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W najbliższym czasie będzie
kontynuowana wymiana nawierzchni
chodników
na ulicach Zwierzyńskiego i Szkolnej (od skrzyżowania
Szkolna – Zwierzyńskiego do
rynku) po obu stronach.
Ponadto w okresie wakacji nastąpi rewitalizacja obejścia
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rejowcu. Stare płyty zastąpi kostka brukowa.

*
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Mieszkańcy Kobylego
przesłali na ręce Starosty Chełmskiego p. K. Stoickiego pismo
w sprawie drogi przez wieś, stanem której są zaniepokojeni. Oto
jego treść:
„ (…..…)

Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom uczniów, nauczycieli i rodziców wybrano - z kilku
wariantów urządzenia przy szkole w Rejowcu boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw – najodpowiedniejszy do terenu przy
szkole. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji na boisko o pow. 1350 m² i placu zabaw dla
dzieci o pow. 490 m².

My, mieszkańcy sołectwa Kobyle ,wyrażamy oburzenie
z powodu lekceważenia naszych
oczekiwań ,za które odpowiedzialny
jest Pan Starosta.
Droga powiatowa
prowadząca przez Kobyle jest w
stanie gorzej niż fatalnym. Jej –
mówiąc prościej - praktycznie już
nie ma.
Starostwo-jako gospodarz tejże
drogi, lekceważy sprawę, a ta dla
nas jest rzeczą istotną.
W 2006r. sprawca
zniszczenia drogi został wskazany,
zaś Gmina Rejowiec deklarowała
remont najgorszego odcinka.
Starostwo odrzuciło oferowaną
pomoc, twierdząc, że jest w trakcie

Realizując zadania publiczne należące do zakresu działania
gminy na bieżący rok zaplanowaliśmy kontynuację prac budowlanych
przy sali gimnastycznej należącej do
Zespołu Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu.
Zamontowane zostały okna
i drzwi zewnętrzne, umożliwi to
kontynuowanie prac przy montażu
instalacji wewnętrznych. W lipcu
złożymy wniosek o dofinansowanie
inwestycji do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego.
W ramach remontów i modernizacji obiektów gminnych przeprowadzony został kolejny etap prac
w budynku byłej szkoły w Niedziałowicach, obecnie rozpoczynamy
remont w budynku Urzędu Gminy
i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Najistotniejszym elementem

infrastruktury technicznej zawsze są
drogi i chodniki.
O planowanych działaniach w tym
zakresie informowaliśmy mieszkańców na zebraniach sołeckich , a także w wydaniu styczniowym
„Okszy”.
Remont dróg gruntowych
prowadzony był za pomocą równiarki oraz pozyskanego kruszywa,
w ten sposób wstępnie wyrównano
drogę w Kobylem oraz odcinek drogi Niedziałowice – Wojniaki.
Droga żużlowa relacji Niedziałowice – Bańkowszczyzna została wyremontowana przy wielkim
zaangażowaniu mieszkańców tych
wsi – sami dowieźli i ręcznie rozplantowali żużel, uzupełniając powstałe ubytki w nawierzchni, usunęli
trawę ściętą przez równiarkę.
Równie duże zaangażowanie przejawiają mieszkańcy Wereszcz Małych, którzy sami dbają
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opracowywania dokumentu na remont tejże drogi i wyremontuje we
własnym zakresie.
Niestety, dotychczas
temat nie został przez starostwo podjęty, a droga dalej jest dewastowana. Obecny stan utrudnia nam codzienne życie.
My, jako użytkownicy drogi zastanawiamy się , czy
Pan Starosta widział tę drogę?
Uważamy ,że nie zna jej stanu
faktycznego .Gdyby było inaczej ,
z pewnością podjąłby jakieś kroki,
bo dobry gospodarz dba o to, za co
jest odpowiedzialny.
Apelujemy (bo prosiliśmy wcześniej) o podjęcie konkretnych działań w możliwie jak
najszybszym czasie.
Odpowiedzi oczekujemy na adres: (……)
Jolanta Popek, Radna Rady Gminy
Rejowiec
Janina Smętkowska, Sołtys ”
Janina Danielczuk

o swoją drogę, na bieżąco uzupełniają powstałe ubytki w nawierzchni.
Z takim samym zaangażowaniem
wystąpili mieszkańcy wsi Rybie,
którzy przy pomocy podręcznego
sprzętu (brony, łopaty i grabie) przeprowadzili kosmetykę swoich dróg
po przejściu równiarki. Droga
w Wereszczach Dużych (za hydrofornią) została już częściowo wyremontowana z udziałem mieszkańców którzy pomagali w rozplantowaniu gruzu.
Dokonano także remontu gminnych
dróg utwardzonych, ubytki w nawierzchni zostały uzupełnione asfaltem.
Za zaangażowanie i gospodarskie podejście do tematu dbania
o wspólne dobro mieszkańcom wymienionych wsi serdecznie dziękuję.
Wójt Tadeusz Górski
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Współpraca z Powiatem – jest czy jej nie ma ?
Na wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z dnia 28.05.2009 roku Przewodniczący
Rady A. Bukraba przesłał pismo w sprawie udziału radnych z Rejowca
w Sesji Rady Powiatu celem ustalenia właściwej współpracy.
Rada Gminy jest zaniepokojona brakiem konkretnych działań ze strony powiatu przede wszystkim w zakresie stanu dróg powiatowych na terenie naszej gminy oraz w pozostałych dziedzinach. Radni
chcieliby w bezpośrednim kontakcie przekazać Radzie Powiatu swoje uwagi, spostrzeżenia i wnioski
oraz oczekiwania dotyczące pomocy ze strony powiatu.
Na ręce Przewodniczącego Rady A. Bukraby wpłynęła odpowiedź z datą 26 maja 2009 roku,
z treści której jednoznacznie wynika, że Rada Powiatu nie widzi takiej potrzeby, chcąc ograniczyć się
do konwentu Przewodniczących Rad Gmin Powiatu Chełmskiego.
Wygląda na to, że radnym z Rejowca nie będzie dany kontakt bezpośredni, jakiego oczekiwali.
A szkoda. Byłaby możliwość wyjaśnienia wielu spraw istotnych dla gminy.
Janina Danielczuk

Ile kosztuje utrzymanie Przedszkola Gminnego?
1. 2008 R.
- 254 977, 22 zł

OGÓŁEM
w tym:
- koszt utrzymania przedszkola
ponoszony przez samorząd Gminy Rejowiec
- czesne uzyskane od rodziców
- stosunek czesnego do ponoszonych kosztów
przez samorząd gminy

- 234 477, 22 zł
- 20 500,00 zł
-

8,7 %

2. Okres od 1.01.2009 r. do 31.05.2009 r.
- 133 360,70 zł

OGÓŁEM
w tym:
- koszt utrzymania przedszkola
ponoszony przez samorząd Gminy Rejowiec
- czesne uzyskane od rodziców
- stosunek czesnego do ponoszonych kosztów
przez samorząd gminy

- 121.080,70 zł
- 12 280,00 zł
-

10,14 %

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec
http://portal.rejowiec.bip-gov.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy położonych w Bańkowszczyźnie i Leonowie przeznaczonych do sprzedaży.
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WIEŚCI
Z GIMNAZJUM

DZIEŃ DZIECKA–
DNIEM ZDROWIA
I SPORTU
1 czerwca z okazji DNIA
DZIECKA odbył się festyn
"Trzeźwo, zdrowo i sportowo",
w którym brali udział uczniowie
szkoły podstawowej , gimnazjum
oraz liceum . Festyn był zakończeniem Ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”,
w ramach którego przeprowadzono liczne zajęcia profilaktyczne,
pogadanki i konkursy.
Dzień Dziecka rozpoczął się od
słodkiej niespodzianki – pączka
i napoju . Kolejne atrakcje czekały nas na boisku szkolnym. Zabawę rozpoczął występ uczniów
Szkoły Podstawowej- przygotowanych przez panią Martę Wróblewską , którzy przedstawili nam
scenkę kabaretową dotyczącą
unikania nałogów i zdrowego stylu życia „Tyle dymu w całym
mieście”. Występ uczniów klasy
IV zachwycił i rozbawił wszystkich. Natomiast uczniowie Gimnazjum - przygotowani przez
panie Agatę Wodniak i Ewę Semeniuk zaprezentowali epizod
o używkach. Następnie Patrycja
Suska odczytała list do sprzedawców alkoholu, aby nie łamali prawa i nie sprzedawali alkoholu
nieletnim. Chwilę wytchnienia
dał nam wstęp muzyczny Tomka
Lipińskiego, który zadebiutował
w szkole na klarnecie.
Zmagania sportowe rozpoczął
start rowerzystów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, którzy na
spotkanie przygody wyruszyli
pod czujnym okiem nauczycieli:
pani Jolanty Cielepały, Anny
Bzikot i panów Michała Mąki,

Pomoc dla dzieci
Sołtys wsi Marysin w ramach ubiegłorocznej zbiórki płodów rolnych dla szpitala tradycyjnie zebrał wśród mieszkańców pieniądze
w kwocie 250 zł, za które zakupił:
12 1 oleju jadalnego
50 szt. jaj
16 opakowań Nutelli
5 kg ryżu
2 kg twarogu
9 kg kaszy gryczanej.
Zakupione produkty przekazał do Ośrodka dla matek samotnie wychowujących dzieci w Chełmie.

Michała Strużyńskiego i Grzegorza Gwardiaka.
Na starcie biegów sztafetowych
stanęły natomiast drużyny klas
IV i V szkoły podstawowej, klas
VISP i I gimnazjum oraz klas II,
III gimnazjum i LO. W śród wymienionych drużyn najlepsze
okazały się:
I miejsce –klasa V ab, II miejsce
–V c, III miejsce – IV b
I miejsce –klasa I c. II miejsce – I
a, III miejsce – VI a
I miejsce -klasa II a , II miejsce –
II d, III miejsce –III a
Bardzo ciekawą konkurencją był
wielobój sportowy, w którym rywalizowały ze sobą reprezentacje
szkół. Uczniowie bawili się przy
tym świetnie , musieli wykonać
wiele zadań, jak np. przebijanie
balonów, skoki przez linę.
Ostatnią konkurencją sportową
był mecz siatkówki plażowej nauczyciele – uczniowie.
W tej konkurencji niepokonane
okazały się „duże dzieci”. Nauczyciele pokonali uczniów 5-3.
Na zakończenie „zmagań” na powietrzu wystąpiła grupa taneczna
"Dancing Team” z gimnazjum,
która do występów przygotowała
p. B. Werner-Kość. Zwycięzcy
zmagań sportowych i konkursów
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doczekali się rozdania nagród. Po
podsumowaniu wszystkich konkurencji I miejsce zajęło Gimnazjum, II miejsce Szkoła Podstawowa, III miejsce Zespół Szkół
Publicznych. Wręczono piękne
puchary dla szkół i medale dla
zwycięzców poszczególnych
konkurencji. Nagrodami książkowymi, drobnym sprzętem rekreacyjnym i dyplomami uhonorowano zwycięzców konkursów
plastycznych i wiedzy o używkach. Szczególne wyróżnienie
należy się Agnieszce Kusiak z kl.
IA Gimnazjum, która zajęła I
miejsce zarówno w konkursie
wiedzowym jak plastycznym.
Nagrody ufundowała Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rejowcu
za co serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy też rodzicom za
słodki poczęstunek.
Słoneczna pogoda sprawiła, że impreza się udała. Zadowoleni byli zwycięzcy i kibice zmagań sportowych.
Redakcja GimPrasy
Więcej wiadomości z Gimnazjum
na następnej stronie

OKSZA
Pierwszego dnia zwiedzaliśmy okolicę, przechadzaliśmy
się po lesie i dotarliśmy na Wielbłądzi Garb. Mogliśmy wędrować po piasku i zbierać skarby
„Zielona szkoła” to szkoła morza: muszle i bursztyny. Szkow terenie, wypoczynek i nauka na da, że pogoda nie była dla nas
łonie natury. Po raz trzeci panie łaskawsza i było zimno.

29 kwietnia odbyła się
szczególna lekcja historii.
Uczniowie klas trzecich zwiedzali Państwowe Muzeum na Majdanku – dawny hitlerowski obóz
koncentracyjny. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu
o powstaniu obozu i jego funkcjonowaniu. Następnie ruszyliśmy drogą kaźni wielu tysięcy
pomordowanych. Mieliśmy możliwość obejrzenia baraków
mieszkalnych, łaźni i krematorium. Wstrząsające wrażenie wywarły na nas rzeczy pozostałe po
zamordowanych: buty, ubrania,
włosy, zabawki, przedmioty codziennego użytku i zdjęcia, nawet

Pamiątkowe zdjęcie przy Neptunie

nauczycielki Gimnazjum w Rejowcu przygotowały wiosenną
szkołę w plenerze. Po Mazurach
i Beskidzie Żywieckim przyszedł
czas na Morze. W tym roku wyruszyliśmy na Mierzeję Wiślaną
do miejscowości Sztutowo.
8 maja 2009 roku o godzinie 14.10 wyruszyliśmy pociągiem
z Rejowca Fabrycznego na spotkanie z przygodą. Opiekę nad
nami objęły panie Anna Bzikot,
Jolanta Cielepała, Agata Woźniak.
Zmęczeni podróżą dotarliśmy w nocy do ośrodka wypoczynkowego "Mierzeja" położonego nieopodal lasu oraz piaszczystej plaży.

pełni wiedzy i ciekawych wrażeń
wracaliśmy koleją do domu. Taka
szkoła nam się podoba. Nauka
i wypoczynek. Ciekawe, dokąd
wyruszymy za rok?
Zadowolona Uczestniczka

W niedziele odwiedziliśmy zamek w Malborku oraz
muzeum obozu koncentracyjnego
Stutthoff. Kolejnego dnia zwiedzaliśmy Trójmiasto. Atrakcją
był „krzywy domek” w Sopocie,
Oceanarium w Gdańsku i krajobrazy portu gdyńskiego.
We wtorek odpoczywaliśmy na plaży w Sztutowie oraz
uczestniczyliśmy w lekcji o
bursztynie. Każdego dnia mieliśmy także zadania do wykonania,
czyli szkoła. Powrót mieliśmy
zaplanowany na środę. Dzień
wcześniej atrakcje zielonej nocy
– bitwa na pastę do zębów.
Zadowoleni i zmęczeni,

dzieci. W Mauzoleum, gdzie zebrano prochy pomordowanych
i spalonych więźniów zapaliliśmy
znicze, płomienie pamięci.
Mamy nadzieję, że historia zamknięta za drutami obozu
się nie powtórzy, a kolejne pokolenia wyniosą z niej właściwą
naukę.
Redakcja „GimPrasy”

Oświadczenie
Bardzo przepraszam za moje nieodpowiednie zachowanie wobec Pani Anny Bzikot.
Adrian Wójcik
Kl. I „B” Gimnazjum w Rejowcu
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Z okazji Dnia Ziemi
w Szkole Podstawowej w Rejowcu zorganizowano „Zielony Tydzień”.
W poniedziałek 27.04.2009 r. kl.
III b wystąpiła z przedstawieniem
dla klas młodszych pt. „Zielony
Kapturek i siedmiu Krasnoludków:.
We wtorek (28 kwietnia) każda
klasa wykonała plakat związany
z ochroną naszej ziemi.
Kolejny dzień przebiegał pod hasłem „Zielony marsz”. Klasy
0-III oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej z Zawadówki ubrane na
zielono, z zielonymi balonikami

w ręku przeszły ulicami Rejowca.
Przed Urzędem Gminy spotkały
się z Panem Wójtem Tadeuszem
Górskim oraz Panem Przewodniczącym Rady Gminy Antonim
Bukrabą. Dzieci prezentowały
wierszyki, piosenki o tematyce
ekologicznej. Wręczyły też postulaty – prośby czego oczekują
od władz Rejowca. Wójt oraz
Przewodniczący podziękowali
przybyłym. Po powrocie do szkoły na dzieci czekały pyszne wiosenne kanapki przygotowane
przez rodziców.
W ostatnim dniu Zielonego Tygodnia została zorganizowana

wystawa plakatów oraz przegląd
piosenki ekologicznej. Wszystkie
klasy biorące udział w imprezie
otrzymały różnorodne nagrody
ufundowane przez Gminną Komisję Zwalczania Problemów
Alkoholowych.
Z tej okazji propagowaliśmy także zdrowe życie – to Życie bez nałogów. W każdej klasie
pogadanki na ten temat przeprowadził pedagog szkolny
– P. Mierzyński.
Organizatorkami całej imprezy
były: D. Bednarska i T. Pełczyńska.
Dorota Bednarska
Teresa Pełczyńska

Sukcesy sportowe w 2009 roku w Szkole Podstawowej w Rejowcu
1. Mistrzostwa Powiatu Chełm w biegach przełajowych – Leśniowice 26.09.2008 r. : Dziewczęta – I miejsce,
Chłopcy – II miejsce
2. Mistrzostwa Rejonu Chełm w biegach przełajowych – Cyców 09.10.2008 r. : Dziewczęta – V miejsce, Chłopcy – VI miejsce
3. Andrzejkowy Turniej w mini piłkę ręczną dziewcząt – Rejowiec 27.11.2008 r. – I miejsce
4. Mikołajkowy Turniej w mini piłkę ręczną dziewcząt – Rejowiec Fabryczny 08.12.2008 r. – II miejsce
5. Mistrzostwa Powiatu w halowej piłce nożnej dziewcząt – Wierzbica 10.12.2008 r. – III miejsce
6. Mistrzostwa Powiatu w halowej piłce nożnej chłopców – Białopole 09.12.2008 r. – II miejsce
7. Mistrzostwa Powiatu Chełm w mini piłce ręcznej dziewcząt – Rejowiec Fabryczny 24.04.2009 r. – I miejsce
8. Mistrzostwa Powiatu Chełm w mini piłce ręcznej chłopców – Siedliszcze 21.04.2009 r. – I miejsce
9. Mistrzostwa Rejonu Chełm w mini piłce ręcznej dziewcząt – Chełm 29.04.2009 r.– III miejsce
10. Mistrzostwa Rejonu Chełm w mini piłce ręcznej chłopców – Chełm 30.04.2009 r. – IV miejsce

Informacja
W dniu 29 maja 2009 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Gminnego
Klubu HDK, gdzie został wybrany nowy zarząd:
Prezes – Zdzisław Jackowniak
Wice prezes – Piotr Jaszczuk
Skarbnik – Feliks Kozłowski
Spotkania członków klubu Honorowych Dawców Krwi będą się odbywać raz w miesiącu, każdy 1 poniedziałek o godzinie 9. 00 w budynku biblioteki.
Zdzisław Jackowniak
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Sporządził
nauczyciel wychowania
fizycznego SP Rejowiec
Rafał Mikucki
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17 maja 2009 roku w naszej gminie obchodziliśmy jubileusz 65 rocznicy pacyfikacji wsi
Marynin.Uroczystości były zorganizowane z inicjatywy mieszkańców i kombatantów przy pomocy Wójta i Rady Gminy. Delegacje kombatantów, przedstawiciele Wojska Polskiego, władze
naszej gminy oraz poczty sztandarowe ze szkół, sąsiednich kół
k o m b a t a n c k i c h
i mieszkańcy chcący uczcić pamięć pomordowanych złożyli
kwiaty i zapalili znicze przy tablicy pamięci w Hruszowie, Następnie wszyscy przemaszerowali
pod pomnik upamiętniający pacyfikację Marynina. W 1944 roku
Niemcy wkroczyli do wsi, skąd
zabrali wszystkich mężczyzn i
odwieźli w nieznanym kierunku.
Nikt z zabranych mężczyzn do
domu nie powrócił. Proboszcz
naszej parafii Andrzej Jerzyna
odprawił Mszę w intencji pomordowanych, oprawą muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta z Rejowca.
22 maja 2009 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Rejowcu odbył się finał konkursu wiedzy o Rejowcu i założycielu naszej miejscowości –
Mikołaju Reju pt. „Moja Mała
Ojczyzna” W skład komisji weszli: Stanisław Jan Miszczuk –
przewodniczący komisji, Janina

Danielczuk, Agata Kurban, Ewa
Semeniuk i Przemysław Mierzyński. Oceniła testy wiedzy do
których pytania zostały przygotowane przez Pana Mariana Janusza Kawałko. W kategorii szkoła
podstawowa pierwsze miejsce
zajął Bożydar Jodłowski, a w kategorii gimnazjum – Monika Pyclik. Komisja podkreśliła wysoki
poziom przygotowania uczestników. Nagrody dla wszystkich
uczestników konkursu ufundował
Starosta Powiatu Chełmskiego
Kazimierz Stocki i Wójt Gminy
Rejowiec Tadeusz Górski.
27 maja zostały przeprowadzone Eliminacje Gminne
„Małego Konkursu Recytatorskiego”. Do konkursu zgłosiło się
15 uczestników z Gimnazjum
w Rejowcu, Szkoły Podstawowej
w Leonowie i Szkoły Podstawowej w Zawadówce. Komisja
w składzie: Janina Danielczuk –
przewodnicząca, Czesława Kozorys i Dorota Łosiewicz wyłoniła
reprezentację z naszej gminy na
konkurs szczebla powiatowego
w składzie:
Weronika Anna Holuk –
Leonów
Karolina Klaudia Kozłowska – Leonów
Natalia Stoffer – Leonów
Karol Bohuniuk – Gimnaazjum w Rejowcu
Aleksandra Gacparska –
Gimnazjum w Rejowcu
Diana Lewczuk – Gimnazjum w Rejowcu
Wszystkim uczestnikom
zostały wręczone nagrody książkowe i torby okolicznościowe

z logo Rejowca.
Za nami jest pierwsza lustracja ogródków w corocznym
konkursie „Moje gospodarstwo
estetyczne i bezpieczne”. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 27 uczestników. Wyłonienie laureatów konkursu odbędzie
się w sierpniu, po drugim obejrzeniu najpiękniejszych gospodarstw i ogrodów. Zdjęcia i wyniki oczywiście przedstawimy na
łamach „Okszy”.
28 maja z okazji Dnia
Dziecka nasza gmina zorganizowała dzieciom ze szkół Gminy
Rejowiec możliwość bezpłatnego
obejrzenia przedstawienia pt.
„Piękna i bestia”. Aktorzy przyjechali do nas z Krakowa. Wspaniałe godzinne przedstawienie na
pewno pozostanie dzieciom
w pamięci, gdyż część z nich zaproszona była nawet do wzięcia
w nim udziału.
Podczas Swięta Pszczoły
organizowanego w Okszowie naszą gmine reprezentowało Koło
Gospodyń Wiejskich z Wereszcz
Małych w osobach: Marzena Kieliszek, Grażyna Glina i Ewa Sadowiska. Panie przygotowały wereszczańskie pierogi, zawijak,
chleb, rogaliki. Degustujący mogli się również pokrzepić wereszczańską nalewką. Natomiast
przewodnicząca KGW w Wereszczach Dużych Mirosława
Lendzion przygotowała na tę
okoliczność wereszczańskie księżyce drożdżowe oparte na przepisie swojej babci, za które otrzymała wyróżnienie.

Urodzeni:Maja K., Wiktoria W., Aleksandra R. Klaudia B., Aleksandra J.,
Jakub O., Zofia L., Daria C., Ewelina C., Maciej K., Emilia K., Weronika W.,
Miłosz P., Łukasz R., Małgorzata H., Przemysław B., Franciszek. M.,
Martyna S.
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OKSZA

Aktywni z Leonowa

Gminna Biblioteka Publiczna
Upowszechnianie czytelnictwa i podniesienie znaczenia roli biblioteki w życiu społecznym i kulturalnym to główne
cele TYGODNIA BIBLIOTEK, który trwał od 8 do 15 maja.
Program Tygodnia Bibliotek w naszej placówce obejmował m.
in. lekcje biblioteczne, akcję "Cała Polska Czyta Dzieciom",
konkursy rysunkowe, wystawę najstarszych książek ,które jako
pierwsze tworzyły księgozbiór biblioteki, konkurs na najaktywniejszego czytelnika miesiąca maja.
Naszą bibliotekę odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej
i Przedszkola
Gminnego .
By Ci wszystko pasowało
By kłopotów było mało,
Abyś zawsze był zdrowy,
By problemy były z głowy,
By się wiodło znakomicie,
By wesołe było życie!
Dla naszych najmłodszych czytelników z okazji Dnia Dziecka
życzą pracownicy Gminnej Biblioteki.

Z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka
mieszkańcy Leonowa wspólnie radną Teresą Jagiełło oraz właścicielką sklepu A.
Flisiuk zorganizowali po raz pierwszy
w odnowionej świetlicy piknik rodzinny ze
słodkim poczęstunkiem. Wszyscy dobrze
się bawili, biorąc udział w konkursach
z nagrodami. Będę oczekiwać na następne
spotkania.
Janina Danielczuk

będzie
oglądać
do końca
roku na
jednym
ze stanow i s k
komputerowych
w Bibliotece Pedagogicznej przy
ul. Wieniawskiego 15 w Chełmie.
J. G.

Uczniowie Zespołu Szkół
Publicznych im. M. Reja w Rejowcu wzięli udział w konkursie
astronomicznym „Sięgnij do
Gwiazd” organizowanym przez
Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie. Zakres tematyczny konkursu
dotyczył komet, wszechświata
i układu słonecznego. Prace w
formie prezentacji multimedialnych przygotowali: Agata Czerwińska (IIa), Ewelina Buta (IIIb),
Bartosz Ciechan, Artur Pleszczyński, Justyna Popek i Łukasz
Górski (IIIa). Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpiło 29 maja w
siedzibie biblioteki. Uroczyste
rozdanie nagród i dyplomów
swoją obecnością uświetnili: Marek Sikora – z-ca Dyrektora Departamentu Kultury Edukacji i
Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz Pan Tadeusz
Sławecki – Poseł na Sejm RP VI
kadencji. Zebrani obejrzeli wybrane prezentacje i otrzymali dyplomy za udział w konkursie.
Wszystkie prace uczniów można

Dnia 29 maja 2009r. młodzież z kl. IIa LO: Magdalena
Mazur, Agnieszka Paździor, Paulina Pudło, Katarzyna Zawiaczyńska z
Zespołu
Szkół Publicznych
im. Mikołaja Reja
w Rejowcu
brała
udział w II
Ogólnopolskim
Zlocie Miłośników Twórczości Ryszarda
Kapuścińskiego „Kapumaniacy”,
który został zorganizowany
w P awł o wi e. Op iek u n em
uczniów była p. Sylwia Klajn –
nauczyciel języka polskiego i biStrona 9

bliotekarz.
Podczas zlotu uczniowie
obejrzeli film dokumentalny
„Ostatnia książka Ryszarda Kapuścińskiego” w reżyserii Beaty
Hyży-Czołpińskiej, wysłuchali
recytacji wierszy Mistrza w wykonaniu członków Chełmskiego
Towarzystwa Literackiego oraz
uczestniczyli w warsztatach reportażu prowadzonych przez znanych dziennikarzy PAP: Wojciecha Góreckiego, Bartosza Marca,
Mirosława Ikonowicza oraz dra
Bogusława Wróblewskiego
z UMCS Lublin. Zobaczyli także
Izbę Rzemiosła Pawłowskiego,
w której znajdują się wyroby
garncarskie.
Głównym punktem programu było spotkanie z panią
Alicją Kapuścińską – żoną Ryszarda Kapuścińskiego, która
przyznała się, że już od kilkudziesięciu
lat
jest
„Kapumaniaczką”. Pani Alicja
wyraziła swoje uznanie, że krąg
„Kapumaniaków” wciąż się powiększa.
Do grona miłośników twórczości
Ryszarda Kapuścińskiego dołączą zapewne uczniowie Zespołu
Szkół Publicznych im. Mikołaja
Reja w Rejowcu, którzy podczas
zlotu uświadomili sobie, że warto
sięgnąć po tak uniwersalne utwory jak: „Cesarz” , czy „Imperium
Sylwia Klajn

OKSZA

Odeszli, przeżywszy lat: Charuk vel Gawryluk Marianna – 92, Burszczan Cecylia – 64, Korzeniowski
Bogdan – 79, Kozłowska Jadwiga – 53, Krzysiak Czasław – 65, Lepionka Stanisława – 78,Lewczuk Józefa – 92, Łaskarzewska Marianna – 89, Maciejewski Zdzisław – 72, Osińska Bronisława - 85, Pietuch Kazimiera – 76, Pilipczuk
Bolesław – 86, Piotrowska Łucja – 85, Wawer Marian – 79, Zygiert Halina – 75, Zygiert Dyonizy – 79
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Wydarzenia
w Gminnym Ośrodku w Rejowcu
Mały Konkurs Recytatorski—eliminacje Gminne
Wszyscy uczestnicy konkursu

Laureaci konkursu

Konkurs „Moja Mała Ojczyzna”

Nagrody wręczył przewodniczący komisji Stanisław Jan Miszczuk

Z okazji Dnia Dziecka specjalnie dla dzieci wystąpił Teatr z Krakowa
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