasa.
Dziewczęta z klasy p. Doroty Bednarskiej Szkoły Podstawowej w Rejowcu
zaprezentowały taniec nowoczesny, zaś gimnazjalistki Dansing Tim w choreografii p.

I Szkoła Podst. z Rejowca przygotowany
przez p. Teresę Pełczyńską oraz zespół taneczny z ZSP pod kierunkiem Karoliny Pilipczuk. Swoje programy przedstawili
uczniowie szkół z terenu gminy. Zawadówka
pod kierunkiem p. Anny Iwanowskiej, Leonów – p. Anny Jaworskiej i p. Emilii Radziszewskiej.
Występy dzieci i młodzieży pokazały, że młodzi ludzie właściwie ukierunkowani potrafią zaprezentować swoje zdolności
i nie brak im chęci.
Atrakcją był występ zespołu
„Brama” z Łucka (Ukraina) oraz Biesiada
Polska w wykonaniu zespołu Dariusz Nowicki & New Romantic.
Ukoronowaniem drugiego
d n ia
ob cho dó w
rocznicowych był
pokaz sztucznych
ogni przygotowany
przez profesjonalistów. Było to tak
piękne zjawisko, że
jego atrakcyjności
nie oddadzą najbardziej
wyszukane
słowa. To trzeba
było zobaczyć na
własne oczy. Wielu
mieszkańców Rejowca i gminy przybyło na stadion,
jednak i ci którzy
fajerwerki oglądali z
własnych domów zgodnie twierdzili, że była
to prawdziwa uczta dla oczu.
Zabawa taneczna trwała do północy, a przygrywał miejscowy zespół JOKER.
Młodzież stanęła na wysokości zadania,
dzięki czemu dzień był naprawdę udany.

Beaty Werner-Kość udowodniły po raz kolejny, że nie tylko pięknie wyglądają, ale
naprawdę chcą i potrafią tańczyć. Chór z
ZSP ul. Przemysłowa, którego opiekunem
jest p. Elżbieta Ciechan zaśpiewał kilka piosenek przy akompaniamencie ucznia Mateusza Zahory. Miło było posłuchać chóru ze
Szkoły Podst. w Rejowcu pod batutą p. Moniki Pohl. Swój program zaprezentowała kl.
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Zespołu Szkół Publicznych w Rejowcu noszącego imię wielkiego pisarza i dobrego
gospodarza, który pozostawił po sobie nie
tylko naszą miejscowość, ale miasto Oksę
(niedaleko Nagłowic) także istniejące do
dziś.
Publiczność wysłuchała i obejrzała
Trzeci dzień obchodów 460 rocznicy założenia Rejowca obfitował
w wiele wydarzeń zarówno historycznych jak i rozrywkowych.
Młodzież, która przez 24
godziny sprawowała rządy w Rejowcu przekazała klucze na ręce
radnego Mirosława Kościa –
Przew. Komisji Oświaty i Kultury.
Radny, dziękując młodzieży za
dostarczone przeżycia, właściwe
zachowanie stwierdził, że zarówno
wychowawcy, nauczyciele i rodzice mogą być dumni z postawy młodych ludzi. Udowodnili, że można
na nich liczyć.
Akt lokacyjny odczytał
aktor Teatru im. J. Osterwy w Lublinie Roman Kruczkowski, który
w postać „Imć Pana Mikołaja Reja” wcielił się idealnie. Jego podobieństwo
występy, które zachwyciły zarówno młodych
do postaci historycznej było w pełni uderzajak i dorosłych mieszkańców gminy oraz
jące. Utwory pisarza w jego wykonaniu trafiprzybyłych gości- a tych dało się zauważyć.
ły do licznie zgromadzonej publiczności.
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi
Montaż słowno-muzyczny oparty
Chełmskiej w barwnych strojach śpiewał i
na utworach Reja zaprezentowała młodzież z
grał melodie w rytm których słuchającym

chciało się tańczyć. Nasza kapela „Sami
swoi” z solistką Ewą Semeniuk także przypadła do gustu. Formacja taneczna „TAKT”
z Chełma z młodymi tancerzami w urzekająco pięknych strojach zebrała gromkie brawa.
Spotkanie z balladą tzw. Kopydłowo rozbawiło publiczność do łez. Pokazy
Wojów z Bractwa Grodów
Czerwieńskich budziły zainteresowanie przede wszystkim
dzieci i młodzieży, choć i dorośli obserwowali zmagania
rycerskie.
Dopisała pogoda,
artyści nie zawiedli co dało
okazję do zadowolenia tym,
którzy przybyli na stadion nie
tylko z terenu gminy, ale z
Chełma i okolic. Trzy dni
można było w wyznaczonych
godzinach zwiedzać Chatęskansen wsi rejowieckich Teodozji i Jerzego Grzesiaków
oraz wystawę grupy plastycznej „SAM” w Pałacu Ossolińskich. Zwiedzających było
naprawdę wielu.
W trakcie zabawy trwającej do
północy przygrywał zespół „Konkret”. 460
rocznica założenia Rejowca została uczczona
godnie.
Janina Danielczuk

Jej kult odgrywał doniosłą rolę w kształtowaniu ducha narodu, a Ona sama czuwała
n a d z a wi ł y m i l o s a m i P o l a k ó w.
Uroczystości związane z tym świętem odbyły się w Rejowcu. Mszę św. w
intencji Ojczyzny odprawił ks. Proboszcz
Andrzej Jerzyna. Wygłosił homilię poświęconą Ojczyźnie i Pani Jasnogórskiej. Przypomniał ważne momenty z burzliwych dziejów
Polski, wielkie zwycięstwa, m.in. heroiczną
obronę Częstochowy w czasie potopu
szwedzkiego czy odsiecz wiedeńską, gdzie
po wspaniałym zwycięstwie Jan III Sobieski
dowodzący polską husarią wypowiedział
znamienne słowa: „Przybyłem, zobaczyłem,
Bóg zwyciężył”. Te sukcesy były udziałem
żołnierzy gotowych oddać za Ojczyznę życie
– często bardzo młode, właściwej strategii
dowódców, ale i Matki Bożej – Królowej
Polski.
Już w kwietniu 1656r. król Jan
Kazimierz oddał w opiekę Pani Jasnogór-

skiej naród polski. Wiele lat później Papież
Jan XXIII ogłosił Ją Królową Polski.
We Mszy Św. uczestniczyły poczty sztandarowe szkół z naszej gminy, kombatanckie
oraz strażacki. Nie mogło zabraknąć gospodarza gminy Wójta T. Górskiego, Przewodniczącego RG A. Bukraby , radnych, dyrektorów szkół, nauczycieli, dzieci i młodzieży
oraz mieszkańców Rejowca i gminy. Oprawa
muzyczna – zgodnie z wieloletnią tradycją –
to dzieło Orkiestry Dętej pod batutą W. Linka.
Po Mszy św. wszyscy przemaszerowali ulicami Rejowca. Kwiaty i wieńce
złożono pod Pomnikiem Poległych w l.
1939-1944 oraz na grobach żołnierzy spoczywających na cmentarzu parafialnym.
Chlubna karta naszej historii została przekazana młodemu pokoleniu.

Historia i rozrywka
w najlepszym wydaniu

Witaj Majowa
Jutrzenko
3 maja minęła 216 rocznica
uchwalenia Konstytucji – pierwszej polskiej
ustawy zasadniczej. Miała ona przywrócić
naszej Ojczyźnie świetność i uniezależnić ją
od obcych mocarstw. Złożona z jedenastu
artykułów była ostatnim światłem przed
nocą niewoli trwającej 123 lata. Nie została
wprowadzona w życie. Nie ocaliła Państwa.
Przyszła za późno. Ocaliła Naród, uchroniła
Go przed zwątpieniem. Pozwoliła Polakom
zachować narodową tożsamość. Na mapie
świata nie było wówczas Polski, nie było
naszej Ojczyzny. Był jednak Naród.
3 Maja to święto Narodu, Państwa
Polskiego i Kościoła, który w tym dniu czci
Najświętszą Marię Pannę – Królową Polski.

Janina Danielczuk

ZAPROSZENIE
W dniu 03 czerwca 2007 roku o godz. 13— na stadionie sportowymi Rejowcu, przy ul. Zwierzyńskiego odbędą się Międzygminne Zawody Sportowo—Pożarnicze jednostek OSP z terenu gmin: Siedliszcze, Rejowiec Fabryczny i Rejowiec.
Zawody odbędą się w dwóch konkurencjach:

•
•

sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami;
ćwiczenie bojowe od motopompy.
Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków pożarnictwa i miłośników straży pożarnych.
Ze strażackim pozdrowieniem
Organizatorzy
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Coroczny Konkurs Palm, Pisanek i Kart
Wielkanocnych został rozstrzygnięty. Swoje
prace zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu
(prace indywidualne: Karolina Sadowska,
Aleksandra Kazimierczak, Radosław Czuba,
Kamil Tchurzewski, Paulina Korchut,
Katarzyna Korowaj, Dawid Karauda,
Michał Klimczuk, Agata Wilgocka,
Aleksandra Mazur, Daniel Nizioł i
Andżelika Grabczak), uczniowie klasy
VI Szkoły Podstawowej
w Zawadówce (praca zbiorowa) i maluszki z Przedszkola Gminnego w Rejowcu pod kierunkiem Marianny Machel (praca zbiorowa). Wszyscy uczestnicy konkursu dostali dyplomy i upominki.
XXX
Podczas uroczystych obchodów 460 –
lecia nadania praw miejskich dla Rejowca w Gminnym Ośrodku Kultury w
Rejowcu można było oglądać wystawy
prezentujące dorobek artystyczny naszej gminy. Można było obejrzeć fotografie Michała Siewaka, ucznia klasy V
a SP
w Rejowcu i Macieja Starko z III klasy
Gimnazjum w Lublinie, którzy jako
jedyni zgłosili swoje prace do konkursu
“Rejowiec i okolice w fotografii”. Na
ponad 30 fotografiach utrwalili piękno
naszej małej ojczyzny, prezentując
znane wszystkim miejsca w bardzo
interesujący sposób.
Oprócz wystawy fotografii można było
zobaczyć prace dzieci, które wzięły
udział w konkursie “Zabytki Rejowca
w pracach artystycznych”. Na wystawie zgromadzono 28 prac autorstwa
uczniów szkół podstawowych w Maryninie i w Rejowcu. Swoje prace ze SP
w Maryninie zgłosili: Adrian Kijkowski,
Karol Golec, Przemysław Woźniak, Paweł
Maśluch, Sylwester Kijkowski, Aleksandra
Kupisz, Radosław Jędruszczak, Natalia Karaś, Anita Mazur. Ze SP w Rejowcu wybrano i zgłoszono prace Karola Bohuniuka,
Dawida Karaudy, Pawła Dobosza, Agnieszki
Kusiak, Karoliny Dubiel, Pameli Zielak,
Przemysława Huka, Michała Siewaka, Michała Klimczuka, Damiana Poturaja, Marceli
Cenkała, Sylwii Lipińskiej.
XXX
Dużym zainteresowaniem cieszyła
się wystawa autorstwa Wandy i Piotra Majewskich pt. “Krzyże i kapliczki przydrożne
parafii św. Jozafata w Rejowcu”. Na 53 fotografiach mogliśmy zobaczyć miejsca nam
powszechnie znane i odwiedzane. Jednak
część tych zdjęć miała charakter archiwalny,
gdyż prezentowane na nich obiekty uległy

zmianie i przebudowie. GOK Rejowiec składa podziękowanie Państwu Wandzie i Piotrowi Majewskim za możliwość prezentacji
swoich prac oraz wyrozumiałość.
XXX
Kolejna wystawa prezentowana w
GOK Rejowiec była poświęcona historii
walki mieszkańców gminy Rejowiec o niepodległość. “Miejsca Pamięci Narodowej na
terenie Gminy Rejowiec”. Wystawa przygotowana została przez nauczycieli Gimnazjum
w Rejowcu Ewę Kasjan i Marka Adamczuka, a jej pomniejszoną wersję wydano w

udostępnili dla mieszkańców i gości Rejowca swoją “Chatę – Skansen”, którą można
było odwiedzać w godzinach od 10. 00 do
14. 00. Wszyscy którzy nie zdążyli zobaczyć zbiorów Państwa Grzesiaków, a byliby
zainteresowani zalecamy obejrzenie okolicznościowego folderu i kontakt z właścicielami skansenu – tel. (082) 56 88 446
XXX
Piątą wystawą zorganizowaną
przez naszą placówkę była wystawa plastyczna prac poplenerowych “Śladami Mikołaja Reja” powstałych podczas Międzynarodowych Warsztatów Plastycznych organizowanych
w GOK. Dziękujemy za
udostępnienie obrazów
panu Januszowi Janiakowi,
dyrektorowi Zespołu Szkół
Publicznych w Rejowcu.
XXX
Ostatnią wystawą
przygotowaną w GOK była
wystawa hafciarska na
którą swoje prace przekazały panie: Małgorzata Lewczuk (obrazy wyszywane
krzyżykowe), Halina Wilczyńska ( obrazy wyszywane krzyżykowe i bieżnik),
Teresa Sakławska (obrusy i
bieżniki), Maria Sitkowska
Rozstrzygnięcie konkursu wielkanocnego
Wszystkie wystawy były
prezentowane podczas
odbywającej się w GOK
konferencji popularnonaukowej i uroczystego otwarcia obchodów 460 – lecia
nadania praw miejskich
dla Rejowca.
XXX
Gminny Ośrodek
Kultury w Rejowcu z
przyjemnością zawiadamia, że po przygotowaniu
kilku wniosków o stypendium artystyczne dla
uzdolnionej młodzieży
zostało przyznane stypenformie folderu, który był dostępny w GOK dium artystyczne dla Andrzeja Zera, współpodczas konferencji. Mimo, że wystawa była pracującego z GOK Rejowiec i ucznia Gimskierowana do młodzieży, to wzbudziła zain- nazjum w Rejowcu.
teresowanie także wśród dorosłych.
XXX
XXX
Gminny Ośrodek Kultury w RePrzez trzy dni można było oglądać jowcu zaprasza wszystkich do wzięcia udziawystawę malarstwa grupy “SAM” z okazji łu w tegorocznej edycji konkursu “Moje
460 – lecia założenia naszej miejscowości. gospodarstwo estetyczne i bezpieczne”.
W pałacu Ossolińskich na 64 płótnach moż- Zgłoszenia będą przyjmowane w GOK Rejona było podziwiać prace Stanisława i Zofii wiec pod numerem telefonu (82) 56 88 335
Miszczuk, Andrzeja Misztala, Marka Podko- do dnia 15 czerwca 2007 r. Jednocześnie
wy, Moniki Hoduń – Miszczuk i Grzegorza zaznaczamy, że w tym roku przewidziano
Gwardiaka. Wszystkim odwiedzającym dwie lustracje gospodarstw. Zapraszamy!!!
wystawę grupa “SAM” i GOK Rejowiec
serdecznie dziękuje. Wystawę opatrzyliśmy
Grzegorz Gwardiak
pamiątkowym folderem.
XXX
W dniach 11 – 13. V. 2007 r.
Państwo Teodozja i Jerzy Grzesiakowie
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Regulamin Konkursu
wiedzy o gminie Rejowiec
“Moja Mała Ojczyzna”
I Organizator
Wójt Gminy Rejowiec, Rada Gminy Rejowiec, Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu
II Cele Konkursu

•

Przybliżenie młodzieży
kulturalnego gminy

•
•

dziedzictwa

Przybliżenie kultury regionalnej

Rozwijanie zainteresowań regionem –
jego historią i tradycją

•

Kształtowanie poczucia własnej tożsamości
III Uczestnicy konkursu
Kategoria I – uczniowie klas IV – VI
Kategoria II – uczniowie klas gimnazjalnych
Kategoria III (otwarta) – uczniowie klas
licealnych, słuchacze studium policealnych,
studenci oraz inni mieszkańcy, którzy chcą
sprawdzić swoją wiedzę na temat Rejowca.

cze, rolnictwo, przemysł, samorząd lokalny, • Potwierdzenie Szkolnej Komisji Konstatystyka, ciekawi ludzie).
kursowej w I kategorii
V Przebieg konkursu
Konkurs ma charakter dwuetapowy, I etap międzyszkolny, II etap gminny.
Dla III kategorii będzie organizowany tylko
etap gminny.
Pytania do I etapu będą opracowywać nauczyciele poszczególnych szkół zaś do etapu
gminnego – członkowie Towarzystwa Regionalnego Rejowiec. Do finału konkursu etapu gminnego należy zgłosić do 5 – ciu
uczestników z jednej szkoły.
Do kategorii otwartej konkursu należy zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Kultury w
Rejowcu do końca maja 2007 r. Natomiast
szkoły podstawowe i gimnazja powinny
zgłosić swoich uczestników do 29 maja
2007 r. Zgłoszenia będą przyjmowane w
GOK Rejowiec listownie, jak i telefonicznie.
Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu, ul.
Fabryczna 13, 22 – 360 Rejowiec, tel. (082)
5688 335

VI Ocena
Odpowiedzi na etapie gminnym
oceni specjalnie powołana do tego celu Komisja Konkursowa, która zastrzega sobie
prawo do podziału nagród na etapie gminnym.
VII Postanowienia końcowe
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela pani Dorota Łosiewicz
w GOK Rejowiec, tel. (082) 56 88 335
Bibliografia:

1.

Folder – Kościół Parafialny Rzymskokatolicki pw. Św. Jozafata B. M. w Rejowcu

2.

“Rejowiec dawniej i dzisiaj – szkice z
dziejów” Danuta i Zdzisław Kalinowscy

3. “Informator Turystyczny woj. ChełmFinał konkursu odbędzie się 6 czerwca skiego” L. Radwański, J. Niedziela, A. Ki2007 r. o godzinie 10. 00 w Gminnym czyńska
Ośrodku Kultury w Rejowcu.
4. “Region Lubelski” - zestaw publikacji
5.

“Oksza” - Gazeta Samorządowa Gminy
Rejowiec – publikacje artykułów Towarzy• Imię (imiona) i nazwisko uczestnika stwa Regionalnego Rejowiec
konkursu
6. “Rejowiec w starej fotografii” Danuta i
IV Tematyka konkursu
Pytania będą dotyczyć historii i • Zaznaczenie do jakiej klasy uczeń Zdzisław Kalinowscy
dnia dzisiejszego gminy Rejowiec (zabytki, uczęszcza
7. Dowolne publikacje książkowe
kultura, walory krajobrazowo – przyrodniGrzegorz Gwardiak

Matka Boska już
czuwa
Maj – to miesiąc poświęcony Matce Bożej już od
XVII wieku. W pierwszym dniu
Maryjnego Miesiąca została uroczyście poświęcona figura Matki
Bożej przy ul. Fabrycznej, która
pod koniec lipca 2006r. uległa
zniszczeniu.
Na zlecenie Wójta Gminy T.Górskiego została przewieziona przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych do pomieszczenia, w którym trwały
zabiegi renowacyjne i konserwatorskie. Ich przeprowadzenia
podjął się społecznie radny Antoni Bukraba, obecnie Przewodniczący Rady Gminy, którego doświadczenie w tym zakresie potwierdził konserwator zabytków
p. Marcin Bubicz.
Prace konserwatorskie prowadzone wg ustalonego harmonogramu trwały
długo, gdyż wymagały dużego nakładu precyzyjnych czynności i odpowiednich temperatur.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1 maja b.r. ks. proboszcz miejsco- historię figurki, podkreślił rolę Matki Bowej parafii Andrzej Jerzyna dokonał uroczy- skiej, która zawsze czuwała nad losem
wszystkich ludzi. Wyraził nadzieję że nadal
będzie to czynić. Podziękował mieszkańcom
Rejowca i Kobylego,
którzy przybyli na tę
uroczystą okazję. Szczególne słowa podziękowania skierował do
Wójta T.Górskiego i
Przew. Rady A. Bukraby, którzy od pierwszego do ostatniego momentu czynili starania,
by figura była właściwie
odrestaurowana i znalazła się na dawnym miejscu.
Po uroczystym
poświęceniu zgromadzeni odmówili modlitwę,
odśpiewali litanię do
Matki Bożej. Echo pieśni maryjnej wiatr
fot. Stanisław Miszczuk
niósł dalekim echem. Matka Boska czuwa
stego poświęcenia Figury, która znalazła się nie tylko nad mieszkańcami Osiedla Cuna dawnym miejscu. Gmina wybudowała krowni.
nad figurką zadaszenie, by chroniło Matkę
Janina Danielczuk
Boską przed deszczami i śniegiem. Ksiądz
proboszcz w krótkiej homilii przypomniał
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Będziemy płacić za
śmieci
W tym roku zmieni się system
pozbywania odpadów komunalnych, a mianowicie zbiorcze kontenery w większości
miejsc znikną, pozostaną tylko przy zabudowie wielorodzinnej oraz przy cmentarzu, a
mieszkańcy muszą zawrzeć umowy na odbiór odpadów komunalnych ze swoich nieruchomości. Każdy będzie musiał udokumentować, co zrobił z wytworzonymi odpadami.
Powyższe jest realizacją wymogu
wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wg której właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia jej w urządzenia służące do zbierania
odpadów komunalnych i utrzymanie ich w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie. Ponadto wszyscy
właściciele nieruchomości obowiązani są do
udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną
jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę
posiadającego zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości
lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi.
Regulamin utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Rejowiec, który
jest aktem prawa miejscowego, nakłada na
nas również obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a
także zawarcia umowy z przedsiębiorstwem
wywozowym w zakresie ich odbioru, przy
czym rachunki za wykonaną usługę mamy
przechowywać przez okres minimum roku.
W przypadku nie zawarcia umowy
na realizację powyższego przez właściciela
posesji Wójt wydaje z urzędu decyzję, w
której ustala obowiązek uiszczania opłat za
odbieranie odpadów komunalnych lub
opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
ich wysokość, terminy, sposób i terminy
udostępniania urządzeń lub zbiorników w
celu ich opróżnienia. Decyzji tej nadaje się
rygor natychmiastowej wykonalności, Obowiązuje ona przez rok, a w przypadku gdy
właściciel, co najmniej 3 miesiące przed
upływem daty jej obowiązywania, nie przedstawi umowy, wydawana jest kolejna decyzja, przedłużająca ważność dotychczasowej.
Opłaty uiszczane na mocy tej decyzji stanoaktywizacji osób bezrobotnych,
możliwości poszukiwania zatrudnienia, nauka autoprezentacji,

„KLUB INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ"
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Rejowcu informuje, że w miesiącu maju
2007r., w ramach Klubu Integracji Społecznej, prowadzone są spotkania z uczestnikami
polegające na:

•
•
•

•

komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

•

kształtowaniu zachowania asertywnych w miejscu pracy i życiu codziennym.
Zajęcia odbywają się pod kierunpsychoedukacji: budowanie pozy- kiem wykwalifikowanej kadry, tj.: doradcy
tywnego obrazu siebie,
zawodowego, psychologa.
Osoby zainteresowane serdecznie
komunikacji interpersonalnej,
zapraszamy.
poradnictwie zawodowym: zapoKierownik GOPS
znanie z sytuacją na rynku
Dorota Holuk
pracy, informacje dotyczące form

Projekty realizowane
w ZSP w Rejowcu
W kwietniu 2007 r. Liceum Profilowane w Zespole Szkół Publicznych im. M.
Reja w Rejowcu zakwalifikowało się do
programu unijnego „Równać szanse”. Szkoła
otrzymała dotację finansową w wysokości
68 tys. zł na realizację projektu „Jestem
sprawny i znam swoją okolicę”. Celem projektu jest podniesienie sprawności fizycznej
uczniów a także zapoznanie ich z walorami
krajobrazowymi Rejowca i okolic oraz z
historią naszego regionu. W ramach projektu
zaplanowane są zajęcia koła humanistycznohistorycznego, plastycznego, reporterskiego,
turystycznego, aerobiku i zajęcia na siłowni,
która będzie wyposażona także w ramach

powyższych funduszy. Uczniowie będą mogli brać udział w rajdach, biwaku i obozie
wędrownym. W zajęciach aerobiku i na siłowni będą mogli uczestniczyć chętni rodzice. Nauczycielami koordynatorami tego
projektu są: p. Elżbieta Ciechan, p. Agnieszka Maszewska, p. Antonina Popik.
Szkoła została także objęta dofinansowaniem unijnym w ramach programu
„Godne życie”. W ramach tego projektu
otrzymaliśmy 20 tys. na zajęcia pozalekcyjne
dla dzieci i młodzieży. W chwili obecnej
koordynatorzy tego projektu p. Katarzyna
Sadowska-Twardzik i p. Tomasz Wieczorek
opracowują projekt wykorzystania pozyskanych środków.
Na przełomie czerwca i lipca
uczniowie naszej szkoły będą też uczestniczyć w programie „Wakacje z językiem
angielskim”. Zajęcia będą prowadzone przez
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wią przychód gminnego funduszu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz podlegają ściąganiu w trybie ustawy Ordynacja
podatkowa, a uprawnienia organów podatkowych w tym wypadku przysługują Wójtowi,
Nie stosowanie się do obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach podlega karze i toczy
się wg przepisów Kodeksu postępowania o
wykroczenia*w związku z czym nie zawarcie umowy jest wykroczeniem.
Obecnie Zakład Usług Komunalnych przygotowuje się do .zawierana umów
na odbieranie odpadów komunalnych z
mieszkańcami naszej gminy. Kalkulowane
są ceny odbioru odpadów i pewne jest, że
segregować się opłaci, gdyż odbiór selektywnie zebranych odpadów (makulatura,
plastik, metale, szkło) będzie za darmo, w
związku z czym kto zbiera selektywnie,,
zapłaci mniej. Mieszkańcy przy zawieraniu
umowy zostaną wyposażeni nieodpłatnie w
worki do gromadzenia odpadów.
Niebawem odbędą się zebrania w
poszczególnych miejscowościach organizowane przez Zakład Usług Komunalnych
informujące mieszkańców o nowym sposobie pozbywania się odoadów.
Robert Czubkowski

Z żałobnej karty
Odeszli:
Marek Szłapa - 46 lat
Jan Dobrowolski - 58 lat
Czesława Tkaczyk - 79 lat
Marian Korzeniewski - 72 lata
Zbigniew Winniczuk - 74 lata
Tadeusz Ścibak - 76 lat
Edward Mazurek - 61 lat
Zofia Grel - 88 lat
Irena Misztal - 59 lat
Mirosław Pilipczuk - 47 lat
Maria Nowosad - 103 lat
Piotr Zalichta - 21 lat
Jerzy Borys - 52 lata

wolontariuszy z Kanady. Wspólnie z młodzieżą kanadyjską uczniowie ZSP będą mogli przez trzy tygodnie ćwiczyć swoje umiejętności z języka angielskiego. Koordynatorem tego projektu jest p. Małgorzata Nadolska i p. Maria Tiunowa. Udział w zajęciach
wezmą również uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rejowcu.
Równocześnie otrzymaliśmy również centrum multimedialne, które już od
następnego roku rozpocznie pracę w Internacie Zespołu Szkół Publicznych im. M. Reja
w Rejowcu.
E. Ciechan, J. Janiak
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Anna Mróz
Absolwentka Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Publicznych im. M. Reja w Rejowcu
Uzyskała średnią ocen – 4,94
W latach 2005-2007 reprezentowała szkołę w poczcie sztandarowym
W latach 2004-2006 pracowała w sklepiku szkolnym
Aktywnie działała w Samorządzie Uczniowskim
Współorganizatorka imprez i uroczystości szkolnych
Uczestniczyła w pracach koła artystycznego i „Kabaretu Starszych Uczniów”
Brała udział w licznych konkursach przedmiotowych
Prywatnie – lubi słuchać muzyki, czytać literaturę faktu
Zamierza studiować pedagogikę na KUL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patrycja Kapeluszna

Uczennica Zespołu Szkół Publicznych im. M. Reja w Rejowcu od 2001r. (w latach
2001 – 2004 uczennica Gimnazjum w ZSP, potem – Liceum Profilowanego)
Uzyskała średnią ocen – 5,1 tytuł „Prymus inter pares”
Dwukrotnie otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia
w szkole (w latach 2005/2006 i 2006/2007)
Aktywnie działała w „Kabarecie Starszych Uczniów” i kole artystycznym
Współorganizatorka imprez i uroczystości szkolnych
Reprezentowała szkołę w licznych konkursach przedmiotowych na szczeblu
powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim
Prywatnie – lubi słuchać muzyki rozrywkowej i spędzać czas w gronie przyjaciół,
interesuje się fotografią
Zamierza studiować ekonomię na UMCS w Lublinie

•
•
•
•
•
•
•
•
Anna Osmulska
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Pożegnania
nadszedł czas …”
27 kwietnia 2007r. w
Zespole Szkół Publicznych im. M. Reja w
Rejowcu odbyło się pożegnanie klasy III
Liceum Profilowanego, w którym wzięli
udział abiturienci, dyrekcja szkoły – p. Janusz Janiak i p. Małgorzata Nadolska, wychowawczyni klasy p. Małgorzata Marchewa
oraz nauczyciele i uczniowie z klas niższych.
Wśród gości zaproszonych znaleźli
się – wójt gminy Rejowiec – p. Tadeusz
Górski oraz przewodniczący Rady Gminy –
p. Antoni Bukraba. Radę Rodziców przy
ZSP reprezentowała p. Dorota Kochańska.
Na uroczystość zostali zaproszeni
rodzice najlepszych uczennic – Anny
Osmulskiej (śr. ocen 5,1) i Patrycji Kapelusznej ( śr. ocen 5,1). Rodzice otrzymali
listy gratulacyjne oraz kwiaty, a absolwentki
wyróżnienie i tytuł „Primus inter pares”.

Absolwentka Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Publicznych im. M. Reja w Rejowcu
Uzyskała średnią ocen – 5,1
Zdobyła tytuł „Primus inter pares”- szkolne wyróżnienie dla najlepszego ucznia
Otrzymała stypendium Starosty Powiatu Krasnostawskiego (w r. 2005/2006) dla
najbardziej wyróżniających się uczniów
Przez dwa lata reprezentowała szkołę w poczcie sztandarowym
W latach 2004-2006 pracowała w sklepiku szkolnym
Współorganizatorka imprez i uroczystości szkolnych
Działała w „Kabarecie Starszych Uczniów” i kole artystycznym
Reprezentowała szkołę w licznych konkursach przedmiotowych w XI 2006r. zajęła 4
miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Polskiego)
Prywatnie – interesuje się muzyką, filmem, ma liczne grono przyjaciół
Zamierza studiować pedagogikę na KUL
Dyrektor szkoły podziękował rodzicom wyróżnionych uczniów za bardzo
dobre wychowanie dzieci. Abiturientom
życzył powodzenia na maturze i szczęścia w
dorosłym życiu.
Wójt i Rada Gminy Rejowiec
ufundowali dla najlepszych uczennic nagrody rzeczowe. Z rąk przewodniczącego Rady
Gminy – p. Antoniego Bukraby otrzymały je
Anna Osmulska, Patrycja Kapeluszna i Anna
Mróz (śr. ocen 4,94)
Nagrody książkowe ufundowane
przez Radę Rodziców, otrzymali również –
za dobre wyniki w nauce i działalność na
rzecz szkoły – Elżbieta Adamiec, Robert
Lipski, Mateusz Zahora, Zbigniew Terczyński i Sebastian Ragaman. Wręczali je dyrektor szkoły p. Janusz Janiak i p. Dorota Kochańska – skarbnik Rady Rodziców.
Uczennice Anna Mróz i Anna
Osmulska, za dwuletnią pracę w sklepiku
szkolnym, otrzymały z rąk dyrektora i opiekunki sklepiku p. Barbary Lipińskiej nagrody rzeczowe ufundowane przez Samorząd
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Uczniowski.
Uroczystość uświetniła część artystyczna –prezentacja multimedialna
pt. „Ocalić od zapomnienia”
(wspomnienia przypominające ważniejsze
wydarzenia z życia klasy w czasie trzyletniej
nauki w ZSP) oraz występ chóru szkolnego.
Absolwenci podziękowali dyrektorowi – p. Januszowi Janiakowi, wicedyrektor
– p. Małgorzacie Nadolskiej i wychowawczyni klasy –
p. Małgorzacie Marchewie oraz
wszystkim nauczycielom i pracownikom
szkoły za pomoc w zdobywaniu wiedzy oraz
przygotowaniu do matury.
Abiturienci rozpoczną egzaminacyjne wzmagania 4 maja 2007r. (pisemną
maturą z języka polskiego). Wyniki egzaminu będą znane 29 czerwca 2007r.
Małgorzata Nadolska

OKSZA

Cała Polska czyta dzieciom… Rejowiec też
11 maja dzieci z klas „0” Szkoły
Podstawowej w Rejowcu z wychowawczyniami p.p. Bożeną Jaszczuk i Barbarą Klimowicz odwiedziły Gminną Bibliotekę – Oddział dla dzieci.
W ramach akcji „Cała Polska czyta
dzieciom” wysłuchały bajek , które czytała
radna Janina Danielczuk – emerytowana
nauczycielka języka polskiego. Dzieci w

Z notatnika
powiatowego
rzecznika
18-letni złodziej

zaskakujący sposób odpowiadały na
pytania związane z tematyką bajek,
co świadczy o ich wyobraźni i inteligencji. Za aktywne uczestnictwo
otrzymały słodycze i zakładki do
książek. Z zainteresowaniem oglądały bibliotekę i Pani Danielczuk
obiecała, że wkrótce odwiedzi dzieci w ich szkole i przeczyta inne,
równie piękne bajki.
Teresa Kopniak

i Pawłowa. Zwykle działał sam, ale miał też aże na lewym uchu. Były warte 3 tyś zł
pomocników. Złodziejski proceder uprawiał
od kwietnia 2006 r. Część łupów policjanci
odzyskali. Ustalono też pasera, u którego Szkolne drzwi w ogniu
13 maja w nocy podpalono drzwi
złodziejaszek zbywał skradzione rzeczy.
Mieszkańcy Rejowca mogą być już spokojni wejściowe do szkoły podstawowej w Zawadówce. Straty wyniosły 1500 zł. Policjanci
zatrzymali sprawcę, 20 - letniego Macieja G.

Ukradli psy

Policjanci z Chełma wspólnie z
11 maja z terenu opuszczonej popolicjantami z Rejowca zatrzymali Mariusza
K. podejrzanego o trzy włamania i trzynaście sesji w Rybiem skradziono dwa owczarki
kradzieży na terenie Rejowca, Rejowca Fabr. niemieckie. Psy mają znak szczególny: tatu-

Czwartki lekkoatletyczne
Uczniowie naszej szkoły odnoszą
w Czwartkach chełmskich bardzo duże sukcesy. Ale to już wiemy! Reprezentacje złożone z uczniów powiatu chełmskiego
(większość to uczniowie szkoły w Rejowcu)
wzięła udział w Ogólnopolskiej Inauguracji
Czwartków w Zamościu. W Zamościu obecny był sam pomysłodawca i dyrektor
Czwartków pan Marian Woronin.
Ekipa z naszego powiatu zdobyła
łącznie 17 medali (11 medali nasi uczniowie). Oto wyniki Czwartków naszych lekkoatletów:
- I miejsce na 300 m – Karol Maciejewski z
wynikiem (51,49 s)
- II miejsce na 300 m – Olga Pachwicewicz z
wynikiem (50,62 s)

Liga Powiatowa LA
Uczniowie gimnazjum reprezentowali naszą gminę w Powiatowej Lidze La.
zespołowo zajmując pierwsze miejsce.
100 m – Weronika Cielepała – 14,93 sek;
300 m; Sandra Rutka – 48,32 sek; 600 m –
Marlena Waręcka – 1,50,14; rzut oszczepem
– Anita Chamrol – 25,50 m; pchnięcie kulą –

Najlepiej grają
juniorzy
Juniorzy UNII REJOWIEC trzymają się mocno. Mecze wygrywają dość
wysoko. Na 12 drużyn grających w klasie A
zajmują pierwszą lokatę. Po 17 kolejkach

- II miejsce na 300 m – Dawid Karauda z
wynikiem (51,60 s)
- II miejsce w skoku w dal – Agata Cielepała
z wynikiem (3,58 m)
- II miejsce w rzucie piłeczka pol – Karol
Maciejewski z wynikiem (46 m)
- III miejsce na 60 m – Karolina Sadowska z
czasem (9,14 s)
- III miejsce na 300 m – Agata Cielepała z
czasem (56,18 s)
- III miejsce na 300 m – Łukasz Kopiel z
czasem (47,72 s)
- III miejsce na 600 m – Aldona Rutka z
czasem (2,09,08 s)
- III miejsce na 600 m – Weronika Ragaman
z czasem (1,53,86 s)
- III miejsce w rzucie piłeczka pol – Dawid

Krauda z wynikiem (42,5 m)
Opiekunami powiatu chełmskiego
na Inauguracji w Zamościu byli Pan Marcin
Batejko i Pan Tomasz Domański. Ale to
jeszcze nie koniec Czwartków. Największe
emocje jeszcze przed nami. Zostało przed
uczniami 4 starty w Chełmie i tylko pierwsze
i drugie miejsce w całej edycji Czwartków
premiuje ucznia do udziału w finale Ogólnopolskim w Warszawie na który uczniowie z
naszej szkoły napewno pojadą z Panem
Marcinem Batejko.
Liczymy na udział w Warszawie
około 8-9 naszych uczniów z Rejowca. Trzymamy wszyscy kciuki i życzymy młodym
sportowcom sukcesów i zadowolenia z uprawiania lekkiej atletyki (w formie zabawy)? A
kto wie? Może…
Marcin Batejko

Ola Szuran – 8,20; sztafeta 4x100 – E. Śliwińska, W. Cielepała, M. Frącek, S. Rutka –
59,41;
Chłopcy:
100 m – Tomasz Górny – 12,92; 300 m –
Karol Andrzejewski – 43,41; 1000 m – Radosław Forysiuk – 3,02; Karol Kufel –
3,13,51; 2000 m – Przemek Chwil – 7,27;
pchnięcie kulą – Michał Kawałek – 12,10;
skok w dal – Radek Korzeniowski – 5,26;

sztafeta 4x100 – T. Górny, P. Gołębiewski,
P. Ogrodnik, M. Maciejewski – 50,31.

zdobyli 43 punkty (ostatnia drużyna zaledwie 7) strzelając przeciwnikom 60 bramek
przy straconych 15.
Nieco gorzej spisują się seniorzy.
Na 12 drużyn w grupie zajmują 8 miejsce z
24 punktami. Przeciwnikom strzelili 37 bramek, stracili 42. Drużyny maja do rozegrania
jeszcze 4 kolejki.
- 27 maja Agros Suchawa – Unia Rejowiec
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Na wojewódzkich biegach przełajowych Karol Kufel zajął trzecie miejsce w
biegu na 1500 m.
Gratulacje!!!
Mirosław Kość

- 3 czerwca Unia Rejowiec – Astra Leśniowice
- 10 czerwca Leszkopol Bezek – Unia Rejowiec
- 17 czerwca Unia Rejowiec – Victoria
Żmudź
A.D.

OKSZA

Kraina baśni
Od 7 V do 13 maja trwa TYDZIEŃ BIBLIOTEK. W tych dniach nasza
biblioteka realizowała wiele ciekawych inicjatyw z zakresu upowszechniania czytelnictwa. Jedną z nich było „Dzieci w krainie
baśni”. Dzieci przebrane za postacie ze znanych bajek np. w liska z bajki Jana Brzechwy wcielił się Igor Danielczuk, Księżnicz-

kami z bajek M. Konopnickiej były Karolina Fabiańczyk, Karolina Pietrucha, Kinga
Żelechowska, Karolina Zalewa. Pięknym
kotem w butach była Michalina Jędruszak.
Odważnym Czerwonym Kapturkiem Iga
Wdowicz. Te wszystkie bajeczne postacie
rozdawały książeczki najmłodszym dzieciom, które przybyły na stadion z rodzicami aby obchodzić 460-lecie Rejowca.

Coraz mniej czasu na wymianę starych
dowodów osobistych

Teresa Kopniak

ostatniej chwili.
Do wniosku należy dołączyć:

Pozostało już tylko 7 miesięcy na dokonanie obowiązko- ⇒
wej wymiany starych dowodów osobistych tzw. ”zielonych książeczek”. Urząd Gminy w Rejowcu apeluje do jak najwcześniejszego
składania wniosków, liczna grupa mieszkańców gminy Rejowiec ⇒
jeszcze tego nie uczyniła, chociaż termin wymiany ich dokumentów
już dawno minął.

2 aktualne fotografie (bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem),

Termin obowiązkowej wymiany wszystkich „zielonych ⇒
książeczek” mija 31 grudnia tego roku. Ci, którzy zwlekają z ustawowym wykonaniem obowiązku wymiany swoich dowodów osobistych, będą narażeni na konieczność oczekiwania w wielogodzi⇒
nych kolejkach pod koniec roku, termin odbioru dokumentu będzie
wydłużony ze względu na ilość napływających wniosków w

odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (z wyjątkiem osób, które zawarły
związek małżeński w Rejowcu.)
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odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku osób, które nie
wstąpiły w związek małżeński ( z wyjątkiem osób urodzonych w Rejowcu,

dokument potwierdzający tożsamość (stary dowód osobisty)
Kierownik USC

OKSZA

OKSZA.
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