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 Z uwagi na zmianę technologii wykonania drogi w miejscowości Czechów Kąt i ul. 

Przemysłowa w Rejowcu Gmina odstąpiła od zawartych umów zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych. Ponowne przetargi nieograniczone  na te drogi odbędą się dnia  

1.08.2013  - Czechów Kąt, 5.08.2013 - ul. Przemysłowa 
xxx 

 Dnia  12.08.2013 r. odbędzie się przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni bi-

tumicznej dróg gminnych: 

- ul. Szkolna na dwóch odcinkach  - 150 m ( chodnik z kostki brukowej  na tym odcinku wykonamy we 

własnym zakresie) i 100 m 

- Wólka Rejowiecka na odcinku 200 m 
xxx 

 Planowany jest dalszy remont dróg gminnych tłuczniem w miejscowościach: 

- Kobyle (odcinek od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej) i droga dojazdowa tzw. wygon, 

- droga lokalna Niedziałowice - Wojniaki, 

- droga lokalna Bieniów - Niemirów (dokończenie), 

- droga lokalna Majdan Stary (lokalna). 
             xxx 

 W najbliższych dniach zostaną Zamontowane urządzenia placu zabaw w miejscowościach: 

Marysin i Bańkowszczyzna. Następne dwa place zabaw będą wykonane w Leonowie (po wykonaniu 

więźby dachowej) i w Maryninie (przy byłej szkole podstawowej - po złożeniu zgłoszenia do Starostwa 

Powiatowego        w Chełmie), 
xxx 

 W terminie do dnia 7.08.2013 r. zostanie wykonana ścianka szczytowa na budynku Domu Strażaka, a do 

dnia 24.09.2013 r. zostanie wykonana przebudowa konstrukcji dachowej na budynku świetlicy wiejskiej w Le-

onowie. Obydwa te zadania wykona P.H.U. „ERNI” - Kucharski Antoni 

z  Biłgoraja. 
xxx 

 Wychodząc naprzeciw prośbom mieszkańców w  ostatnich dniach lipca na terenie Rejowca zosta-

ły zamontowane znaki z nazwą ulic, co w znacznym stopniu pomorze przyjezdnym gościom w odnale-

zieniu właściwej ulicy, a w sposób szczególny ułatwi pracę służbom ratowniczym.  
              Teresa Anna Kula 

xxx 

 Wspólnie z Powiatem Chełmskim oddaliśmy odcinek drogi w Wereszczach Dużych. Na tym odcinku (od 

Zawadówki do skrzyżowania w kierunku Adamowa) zniknęły historyczne kamienie i pokrył je równy asfalt. Ini-

cjatywa bardzo spodobała się mieszkańcom Wereszcz, czego najlepszym dowodem było ich liczne przybycie na 

oficjalne otwarcie drogi. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Paweł Ciechan, starosta chełmski, Maria Patra, wicesta-

rosta chełmski, ks. Marek Jan Żyszkiewicz, proboszcz parafii Podgórze, Tadeusz Górski, Wójt Gminy Rejowiec, 

Janusz Lechowicz, Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec oraz wszyscy Radni. Starosta wręczył Panu Wójtowi 

Puchar za współpracę, a chwilę potem uroczyście przecięto wstęgę, oddając oficjalnie drogę do użytku. Miesz-

kańcy przygotowali poczęstunek dla wszystkich obecnych, obdarowali także samodzielnie upieczonym chlebem  

Pawła Ciechana, Marię Patrę i Tadeusza Górskiego. Dorodny bochen chleba to pomysł i dzieło radnych - B. Ja-

giełło, T. Ścibaka, R. Szody i sołtysa Wereszcz Dużych M. Kiragi. Zagrała Kapela Rodziny Sroczyńskich. Fotore-

lację znajdą Państwo na str. 2. W krótkim wystąpieniu Wójt Gminy Rejowiec podkreślił, że będzie robić wszyst-

ko, by poprawić jakość dróg znajdujących się na terenie naszej gminy. 
              Grzegorz Gwardiak 
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 Staroście Powiatu  Chełmskiego Panu Pawłowi Ciechanowi, Wicestaroście Pani Marii Patrze 

 i Wójtowi Gminy Rejowiec Panu Tadeuszowi Górskiemu mieszkańcy Wereszcze Dużych, Leonowa  

i Zawadówki składają podziękowanie za modernizację drogi w Wereszczach Dużych. 
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 Rodzinie Państwa Sroczyńskich za koncert podczas odbioru drogi w Wereszczach Dużych 
składają podziękowania mieszkańcy Wereszcze Dużych, Leonowa i Zawadówki. 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W REJOWCU 
DRUGA  

W POWIECIE CHEŁMSKIM!!! 
 

 W niedzielę 30 czerwca 2013 roku w Wierzbicy odbyły się VII Powiatowe Zawody Sportowo-

Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu chełmskiego. 

W zawodach udział wzięło 16. drużyn OSP, które rywalizowały w dwóch konkurencjach: ćwi-

czeniu bojowym i sztafecie pożarniczej 7 x 50 m z przeszkodami. 

 Poniżej przedstawiamy klasyfikację generalną zawodów: 
 

1. miejsce OSP Stare Depułtycze    - 98,80 pkt., 
2. miejsce OSP Rejowiec    - 99,80 pkt., 
3. miejsce OSP Bukowa Wielka    - 102,30 pkt., 
4.miejsce OSP Kukawka     - 102,60 pkt., 
5.miejsce OSP Czerniejów     - 103,00 pkt., 
6.miejsce OSP Ruda      - 104,40 pkt., 
7.miejsce OSP Olchowiec     - 105,00 pkt., 
8.miejsce OSP Dubienka     - 107,30 pkt., 
9.miejsce OSP Horeszkowice    - 107,40 pkt., 
10.miejsce OSP Pławnice     - 107,70 pkt., 
11.miejsce OSP Ostrów     - 107,80 pkt.,  
12.miejsce OSP Wierzbica     - 109,90 pkt., 
13.miejsce OSP Pobołowice    - 118,20 pkt., 
14.miejsce OSP Alojzów     - 121,70 pkt., 
15.miejsce OSP Wólka Kańska    - 122,20 pkt., 
16.miejsce OSP Siedliszcze    - 133,20 pkt. 

             Karol Sałamacha 

             Komendant OSP w Rejowcu 

 

Kolejny sukces kulinarny! 
 

 Z przyjemnością informujemy, że w corocznym konkursie dań podczas Święta Pszczoły             

w Okszowie mieszkanka naszej gminy - Bożena Jagiełło zajęła III miejsce za danie główne „Golonka  

z indyka z nadzieniem morelowym”. Gratulujemy!!! 

             Kibice:) 
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Słowo o porządku 

Od dnia 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy 
system gospodarki odpadami komunalnymi na te-
renie gminy Rejowiec. 

Gmina pobiera opłaty od właścicieli nieru-
chomości i w zamian zapewnia świadczenie usług 
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju 
odbieranych odpadów, częstotliwości odbioru, 
punktu selektywnej zbiórki odpadów i inne można 
znaleźć w Regulaminie utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Rejowiec oraz w Uchwale 
z dnia 31 stycznia 2013 r. Nr XXV/176/2013 w 
sprawie sposobu i zakresu świadczeń usług w za-
kresie zagospodarowania i odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości. Priory-
tetową zasadą jest zbieranie odpadów w sposób 
selektywny zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
ulotce na temat segregacji odpadów komunalnych 
zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu. 
Uprzejmie prosimy o zgniatanie plastikowych 
butelek i opakowań kartonowych wkładanych 
do żółtych worków oraz kontenerów. Zgniecione 
butelki plastikowe i opakowania kartonowe 
zmniejszają swoją objętość, zmniejsza się ilość 
przejazdów z odpadami komunalnymi, koszt trans-
portu, a co za tym idzie do środowiska dostaje się 
mniej CO2. 

Powstające w gospodarstwach domowych 
odpady takie jak między innymi: baterie, akumula-
tory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów 
rozpuszczalników, środków do impregnacji drew-
na, środków ochrony roślin, nawozów, pojemniki 
po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, 
tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środ-
kach ochrony roślin, przeterminowane leki, stare 
kosmetyki, sprzęt elektryczny i elektroniczny, tusze 
do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magne-

tofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące 
oraz zużyte opony, popiół, odpady zielone, odpady 
wielkogabarytowe, odpady budowlano – remonto-
we i rozbiórkowe właściciele nieruchomości mogą 
pozostawić w mobilnym punkcie w miejscach           
i dniach określonych harmonogramem. 

Popiół powstający na terenie nieruchomości 
gromadzony w oddzielnych pojemnikach, odbiera-
ny będzie w sezonie grzewczym od 01 listopada do 
30 kwietnia raz w miesiącu.  

W przypadku nieprzestrzegania przez wła-
ściciela nieruchomości rygorów w zakresie obo-
wiązku selektywnego zbierania odpadów komunal-
nych, podmiot odbierający odpady komunalne 
przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne, co 
skutkować będzie znacznie wyższą opłatą. 

Należność za odbiór odpadów komunalnych 
należy uiszczać - bez wezwania do ostatniego 
dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowią-
zek ponoszenia opłat w jeden z niżej wymienionych 
sposobów:  
- gotówką w kasie Urzędu Gminy w Rejowcu,   
- przelewem na rachunek bankowy Gminy  
nr : 19 8191 1013 2001 0000 0635 0001,                                                               
zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/174/2013 
z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określania ter-
minu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W przypadku nie uregulowania opłaty  Wójt 
zobowiązany jest do jej egzekucji. 

Odpady komunalne odbierane są w godzi-
nach od 7.00 do 20.00 w związku z powyższym na-
leży wystawić je w dzień odbioru do godziny 7.00. 

Szczegółowy harmonogram odbioru odpa-
dów komunalnych będzie dostarczany właścicie-
lom nieruchomości przez wykonawcę oraz za-
mieszczany na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

 
Paulina Kowalczuk 

Wywóz nieczystości stałych  tel. 730 373 373 
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Piękne kobiety,  wytworni panowie,  

przykład miłości i wierności      

 8 czerwca 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rejowcu odbyła się 

uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie w Związku Małżeńskim. 

Dziesięć par z terenu gminy zostało odznaczonych przez Prezydenta                

Rzeczypospolitej Polskiej. Byli to Państwo: Krystyna i Jan Adamczukowie,      

Alfreda i Jan Budzyńscy,  Wiesława i Janusz Buzowie, Krystyna i Tadeusz   

Chojnaccy, Janina  i Andrzej Danielczukowie, Barbara i Mieczysław               

Kotowiczowie, Danuta i Tadeusz Martynowie, Zofia i Stanisław Orzędowscy, Stefania i Ryszard 

Sobstylowie oraz Irena  i Jan Tchórzewscy. Na uroczystość z powodów osobistych przybyć nie  

mogli Państwo Stefania i Ryszard Sobstylowie oraz Państwo Irena i Jan Tchórzewscy. Pozostali 

Jubilaci, w otoczeniu rodzin, zaszczycili swą obecnością gospodarzy obiektu, dając świadectwo 

najwyższym wartościom, takim jak szacunek, miłość, wierność podjętym decyzjom, lojalność,    

tolerancja i przywiązanie.   Aktu dekoracji dokonali: Pan Tadeusz Górski Wójt Gminy, Pan Krzysz-

tof Grabczuk Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pani Maria Patra Wicestarosta Powiatu 

Chełmskiego. Były kwiaty, pamiątkowe dyplomy, gratulacje, do których przyłączyli się: Pani Ewa 

Lipko Kierownik USC i Pan Janusz Lechowicz Przewodniczący Rady Gminy. Podniosłość chwili 

podkreślił koncert orkiestry dętej pod dyrekcją Pana Mariusza Cichosza, występy wokalne      

dziewcząt z grupy prowadzonej przez Pana Marka Pukasa, partia śpiewana przez Pana Krzysztofa 

Olejniczaka oraz kapela „Sami Swoi”. Widowisko prowadził Pan Mirosław Kość. Jednak           

wyjątkowy charakter spotkania był  zasługą przede wszystkim Honorowych Gości. Szacowni      

Jubilaci emanowali pozytywną energią, szlachetną aurą. Panie zachwycały urodą, a Panowie       

dostojeństwem. Pani Janina Danielczuk wystąpiła z podziękowaniem za organizację uroczystości, 

ujmując wzruszającą refleksją. 

 Państwo Buzowie osobiście ukroili pierwszy kawałek tortu przygotowanego na cześć       

Świętujących, prym wiodła Pani Wiesława.  

 Z lampką szampana odśpiewano Szanownym Jubilatom gromkie 100 lat. Miłe, serdeczne 

chwile szybko dobiegły końca.  

 Państwo Kotowiczowie wychodząc zatańczyli, korzystając z przygrywającej Kapeli. I to jak       

zatańczyli… Widok szczęśliwych par z tak długoletnim doświadczeniem, które z pewnością        

obfitowało  w dobre ale i złe chwile, musi budzić respekt  i szacunek. Szczególnie  w czasie       

kryzysu rodziny  i czasu singli - wg statystyk 5 milionów osób bezżennych w Polsce.  Zachwyca         

widoczna bliskość, jaka łączy małżonków, zaufanie, troska, wzajemność. 

 Dostojni Jubilaci, przyjmijcie raz jeszcze najserdeczniejsze gratulacje, najszczersze życzenia 

wielu następnych rocznic w zdrowiu i miłości najbliższych. 

               

         Pracownicy  gminy 

 „Ciągłe i sumienne spełnianie obowiązków wymaga nie mniej 

wysiłku, niż czyny bohaterskie.” 

                                                Jan Jakub Rousseau 

 

 Święto Policji to wyjątkowy dzień, w którym pragniemy wyrazić słowa ogromnego 

uznania, szacunku i podziękowania wszystkim Policjantkom i Policjantom oraz pracownikom 

Policji za ich trud włożony w utrzymanie bezpieczeństwa w naszej gminie, a także  za odpowiedzialną 

 i rzetelną codzienną służbę. 

Prosimy przyjąć życzenia bezpiecznej pracy, zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz wdzięczności       

i sympatii mieszkańców, niech Wasz codzienny trud, związany z wypełnianiem powierzonej misji dostarcza 

Wam satysfakcji zarówno zawodowej jak i osobistej.       
 

                                                      Tadeusz Górski 

            Wójt Gminy Rejowiec 
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Obchody 150. rocznicy Powstania Stycz-

niowego w  Gimnazjum 

 im. Jana Henryka Dąbrowskiego  

w Rejowcu. 
       W nawiązaniu do lat poprzednich, kiedy to ob-

chodziliśmy w  naszym gimnazjum różne ważne 

wydarzenia m.in. Rok 2012 – Rokiem Janusza Kor-

czaka, 200- lecie urodzin XIX- wiecznego pisarza 

Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz 400-lecie 

śmierci jezuity  

i kaznodziei- Piotra Skargi, tak i teraz zostały za-

planowane działania w związku 

 z obchodami 150.rocznicy Powstania Styczniowe-

go. 

 Mają one na  celu  przybliżenie  uczniom ważnych 

wydarzeń w życiu narodu polskiego. 

     Na początku roku 2013 w bibliotece szkolnej 

zostały zamieszczone informacje na temat przyczyn 

i skutków Powstania Styczniowego. Następnie 7.II . 

2013r z uczniami klas II i III obejrzeliśmy wystawę 

zorganizowaną  przez  Bibliotekę Pedagogiczną 

 w Chełmie pt. „Niechaj Polska zna jakich synów 

ma”.  

     Natomiast w naszej szkolnej bibliotece, została 

zorganizowana wystawa  

pt. ”Powstanie Styczniowe w malarstwie i literatu-

rze ”, na której zostały zaprezentowane dzieła poświe-

cone tematyce powstańczej, takich malarzy jak: Józef 

Chełmoński, Artur Grottger, Jan Matejko, Józef Kos-

sak. Wśród dzieł literackich zostały wyeksponowane 

opowiadania, wiersze i powieści m.in. B. Prusa 

”Lalka”, S. Żeromskiego „Przedwiośnie” ,„Chłopi”, 

„Nad Niemnem E. Orzeszkowej, „Roździobią nas kru-

ki, wrony”- opowiadanie 

 S. Żeromskiego i inne. 

     Wystawę obejrzeli uczniowie klas I- III gimnazjum 

na godz. wychowawczych, nauczyciele i pracownicy 

szkoły oraz zaproszeni uczniowie klas szóstych Szko-

ły Podstawowej w Rejowcu wraz z nauczycielami. 

Uczniowie obejrzeli także film 

 pt.” Rok 1863”, który przybliżył im tematykę powsta-

nia styczniowego.                                                                               
  Organizatorzy : E. Futyma , E. Kasjan 

xxx 

NASI NAJLEPSI 

ABSOLWENCI ROKU 2012/2013: ALEKSANDRA 

WIORKO, BOŻYDAR JODŁOWSKI  średnia 5,50 

SPORTOWCY ROKU 2012/2013: MONIKA DRY-

ŁA, ERNEST KOPER 
NAJLEPSI UCZNIOWIE: 

KLASA III a  - ANITA CYBULSKA 5,39, WIOLETTA LIWIAK 

5,17 

KLASA III b - MAŁGORZATA HARUK 5,44, MONIKA DRY-

ŁA 5,33, KAROLINA ROGOWSKA 5,32 

KLASA III c - BOŻYDAR JODŁOWSKI 5,50, ALEKSANDRA 

WIORKO 5,50, NATALIA LASKOWSKA 5, 47 

KLASA IIa  - KLAUDIA WERENKOWICZ 5,20, ELIZA MY-

SZURA 5,13 

KLASA I a - ADRIAN WOŹNIAK 5,08, ŁUKASZ SZURYGA 

5,0 

KLASA I b - KATARZYNA SŁOMCZYŃSKA 5, 0 

NAJLEPSI SPORTOWCY: 

JAGODA MACIEJEWSKA klasa I b WERONIKA ADAMCZUK 

klasa I a 
xxx 

BEZPIECZNE WAKACJE 

 Kąp się w miejscach odpowiednio zorganizowa-

nych i oznakowanych, będących pod nadzorem.        

W wodzie zachowuj się ostrożnie i nie utrudniaj ką-

pieli innym. Zapoznaj się z regulaminem kąpieliska      

i przestrzegaj go. Odsłonięte części ciała powinny być 

chronione przez kremy zawierające filtry. Zrezygnuj    

z opalania w godzinach największego działania słońca 

tj. pomiędzy godz. 10.00 - 14.00. Chroń oczy i głowę 

przed promieniami UV. Nadmierne korzystanie z ką-

pieli słonecznych może wywołać objawy niepożądane 

tj. - poparzenia słoneczne - udar słoneczny 

PAMIETAJ!!!! Podczas upałów występuje zwiększo-

ne zagrożenie przeciwpożarowe - przebywając w le-

sie, na podsuszonych łąkach,  ścierniskach  ZACHO-

WAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ -  nie zosta-

wiaj w nim śmieci, zwłaszcza szklanych butelek. Pa-

dające przez nie promienie słoneczne mogą wywołać 

ogień. W ogóle nie wolno śmiecić w lasach, ani tro-

chę! Podobnie sprawa ma się z ogniskami. Można je 

rozpalać tylko w specjalnie wyznaczonych do tego 

miejscach, a po udanej zabawie ognisko trzeba zalać 

wodą.  WYPOCZYWAJCIE Z GŁOWĄ!!! 

 Pożegnaliśmy Dawida. 

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak 

szybko odchodzą”  - po raz kole-

jny słowa księdza Jana Twar-

d o w s k i e g o  o k a z a ł y  s i ę 

prawdziwe. Bardzo tragicznie 

kończy się ten rok szkolny              

i zaczynają wakacje. We wtorek 

pożegnaliśmy zmarłego tragicznie naszego kolegę 

Dawida, który odszedł zbyt wcześnie. W naszym 

szkolnym archiwum zdjęciowym znaleźliśmy wiele 

zdjęć z imprez, na których widać Go uśmiech-

niętego i radosnego lub zamyślonego. Takim Go 

zapamiętamy. Niech pociechą w tym bólu  i 

drogowskazem na przyszłość będą słowa Jerzego 

Szewczyka: 

„Skoro twój przyjaciel odszedł na zawsze, 

zapłacz nad jego mogiłą i trwaj w żałobie, bracie. 

A potem wstań i żyj tak, żeby był z ciebie dumny, 

filując stamtąd, z góry, na twoje poczynania” 
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   6. czerwca 

dzieci z Przedszkola 

Gminnego odwie-

dziły naszą placów-

kę, aby wziąć udział 

w spotkaniu z artystą plasty-

kiem Grzegorzem Gwardiakiem. Dzieci zapozna-

ły się z warsztatem malarza oraz wzięły udział   

w powstawaniu obrazu.. 
xxx 

 13. czerwca w corocznym konkursie „Moja 

Mała Ojczyzna” organizowanym przez nasz ośro-

dek wzięło udział dziewięcioro uczestników wy-

łonionych w eliminacjach szkolnych. Komisja    

w składzie: Barbara Kość, Teresa Kopniak, Iwo-

na Borowska i Edyta Farian po przeprowadzeniu 

pisemnego konkursu wiedzy o  Rejowcu, gminie 

i jej historii oraz bieżących wydarzeń się w niej 

dziejących postanowiła wyłonić zwycięzców po-

szczególnych kategorii. W kategorii „szkoła pod-

stawowa” najwięcej punktów zdobyła Barbara 

Kociuba, zaś w kategorii „gimnazjum” najwięcej 

punktów zdobył Paweł Maśluch. Wszyscy 

uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książko-

we i dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy 

Rejowiec i Lokalną Grupę Działania Promenada 

S 12. 
xxx 

 Kapela „Sami Swoi” 16. czerwca reprezen-

towała powiat chełmski na Ogólnopolskim Prze-

glądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej, gdzie 

zajęła II miejsce, natomiast na Festiwalu Dwóch 

Dolin „:Zaciera Traweńska” w Trawnikach wy-

śpiewali także II miejsce. Gratulacje! 
xxx 

 25. czerwca nasz ośrodek kultury wziął 

udział w Pierwszej Edycji Gali Kultury w Lubli-

nie, skierowanej do artystów amatorów działają-

cych na terenie Lubelszczyzny. Na naszym sto-

isku gminę promowały hafty grupy „Igłą malo-

wane”, rękodzieło artystyczne, malarstwo,  folde-

ry, a podczas gali wręczania nagród na auli głów-

nej zaśpiewała Monika Pyclik. Została ona wy-

różniona dyplomem. Gratulujemy. Działalność 

Gminnego Ośrodka Kultury została zauważona    

i doceniona - otrzymaliśmy „dyplom szczególne-

go uznania za osiągnięcia artystyczne i pracę na 

rzecz rozwoju kultury Lubelszczyzny”. Ponadto 

nasza prezentacja była tak atrakcyjna, że znaleźli-

śmy się w wyemitowanej tego samego dnia Pano-

ramie Lubelskiej… 

 
xxx 

 Już tradycyjnie w okresie letnim w gminie 

Rejowiec jest organizowany Międzynarodowy 

Plener Malarski. GOK Rejowiec wspólnie ze 

Związkiem Polskich Artystów Plastyków Od-

działu Warszawskiego zaprosił artystów do Re-

jowca na 12. dniowe wspólne malowanie. W tym 

roku w plenerze brali udział: Izabela Piasecka, 

Danuta Długosz, Krystyna Mojska, Teresa Sta-

siak, Agnieszka Biernacka, Tomasz Awdziej-

czyk, Wiesław Grendus, Stanisław Wójcik, Ewa 

Król, Alicja Oleszczuk, Ewa Kudłacik, Klara 

Stolp, Oksana Tarasenko, Władimir Tarasenko, 

Wojciech Rutkowski, Ewa Osowska, Katarzyna 

Skoczyńska, Anna Dobrowolska, Magdalena 

Rybczyńska, Wiktor Khadzynow, Grzegorz 

Gwardiak, Aleksandra Borowiec, Andrzej Sob-

czyk, Małgorzata Antoniak, Igor Drozd., Edward 

Gałustow, Aleksandra Borowiec. Malarstwo ple-

nerowiczów to przede wszystkim pejzaże, archi-

tektura Rejowca, okolic, a także Lubelszczyzny 

wykonywane w technice olejnej i akrylowej. Ar-

tyści prowadzili także 5. cio dniowe nieodpłatne 

zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu naszej 

gminy. Z Warsztatów Plastycznych skorzystało  
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60. cioro dzieci. Prace małych i dużych artystów 

można było zobaczyć na wystawie 11. lipca 2013 

roku. Szczególne podziękowania kierujemy fir-

mie PROVIDENT POLSKA za sponsorowanie 

materiałów plastycznych dla dzieci, dorosłych 

oraz druku folderu. Firmę tą na Plenerze repre-

zentowała Agnieszka Biernacka. Podczas werni-

sażu nie zabrakło przedstawicieli sponsora 

(Roberta Hubera i Agnieszki Biernackiej), władz 

gminy, które reprezentował Janusz Lechowicz, 

Przewodniczący  Rady Gminy oraz radni.   
xxx 

 Od 15. do 26. lipca w naszej gminie odby-

wały się Półkolonie Letnie. 71. dzieci z terenu 

naszej gminy pod opieką specjalnie zatrudnio-

nych na ten czas opiekunów miało okazję aktyw-

nie wypocząć. Dzieci stołowały się w Szkole 

Podstawowej w Rejowcu, wyjeżdżały autokarem 

na wycieczki, bawiąc się poznawały ciekawe 

miejsca gminy Rejowiec.  Odwiedziły Lublin 

(były w Muzeum Wsi Lubelskiej), Zamość 

(basen, kino, ZOO), Strupin („Mój Eden”). Obej-

rzały także przedstawienie „Kwiat paproci”, 

przygotowane przez teatr z Krakowa. Niewątpli-

wą atrakcją okazała się wizyta w PWSZ - w szko-

le lotniczej, gdzie dzieci mogły zwiedzić lotni-

sko, komorę ciśnień, czy tunel areodynamiczy. 

Zwiedzanie szkoły było możliwe dzięki Panu Ja-

nuszowi Jodłowskiemu, któremu w imieniu dzie-

ci i własnym serdecznie dziękujemy. Składamy 

również podziękowania dla Dyrekcji i pracowni-

ków Szkoły Podstawowej za przygotowywanie 

posiłków dla uczestników Półkolonii.  
xxx 

 Orkiestra Dęta 26. maja uczestniczyła       

w Spotkaniu Orkiestr Dętych w Parczewie. 21. 

lipca w Spotkaniu Orkiestr Dętych w Krasnobro-

dzie, natomiast w konkursie orkiestr dętych OSP 

w Rykach zajęli IV miejsce i wywalczyli prawo 

do reprezentowania województwa w Ogólnopol-

skim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w 2014 

roku. 
xxx 

 Wszystkich mieszkańców gminy zaprasza-

my 8. września o godzinie 14. 00 do GOK, aby 

wziąć udział w imprezie charytatywnej na rzecz 

Tomasza Baronowskiego. Przewidujemy występy 

artystyczne oraz aukcję prac plastycznych i ręko-

dzieła artystycznego. 
xxx 

  Zapraszamy mieszkańców na Msze Święte 

1. i 17. września upamiętniające rocznice rozpo-

częcia II wojny światowej. 
    Grzegorz Gwardiak  
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 SAŁATKA Z FASOLĄ SZPARAGOWĄ  
3kg szparagówki (pokroić na kawałki ok.1-1.5cm)ugotowane w osolonej wodzie  

do miękkości, odcedzić 

1kg marchewki (zetrzeć) 

1kg cebuli (pokroić w talarki) 

1 główka czosnku (posiekać) 

1 garść natki pietruszki (posiekać) 

4 papryki słodkie (pokroić w paski lub kostkę) 

Zalewa:2 szkl. octu, 2 szk. Oleju, 2 szkl. Cukru, 2 łyżeczki soli, 10 łyżek koncentratu pomido-

rowego 

 Sposób przygotowania: Do gotującej się zalewy wrzucamy marchewkę i gotujemy 

10min., dodać pokrojoną  cebulę gotować kolejne 10min.,dodać paprykę i gotować kolejne 

10min., pozostałe składniki dodać na koniec i też gotować 10min. Przełożyć do słoicz-

ków.Pasteryzować10 -15min. 

                    Marzenna Kieliszek 

GMINNA  BIBLIOTEKA   POLECA   KSIĄŻKI  NA  LATO 
Jeromin – Gałuszka Grażyna   – „ Magnolia”, Wydaw. Prószyński i S-ka, 2013. 

Filip jest pilotem, kocha swoją pracę. Pewnego dnia wraca do domu po długim locie przez Atlan-

tyk i dowiaduje się, że jego żona odeszła. Nie chciała czekać – na niego, na dziecko, na wspólne 

życie. Filip nagle widzi, że nic mu nie zostało. Jest sam, nie ma przyjaciół ani rodziny. Wsiada w 

samochód i rusza przed siebie Dojeżdża na koniec świata do małej wioski                    w Bi-

eszczadach, kupuje od nieznajomego zaniedbany pensjonat Magnolia. Pracuje tam kilka niezwyk-

łych kobiet, które odmienią jego życie.. 
xxx 

Kosin Renata – „Bluszcz prowincjonalny”, Wydaw. Replika, 2012 . 

W mieście jej dzieciństwa, z którego wyjechała do stolicy, pozostali nie tylko rodzice, ale             

i szkolne koleżanki. Teraz Anna wraca do Bujan, aby po doznanych traumatycznych przejściach 

odnaleźć tam spokój. Dom nadal oplata bluszcz i w zasadzie niewiele się tu zmieniło. Jest lato, 

trwają wakacje, idealny czas na remanent duszy.  Przejeżdżając tędy, zatrzymajcie się                  

w Bujanach, gdzie trwa właśnie święto piwonii…  Posmakujcie lata polskiej prowincji. 
xxx 

Hatvany Amy – „Ogród wspomnień”, Wydaw. Prószyński i S-ka,2013. 

Słodko – gorzka historia zagubionego we własnym świecie ojca i poszukującej jego miłości          

i akceptacji córki. Kiedy Eden miała dziesięć lat, jej ojciec próbował popełnić samobójstwo. To 

dramatyczne zdarzenie doprowadziło do rozpadu małżeństwa jej rodziców i w konsekwencji 

dziewczynka wychowywała się bez ojca. Nigdy do końca nie wybaczyła mu tego, że zniknął  z jej 

życia. 
xxx 

Ciwoniuk Barbara – „Wszystko inne poczeka”, Wydaw. BIS, 2013. 

Historia niełatwego związku. Dojrzała, wykształcona i ustabilizowana w życiu  kobieta udziela 

pomocy nieznanemu bezdomnemu mężczyźnie, który właśnie wyszedł z więzienia. Okazuje mu 

zaufanie, oferuje dach nad głową i pomaga znaleźć pracę. I choć to wbrew rozsądkowi  oraz panu-

jącym w społeczeństwie stereotypom, nie może się oprzeć rodzącemu się uczuciu. Chwilowe 

zaślepienie i łatwowierność?  A może odwaga, by odrzucić uprzedzenia, zaufać drugiemu 

człowiekowi i sięgnąć po miłość? 
 

                                                                Życzę przyjemnej lektury: Wiesława Podkowa 
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Lato w fotopigułce...Warsztaty plastyczne dla dzie-

...Orkiestra Dęta zagrała w Krasnobro-

...Półkolonie letnie 


