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Z ŻYCIA GMINY
Informator Gminy Rachanie

OGŁOSZENIE
Szkolne Koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej im. ks. Błażeja Nowosada wWożuczynie
organizuje w dniu 1 listopada 2017 r. na cmentarzu parafialnym wWożuczynie zbiórkę pieniędzy

na renowację grobów żołnierzy poległych za Ojczyznę w czasie II wojny światowej.

Prosimy o włączenie się do akcji.

KONFERENCJA DLA SENIORÓW
W dniu 18 września o godz.10.00 w auli Centrum

Edukacyjno – Kongresowego w Tomaszowie Lub. odbyła się
Wojewódzka Konferencja „Bezpieczny i aktywny senior”.
Panie z Klubu Seniora i KGW w Rachaniach, KGW Wakĳów
i KGWZadnoga przygotowały stół ze smakołykami dla ok.200
uczestników konferencji. Nasz stół wyglądał bardzo
atrakcyjnie i smakowicie. Na pięknie nakrytym stole, oprócz
smacznych przekąsek, były wspaniałe serwety ręcznie
haftowane. Nasze przysmaki wszystkim bardzo smakowały.
Także Burmistrz Miasta Tomaszów Lub. Pan Wojciech
Żukowski docenił pracę pań z naszego Klubu i KGW,
wręczając nam dyplom.

PIELGRZYMKA SENIORÓW
Seniorzy z Rachań byli na pielgrzymce z projektu

„Aktywny Senior w akcji” organizowanego przez Katolickie
Radio Zamość. Przewodnikiem po sanktuariach był Dyrektor
ks. Krystian Bordzań .Trasa pielgrzymki wiodła przez
sanktuaria w Tomaszowie Lubelskim i Krasnobrodzie do
Radecznicy. W Radecznicy ks. dyrektor zamojskiego radia
odprawił mszę św. w intencji seniorów. Miejscowy zakonnik
opowiadał o św. Antonim oraz o historii Bazyliki.
W pielgrzymce brało udział ok. 120 osób z Rachań, Pienian,
Łaszczowa i Zamościa. Pielgrzymka była podsumowaniem
kursu komputerowego organizowanego w ramach
w/w projektu - 40 godzin i zagadnień z ekonomii
i bezpieczeństwa finansowego - 8 godzin. Kurs trwał od
czerwca do sierpnia włącznie. Zajęcia odbywały się
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rachaniach. Uczestniczyło
w nim 20 osób z terenu Gminy Rachanie.
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DRODZY MIESZKAŃCY
GMINY RACHANIE!

Trafia do Państwa rąk kolejny numer Informatora „Z Życia
Gminy” stanowiący wspólną platformę wszystkich
mieszkańców Naszej Gminy. Zachęcam do współpracy przy
redagowaniu gminnego kwartalnika, na łamach którego
informowani są Państwo o najważniejszych sprawach
podejmowanych w celu rozwoju Naszej Małej Ojczyzny.

Mam nadzieję, że dzięki informacjom zawartym
w gminnym czasopiśmie szybciej i skuteczniej dotrzemy do
Państwa z informacjami kulturalnymi, społecznymi,
gospodarczymi oraz odpowiemy na nurtujące Państwa
problemy. Jesteśmy otwarci także na Państwa sugestie
i wskazówki, przeanalizujemy Wasze uwagi, wnioski
i spostrzeżenia. Dołożymy wszelkich starań, aby owocna praca
pozwalała nam z nadzieją patrzeć w przyszłość, przynosząc
kolejne sukcesy.

Życząc Państwu miłej lektury zachęcam do śledzenia naszej
witryny internetowej http://www.rachanie.gmina.pl, gdzie na
bieżąco zamieszczane są relacje z wydarzeń gminnych.

Wójt Gminy Rachanie
Roman Miedziak

ZADANIA INWESTYCYJNE
okres realizacji od 1 czerwca do 10 października 2017 roku

• Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komu-
nalnych w miejscowości Grodysławice o powierzchni 1,03 ha
wykonano następujące zadania w celu osiągnięcia efektu
rzeczowego:

- zagęszczenie i przemieszczenie odpadów oraz
ukształtowanie czaszy zewnętrznej składowiska w sposób
umożliwiający odprowadzenie wód opadowych poza obszar
składowiska odpadów;

- wykonano 6 szt. studni odgazowujących;

- wykonano izolację zewnętrzną czaszy składowiska
polegającą na pokryciu ukształtowanych odpadów warstwą
gruntu słabo przepuszczalnego (gliniastego) o grubości 40 cm
oraz warstwą gruntu urodzajnego o grubości 25 cm;

- dokonano nasadzenia roślinności rekultywacyjnej.

Rekultywacja przedmiotowego składowiska ma spełniać
następujące cele ekologiczne:

- minimalizację ujemnego wpływu na środowisko
podziemne, zwłaszcza wodne;

- wyeliminowanie ujemnego wpływu odpadów na
środowisko naziemne;

- ukształtowanie i przywrócenie wartości przyrodniczo –
użytkowych terenu;

- zabezpieczenie terenów przyległych przed degradacją oraz
stworzenie warunków do zagospodarowania terenu jako
użytku ekologicznego i gospodarczego (zadrzewienia).

Wartość wykonanych robót - 168 353,97 zł.

• Udrożnienie rowów przydrożnych przy drodze powiatowej
nr 3508 i budowa zjazdów drogowych do nieruchomości w
miejscowości Siemnice – roboty zostały wykonane za
porozumieniem Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie
Lub.

Wykonanie powyższych prac poprawiło spływ wód
opadowych z jezdni drogi i zostały zlikwidowane zastoine
wodne na jezdni drogi.

• Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania na ekogroszek
do kotłowni budynku Urzędu Gminy Rachanie.

Montaż pieca spowoduje obniżenie kosztów utrzymania
budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury
rezygnacja z zatrudnienia palaczy do obsługi pieców oraz
zmniejszenie zanieczyszczenie środowiska.

Wartość wykonanych robót: 45 000,00 zł.

• Uchwałą Rady Gminy Rachanie Nr XXX/188/2017 z dnia 27
września został przyjęty Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Rachanie na lata 2017 – 2022.

Opracowany program rewitalizacji stanowić będzie
podstawę do aplikowania o środki finansowe w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014–2020.

• Dokonano zakupu przyczepy ciężarowej o ładowność 4 ton.
Przyczepa zagospodarowana będzie na potrzeby odwozu ziemi
przy udrożnianiu rowów przydrożnych, przewozu materiałów
drogowych i innych.

Wartość zakupu: 15 000,00 zł.

FINAŁ PROJEKTU ”MOJA GMINA WCZORAJ I DZIŚ - UCHWYCONE W KADRZE”
Od lutego 2017 r. uczniowie gimnazjum Zespołu Szkół

w Michalowie (Jagoda Cyc, Filip Wilczak, Szymon
Zienkiewicz, Klaudia Niedźwiecka, Aleksandra Jurczyszyn,
Wiktoria Żółcińska, Kinga Olszewska, Kacper Odrzywolski,
Aleksandra Zymon, Zienkiewicz Kamil), pod opieką
p. Barbary Typek i p. Marka Żółcińskiego wraz z uczniami
z gimnazjum w Tyszowcach brali udział w projekcie pt.: ”Moja
gmina wczoraj i dziś-uchwycone w kadrze”, realizowanym
przez Stowarzyszenie "G 6 Grzędy Sokalskiej" w ramach
Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse 2016.
Koordynatorem projektu była p. Ewelina Kuśmierczuk.

Celem projektu było nabycie przez młodzież umiejętności
prospołecznych, pracy w grupie a także posługiwania się
sprzętem fotograficznym.

23.09.2017 r. (sobota) w Łaszczowie, w siedzibie
Stowarzyszenia "G 6 Grzędy Sokalskiej", w obecności
uczestników, zaproszonych gości i zainteresowanych
mieszkańców okolic odbyło się uroczyste zakończenie
projektu. Uczestnicy zaprezentowali działania realizowane
podczas projektu oraz jego efekty: folder i 100 starych oraz
współczesnych fotografii, pochodzących z archiwum
mieszkańców gmin Tyszowce i Rachanie i z archiwum różnych
instytucji i organizacji.

Wystawa fotografii prezentowana jest w siedzibie
Stowarzyszenia „G 6 Grzędy Sokalskiej”. Potem trafi do ZS
w Michalowie i do gimnazjum w Tyszowcach, o czym
będziemy informować.

B.Typek Zbiory Stowarzyszenia G6 Grzędy Sokalskiej

EDUKACYJNY WYJAZD DO LUBLINA UCZNIÓW Z ZS W MICHALOWIE
Uczniowie klas I-V ZS w Michalowie dnia 26.09.2017 r.

wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Lublina. Uczestnicy
zwiedzili Stare Miasto, poznali historię miasta, legendy
i ciekawostki z nim związane. Odwiedzili największą w Polsce
wystawę budowli z klocków Lego i sami próbowali swoich sił
w budowaniu z tych klocków. Następnie uczestniczyli
w zajęciach w „Strefie Wysokich Lotów-Uskrzydlonym Parku
Trampolin”, czyli ćwiczyli na trampolinach pod okiem
trenerów. Punktem kulminacyjnym wyjazdu był posiłek
w Mc Donald's. Organizatorem wyjazdu była p. Mariola
Stepuch. Opiekę nad uczniami sprawowały też: p. Barbara
Wójcik, p. Elżbieta Hulak, p. Alina Kramarczuk i p. Barbara
Typek, która oprowadzała uczestników po Starówce.

Wyjazd był bardzo udany. Uczniowie poznali Lublin,
kształcili właściwe postawy w różnych miejscach publicznych,
mieli wyjątkową lekcję wychowania fizycznego na trampo-
linach, a przede wszystkim świetnie się bawili.

B.Typek
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WAKACJE NA WSI!
W miejscowości Grodysławice (gmina Rachanie)

realizowane są wakacyjne zajęcia świetlicowe. Prowadzi je
miejscowe Stowarzyszenie „Spełniamy Marzenia”, które od
początku swego istnienia propaguje kreatywne organizowanie
czasu wolnego dzieciom i młodzieży na wsi. Projekt „Wsi
spokojna, wsi wesoła...” dofinansowany jest ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Lubelskie
Lokalnie Mikrodotacje FIO 2. W ramach tego projektu dzieci
i młodzież spotykają się, aby popracować z logopedą,
odbywają się zajęcia teatralne, taneczne, plastyczne, spotkania
z ciekawymi ludźmi, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu.
Informacji na temat terminów zajęć należy szukać na stronie
Facebooka stowarzyszenia oraz na tablicach ogłoszeniowych
w miejscowości i przy świetlicy Remizy Strażackiej, gdzie
zajęcia się odbywają.

Wakacje w trakcie, a u nas praca wre - bezpiecznie i cieka-
wie.

Zapraszamy chętne dzieci do uczestnictwa w zajęciach! Są
one całkowicie bezpłatne, a gwaeantujemy fachową opiekę
i spotkania z ciekawymi ludźmi.

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim, którzy są
przychylni tego typu inicjatywom i wspierają te działania -
paniom z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, OSP
Grodysławice, Wójtowi Gminy Rachanie, rodzicom i mie-
szkańcom.

NOWY KLUB SENIORA
W dniu 4 lipca tj. we wtorek w świetlicy wiejskiej odbyło

się spotkanie integracyjne nowopowstałego Klubu Seniora w
Michalowie. Klub działa pod patronatem Gminnego Ośrodka
Kultury w Rachaniach od niedawna. Na spotkania przychodzą
ci, którzy lubią spędzać czas w towarzystwie innych osób. Na
razie rozpoczynamy działalność i jeszcze trzeba parę spotkań,
aby się lepiej poznać. Jedno wiemy-chcemy ze sobą miło i
ciekawie spędzać swój wolny czas. Jedno z pierwszych spotkań
integracyjnych przebiegało w bardzo wesołej i przyjaznej
atmosferze. Były tańce i śpiewy, a przede wszystkim wspólne
rozmowy i dyskusje na różne tematy. Jest to wspaniały sposób
na oderwanie się od codzienności, obowiązków i kłopotów,
które niesie ze sobą życie. Nasz Klub przyjął nazwę „Młodzi
duchem”. Pomysł na kolejne spotkanie-grillowanie na łonie
natury, też już mamy za sobą. Było wspaniale. Trzeba
przyznać, że powoli powiększa się nasze grono. Lista
członków jest jeszcze otwarta, więc jeśli się nudzisz lub Ci
smutno, koniecznie przyjdź do nas. Spotykamy się co drugi
wtorek w świetlicy w Michalowie, Wożuczynie Cukrowni lub
gdzieś na szlaku.

Członkowie Klubu Seniora
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JUBILEUSZ 90 LECIA OSP WERECHANIE
W dniu 15 lipca 2017 roku odbył się jubileusz 90 lecia

działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Werechaniach.
Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w kościele filialnym pod
wezwaniem Matki Bożej Łaskawej i św. Floriana w Were-
chaniach, którą odprawiał ks. Krzysztof Kłos w intencji
wszystkich strażaków.

Po mszy świętej pododdziały strażaków wraz z pocztami
sztandarowymi, przybyłymi delegacjami z jednostek z terenu
gminy i zaproszonymi gośćmi przemaszerowały na plac przy
byłej szkole, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Otwarcia dokonał Wójt Gminy Rachanie, a zarazem Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rachaniach, Roman
Miedziak. Powitał przybyłych księży, władze Starostwa
Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, delegacje
Państwowej Straży Pożarnej z Tomaszowa Lubelskiego,
Lasów Państwowych Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski,
przedstawicieli z jednostek OSP w terenu gminy i wszystkich
przybyłych strażaków oraz mieszkańców Werechań i okolic.

Na zaproszenie Zarządu OSP Werechanie oraz Wójta
Gminy Romana Miedziaka na uroczystość przybyły również
delegacje z Niemiec powiatu Freudenstadt, Ukrainy z gminy
Biszkiw powiat Zółkiewski, gminy Volswyn powiat Sokalski.

Po powitaniu przybyłych gości odczytał historię jednostki
dh Kamil Miedziak. Uroczystość była okazją do wręczenia
odznaczeń i wyróżnień dla strażaków. Na ręce Jubilatów
złożono wiele życzeń i gratulacji zarówno od władz
samorządowych, powiatowych, delegacji przybyłych
z zagranicy oraz przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej
w Tomaszowie Lubelskim.

Odznaczeni zostali:
Uchwałą Prezydium Zarządu Odziału Wojewódzkiego ZOSP
RP w Lublinie nadano :
Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa

1. MIEDZIAK Edward
Srebrny Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa

1. HOŁOJUCH Władysław
Brązowy Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa

1. KURYLAKWiesław
2. BURCHAN Edward

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Tomaszowie Lub.

Odznaki Strażak Wzorowy nadano:
1. DRACZKA Szymon
2. DYL Katarzyna
3. DZIRBABartłomiej
4. LEJA Ernest
5. WOJTAS Przemysław
6. WSZOŁAMateusz

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w
Rachaniach Odznaki Za Wysługę lat nadano:

1. ŻABIŃSKI Edward 60 lat
2. BIRONT Marian 60 lat
3. BARYŁA Eugeniusz 50 lat
4. JASIŃSKI Piotr 40 lat
5. MAJDAŃSKI Mieczysław 35 lat
6. MALICKI Lech 35 lat
7. MAJDAŃSKI Józef 30 lat
8. ŻABIŃSKI Dariusz 30 lat
9. KULIKAdam 25 lat
10. GOZDEK Marcin 15 lat
11. KULIK Krzysztof 15 lat
12. MAJDANSKI Piotr 10 lat
13. BOSIAK Sławomir 10 lat
14. MAJDAŃSKI Michał 5 lat
15. DZIURADamian 5 lat
16. MALICKI Paweł 5 lat
17. DYLMateusz 5 lat
18. MIEDZIAK Kamil 5 lat

Na zakończenie uroczystości prezes jednostki z Werechań
dh Piotr Jasiński i Wójt Gminy Rachanie Roman Miedziak
podziękowali wszystkim strażakom i delegacjom za tak liczne
przybycie na uroczystość jubileuszową.

Obchody zakończyły się uroczystym obiadem w świetlicy
w Werechaniach.
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PEREGRYNACJA KRZYŻA W PARAFII RACHANIE
"Nawiedzenie Znaku Krzyża Jana Pawła II w Parafii

Przemienienia Pańskiego w Rachaniach (diec. zamojsko-
lubaczowska).

W dniu 8 - 9 lipca 2017 r. nawiedził parafię Rachanie Krzyż
Św. Jana Pawła II. Krzyż Jana Pawła II przyprowadzony przez
Ochotniczą Straż Pożarną z parafii Podhorce przybył do
rachańskiej świątyni prowadzony przez Jego Ekselencję
Biskupa Profesora Mariusza Leszczyńskiego i księży. Po
pięknych słowach Biskupa, miejscowych księży, ale też po
rekolekcjach i homiliach rekolekcjonisty ks. Leszka Boryły
z Zamościa o Krzyżu, trwały wielogodzinne modlitwy
i adoracje wiernych. Witał też ten Znak Zbawienia w po-
etyckich słowach rodak parafii - Tadeusz Malec. Te modlitwy
napełniały nadzieją serca licznie uczestniczących wiernych.
Krzyż odwiedził również filialny Kościół w Werechaniach i w
Pawłówce. W niedzielę 9 lipca po południu pożegnano Krzyż
Papieski Św. Jana Pawła II. Ceremonii dopełnili ks. proboszcz
dr Krzysztof Kłos, ks. wikariusz Tomasz Rybiński, a także
Tadeusz Malec, Ochotnicza Straż Pożarna i bardzo licznie
zgromadzeni wierni odprowadzili Krzyż do następnej sąsie-
dniej parafii Wożuczyn.

Bogu niech będą dzięki, za odnowienie i ożywienie kontaktu
z naszym najukochańszym Panem Jezusem w Znaku naszego
zbawienia w Krzyżu Św. Jana Pawła II – ukochanego Ojca
Świętego."

Ojczyzna

Przepiękna ziemia w dziedzictwie nam dana
Przez serca Polaków bardzo ukochana

W trudnych czasach zagrożeń przez bohaterskich Polaków
Była z oddaniem życia od wrogów ratowana

Jakżesz Jej nie ratować tej przepięknej ziemi
Śliczne lasy, pola, łąki, te pszeniczne łany?

Piękno tej ziemi ożywia Wiarę, każde serce
Budzi wdzięczność wobec Pana
Uświadamia, że Królową Polski
Jest Matka Boża Niepokalana !!!

Tadeusz Malec
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SPOTKANIE NA SZUMACH
Dnia 25 lipca 2017 r. dwudziestu pięciu członków Klubu

Seniora z Rachań i Michalowa-Wożuczyna Cukrowni
postanowiło wspólnie pojechać do Suśca, aby zobaczyć słynne
Szumy. Tanew przywitała wycieczkowiczów przyjaźnie
i malowniczo. Trasa prowadziła wzdłuż jej uskoków i nikt nie
czuł się zmęczony, chociaż odcinek do pokonania był długi. To
pierwsze spotkanie obu Klubów wypadło bardzo
sympatycznie. Po wyczerpującym spacerze wszyscy z wielkim
apetytem zajadali swoje kanapki i miło spędzali wspólne
chwile. Obawy, czy pogoda nie spłata psikusa były
nieuzasadnione, ponieważ świeciło słońce. Niektórzy po raz
pierwszy widzieli ten uroczy zakątek Roztocza. Mamy na
naszym terenie tyle wspaniałych miejsc do odkrywania na
nowo. Będziemy to robić w miarę możliwości.

Zdzisława Seńko
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DZIEŃ MATKI W SIEMIERZU
14 maja 2017 r. w Siemierzu odbył się koncert z okazji Dnia

Matki. Organizatorem koncertu było Stowarzyszenie
Miłośników Siemierza, a ze specjalnym programem
okolicznościowym wystąpił Zespół Artystyczny ,,SONATA"
z Tomaszowskiego Domu Kultury. Koncert rozpoczęto
wierszem ,,Zamiast kwiatów", którego autorem jest były
nauczyciel SP w Siemierzu, przyjaciel Stowarzyszenia - Pan
Henryk Żydek. Wykonała go Katarzyna Gargol.

Następnie Prezes Stowarzyszenia Pani Wiesława Miazga
powitała wszystkich obecnych, a szczególnie wszystkie
MAMY. Powitała także Wójta Gminy Rachanie Pana Romana
Miedziaka, Radną Powiatu Panią Teresę Semczyszyn,
Przewodniczącego Rady Gminy Pana Zbigniewa Żdana,
członków Zespołu ,,SONATA" oraz jego menadżera Panią
Janinę Krawczyk, a także Kierownika muzycznego PaniąAnnę
Pilipiec. Zapraszając do wysłuchania koncertu, Pani Prezes
wyraziła istotę spotkania: ,,To osoba jedyna, która w szczęściu
i nieszczęściu stać będzie przy tobie, która Cię urodziła,
wychowała, wspierała w każdej sytuacji i nadal wspierać
będzie, która przez 9 miesięcy nosiła Cię pod sercem,
opiekowała się w zdrowiu i chorobie. Oznacza najbliższa osobę
która kocha bezwarunkowo a gdyby zaistniała taka potrzeba
poświeciłaby życie za ciebie. To słowo najpiękniejsze na
świecie, od którego robi się ciepło na sercu: - MAMA,
MATEŃKA, MAMUSIA.”

Zespół zaprezentował różnorodne utwory z repertuaru
muzyki polskiej, w tym także melodie biesiadne, do których
uczestnicy koncertu chętnie śpiewali. Największe wzruszenia
wywołały piosenki o mamie m.in. ,,Uśmiechnĳ się Mamo".
Prezentacja utworu ,,Ech cyganko" wywołała szereg wzruszeń.
Żartobliwy komentarz po występie: ,,W całej historii świetlicy
w Siemierzu, nigdy jeszcze na scenie spódniczki tak wysoko nie
fruwały".

Niedzielny koncert przebiegł w miłej atmosferze i zachwy-
cił wszystkich obecnych.

Składamy podziękowania wszystkim tym, którzy
przyczynili się do zorganizowania niedzielnego koncertu: Panu
Damianowi Żukowi z zespołu ,,EFFEKT" za nagłośnienie
koncertu, Panu Jerzemu Wawrzyńskiemu za scenografię
i wystrój Sali, dwóm anonimowym ofiarodawców, członkom
Stowarzyszenia, a szczególnie Pani Annie Urban za przygoto-
wanie poczęstunku.

DZIĘKUJEMYBARDZO.
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XIX ŚWIĘTO SPORTU POWIATU TOMASZOWSKIEGO ”BEŁŻEC 2017”
W niedzielę 23 lipca 2017 odbyło się XIX Święto Sportu

Powiatu Tomaszowskiego „Bełżec 2017”.

Święto tradycyjnie zgromadziło sportowców oraz
miłośników niecodziennych dyscyplin sportowych organizo-
wanych właśnie w ramach Igrzysk LZS. Swój udział zgłosiło
10 gmin. W klasyfikacji końcowej I miejsce zajęła Gmina
Rachanie, II – Tyszowce, III – Telatyn.

Zawodnicy z Gminy Rachanie zdobyli medale w poszcze-
gólnych dyscyplinach:

1. Jakub Piłat – rzut lotką do tarczy – III miejsce;
2. Natalia Wiater – bieg na 1 okrążenie – IV miejsce;
3. Przeciąganie liny mężczyzn – Krzysztof Majdański,
Janusz Piwko, Mariusz Kulik, Mariusz Bondyra, Zbigniew
Bielewicz;
4. Przenoszenie worków z piaskiem – Paweł Malicki,
Marcin Chudyga, Mateusz Dyl, Sebastian Piwko;
5. Trójbój dla władz samorządowych – Roman Miedziak –
Wójt Gminy Rachanie, Radosław Miedziak – pracownik
GOPS, Bogusław Piłat – działacz LZS;
6. Piłka siatkowa mężczyzn – Piotr Mroczka, Mateusz
Adasik, Tomasz Jurczyszyn;
7. Przeciąganie liny kobiet Marzena Jankowska, Małgorzata
Gozdek, Maria Poniatowska, Zuzanna Czwaniuk, Marta
Szerwczuk.

W konkurencjach drużynowych sukces zawodników
z Rachań przedstawiał się następująco:
1. Piłka siatkowa mężczyzn – II miejsce;
2. Piłka nożna mężczyzn – II miejsce;
3. Piłka siatkowa kobiet – I miejsce;
4. Piłka plażowa mężczyzn – II miejsce;
5. Przeciąganie liny mężczyzn rocznik 99 i starsi – I
miejsce;
6. Przenoszenie worków z piaskiem rocznik 99 i starsi – II
miejsce;
7. Trójbój dla władz samorządowych – III miejsce;
8. Przeciąganie liny kobiet – IV miejsce;
9. Zawody wędkarsko-spławikowe – drużynowo Edward
Baj – Janusz Łukowski – III miejsce.

Dzięki inicjatywieWójta Gminy – Pana Romana Miedziaka
oraz Dyrektora GOKu – Pana Stanisława Seńko gmina
Rachanie mogła kolejny raz cieszyć się zwycięstwem,
zajmując I miejsce. Kierownikiem ekipy oraz
odpowiedzialnym za skład reprezentacji był Bogusław Piłat.

Życzymy powodzenia!

1. Bieg dziewcząt 1 okrążenie rocznik 2000 i młodsze –
Dąbrowska Natalia – złoty medal,
2. Bieg kobiet 1 okrążenie rocznik 1999 i starsze –
Mandziuk Ilona – złoty medal,
3. Bieg chłopców 1 okrążenie rocznik 2000 i młodsi –
Bobko Michał – złoty medal,
4. Bieg mężczyzn 2 okrążenie rocznik 1999 i starsi – Mróz
Przemysław – złoty medal,
5. Piłka nożna kobiet (Szkałuba Julita, Krawczyk Magda,
Babiarz Aneta, Dumicz Anna, Boba Klaudia, Krawczyk
Ola, Rząd Ebdyta) – złoty medal,
6. Konkurs siłacza – wyciskanie odważnika 17,5 kg –
kategoria wagowa do 85 kg – Steczkiewicz Mateusz –
brązowy medal.

Organizatorami XIX Święta Sportu Powiatu
Tomaszowskiego „Bełżec 2017” było: Starostwo Powiatowe w
Tomaszowie Lubelskim, Powiatowe Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe w Tomaszowie Lubelskim oraz Urząd
Gminy w Bełżcu.

Drużyna kobiet w piłce nożnej będzie reprezentować Gminę
Tomaszów 30 lipca na XVIII Wojewódzkich Igrzyskach
Rekreacyjno-Sportowych LZS w Krasnobrodzie.

Życzymy powodzenia!
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ZJAZD ABSOLWENTÓW W SIEMIERZU
,,...aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba koniecznie pamiętać

skąd się wyszło" C.K. Norwid

Takie było motto spotkania członków i sympatyków
Stowarzyszenia Miłośników Siemierza połączonego z II
Zjazdem Absolwentów i Nauczycieli SP w Siemierzu.
Spotkanie odbyło się 6 sierpnia 2017 roku. Uroczystość
rozpoczęła się Mszą św. w kościele p.w św. Antoniego
w Siemierzu. Mszę odprawił ks. wikary Mateusz Kicka,
a oprawę muzyczną zapewnił Pan Stanisław Seńko. Następnie
wszyscy udali się do miejscowej świetlicy, gdzie Prezes
Stowarzyszenia - Pani Wiesława Miazga oficjalnie powitała
licznie zgromadzonych gości, którzy przybyli z odległych
miejscowości Polski (Gdynia, Szczecin, Police, Kraków,
Warszawa, Kielce) jak i z zagranicy. Szczególnie ogromnymi
brawami został powitany profesor nadzwyczajny UMCS -
doktor habilitowany Jerzy Mościbroda - absolwent szkoły
siemierskiej z 1957 roku. Edukację kontynuował w pobliskim
Liceum tyszowieckim, a po ukończeniu studiów podjął prace
w charakterze nauczyciela akademickiego w Katedrze
Kartografii. W 2005 roku został profesorem UMCS-u
w Lublinie. Na tegorocznym zjeździe, pedagogów repre-
zentowało tym razem młodsze pokolenie nauczycieli: Pani
Aurelia Policzkiewicz, Pani Alina Kramarczuk, Pani Teresa
Przybyła(Krempla), Pan Romuald Michalski oraz Pan Ryszard
Nogaczewski, który zabierając głos zachęcał członków
Stowarzyszenia do kontynuowania tej formy spotkań, która ma
służyć integracji międzypokoleniowej mieszkańców oraz osób
związanych z Siemierzem. Przybyli także przedstawiciele
samorządu i organizacji pozarządowych:

- Przewodniczący Rady Gminy - Pan Zbigniew Żdan,
- Dyrektor GOK-u w Rachaniach - Pan Stanisław Seńko,
- Prezes Stowarzyszenia ”Lepsza Przyszłość"- Pani Joanna
Piłat.

Pani Wiesława Miazga - prezes Stowarzyszenia
przedstawiła także relację z działalności w ostatnim roku m.in.
organizacji Dnia Kobiet, Spotkania Opłatkowego , koncertu
z okazji Dnia Matki oraz z ostatniego przedsięwzięcia, czyli
wykonanie i ustawienie na okoliczność uroczystości tablicy
prezentującej historię Siemierza. Na tablicy znajdują się
informacje począwszy od legendy wyjaśniającej nazwę
miejscowości, dawnych jej właścicielach, wydarzeń mających
miejsce w Siemierzu, sporcie, kulturze aż po informację nt.
założenia w 2016 roku Stowarzyszenia.

W części artystycznej zaprezentowała się Tomaszowska
Kapela Podwórkowa, w repertuarze której znalazły się m.in.
piosenki lwowskie, wileńskie czy tanga andrusowskie. Były
bogato zastawione stoły, urozmaicone potrawy które
przygotowały członkinie Stowarzyszenia pod kierunkiem Pani
Anny Urban.W pięknie przygotowanej sali gości zabawiał
prezenter muzyczny ,,Katolickiego Radia Zamość" - Sławek
Stępień oraz rodzeństwo Bożena Korzan i Stanisław
Michalczuk, dla których był to sentymentalny powrót do
czasów, kiedy kierownikiem szkoły siemierskiej w latach
1946-58 był ich ojciec Pan Józef Michalczuk. Atmosfera była
serdeczna i gorąca, wszyscy wracali pamięcią do lat szkolnych
i dziecięcych. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
Na zakończenie imprezy goście złożyli sobie wzajemnie
obietnicę, że spotkania takie będą kontynuowane.

Pragniemy wspomnieć naszych dobroczyńców, którzy
dołożyli swoją cegiełkę do zorganizowania tego spotkania:

- Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. oddział w Racha-
niach,
- Hurtownia Mrożonek - "Stan - Rom Tomaszów Lub.",
- Masarnia "Sikora" - Zamość,
- Gminna Spółdzielnia - Rachanie,
- Firma Pana Henryka Gargola - wykonanie stelaża pod
tablicę z Historią Siemierza,
- Pan Jerzy Wawrzyński - wystrój wnętrz, które wykonuje
na każde uroczystości organizowane przez Stowarzyszenie
- Pan Stanisław Seńko - za oprawę muzyczną mszy

DZIĘKUJEMY !
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UROCZYSTOŚĆ UPAMIĘTNIENIA ŻOŁNIERZY RÓŻNYCH NARODOWOŚCI
SPOCZYWAJĄCYCH NA CMENTARZU W PAWŁÓWCE

30 lipca 2017 r. na cmentarzu wojennym z okresu I wojny
światowej w Pawłówce, odbyła się uroczystość upamiętnienia
żołnierzy różnych narodowości spoczywających na tym
cmentarzu. Jej inicjatorem był Proboszcz Parafii pw. Przemie-
nienia Pańskiego w Rachaniach ks. dr Krzysztof Kłos, który po
ubiegłorocznej akcji odnowienia cmentarza i uroczystości
otwarcia zaproponował, by podobne obchody organizować
cyklicznie, oddając hołd poległym żołnierzom a jednocześnie
promując w świecie Pawłówkę i gminę Rachanie.

W imprezie uczestniczyła grupa 45 osób z Austrii, z parafii
Sankt Martin i Neumartkt an der Ybbs, która przebywała
w Polsce wraz ze swoim proboszczem, Polakiem, ks. Danielem
Kostrzyckim. Obecny był także Konsul Honorowy Austrii
w Lublinie Pan Piotr Majchrzak. Swoją obecnością zaszczycili
nas przedstawiciele zaprzyjaźnionej gminy Kołaczyce na
Podkarpaciu, delegacja z Ukrainy, przedstawiciele władz
samorządowych powiatu tomaszowskiego i sąsiednich gmin.
Licznie przybyli mieszkańcy Pawłówki a także innych
miejscowości naszej gminy i powiatu. Organizatorami
uroczystości byli: Wójt Gminy Rachanie Roman Miedziak,
Parafia Rzymsko-Katolicka w Rachaniach, Stowarzyszenie
Zespołu Artystycznego „Jawor”, KGW oraz OSP w Pawłówce
a także Zespół „Podolanie” z tejże miejscowości. W ramach
imprezy był także realizowany projekt Stowarzyszenia Zespołu
Artystycznego „Jawor” z Michalowa pod nazwą „Historia
i kultura łączą narody”.

Uroczystość rozpoczęła się koncertem pieśni patriotycz-
nych przygotowanych przez Zespoły „Podolanie” i „Jawor”.

Zebranych gości powitał Wójt Gminy Rachanie Roman
Miedziak. Następnie została odprawiona Msza Święta
w intencji poległych żołnierzy, mieszkańców Pawłówki oraz
wszystkich przybyłych gości, której przewodniczył ks. Prałat
Czesław Grzyb wspólnie z ks. Danielem Kostrzyckim i ks.
Krzysztofem Kłosem. Msza był celebrowana w językach
polskim i niemieckim z udziałem chóru austriackiego
i Zespołu „Jawor”. W związku z tym, że na cmentarzu
spoczywają żołnierze różnych narodowości walczący
w armiach austro - węgierskiej oraz rosyjskiej, modlitwy
w intencji poległych odmówiono w językach polskim,
niemieckim i rosyjskim. Uroczystość uświetnił udział
Szwadronu Ułanów oraz Związku Piłsudczyków RP.

Kolejnym punktem programu było poświęcenie miejsca
modlitewnego „W harmonii z Bogiem i naturą”, które jest
jednocześnie jedną ze stacji powstającej trasy turystycznej.
Pawłówka, jako bardzo urokliwa krajobrazowo wieś, jest
jednocześnie wsią zapomnianą i zaniedbaną. Jedyną szansą na
jej rozwój jest promocja miejscowości jako miejsca
atrakcyjnego turystycznie. Wąwozy, wzgórza i doliny
z przepiękną i nieskażoną przyrodą, cmentarz wojenny, historia
a także gościnność mieszkańców Pawłówki są szansą na jej
rozwój i lepsze życie. Stacja „W harmonii z Bogiem i naturą”
powstała obok dzikiego wysypiska śmieci w tzw. „Rowach”.
Miejsce to zostało uprzątnięte z inicjatywy Katarzyny
i StanisławaWażnych wspieranych przez grupę mieszkańców:
Elżbietę i Aleksandra Rechulów, Wiolettę i Wiesława
Trześniowskich, Katarzynę, Stanisławę i Zbigniewa Żdanów,
Małgorzatę Obuchowicz oraz Ewę i Jacka Monsielów.

Dużego wsparcia realizującym przedsięwzięcie udzielił
także Wójt Gminy Rachanie Pan Roman Miedziak.

Zawieszona na drzewie kapliczka Matki Boskiej stała się
inspiracją do utworzenia nad malowniczymi leśnymi
wąwozami miejsca zadumy, modlitwy i refleksji „W harmonii
z Bogiem i naturą”. Nowy krzyż wykonali Czesław Iwanicki
i Sylwester Rechul a wizerunek Jezusa ufundowały rodziny
Ważnych, Żdanów, Trześniowskich, Rechulów, Pazerów,
Monsielów oraz ks. Krzysztof Kłos. Tablice informacyjne
wykonała Agata Wójcik.

Po uroczystościach modlitewnych, w miejscowej remizo-
świetlicy odbyło się wspólne spotkanie zaproszonych gości,
które zacieśniło wzajemne kontakty między narodem polskim
i austriackim. Śpiewy w różnych językach, tańce i rozmowy
trwały do późnych godzin wieczornych. Wśród gości
zaproszonych był m.in. zespół ludowy z zaprzyjaźnionej
z gminą Rachanie Gminy Kołaczyce w województwie
podkarpackim, na terenie której znajdują się również
cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej, dlatego też
obie gminy pielęgnują kontakty z Austrią starając się tym
samym łączyć narody i pokolenia, a poprzez historię i kulturę
budować wspólną przyszłość Europy.

Imprezę sponsorowali: p. Piotr Majchrzak, państwo Dorota
i Jacek Lewiccy, p. Kazimierz Wolańczuk, p. Stanisław Wlaź.
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SPRAWDZIAN OSP W LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ
W Lubyczy Królewskiej rywalizowały w niedzielę 12 lipca

2017 r. kobiece i męskie drużyny OSP z powiatu
tomaszowskiego.

Kategoria męska była zdecydowanie silniej obsadzona -
wystartowało aż 20 drużyn. W kategorii pań rywalizowało
5 jednostek OSP.

Najlepiej ze sztafetą pożarniczą i ćwiczeniami bojowymi
poradziła sobie żeńska ekipa z OSP w Podhorcach. Kolejne
miejsca zajęły: OSP Kazimierówka, OSP Perespa, OSP Ulów
i OSPWożuczyn.

W kategorii męskich drużyn triumfowali druhowie
z Tarnoszyna, przed kolegami z OSP Telatyn i OSP
Wierszczyca. Gminę Rachanie reprezentowała jednostka OSP
z Werechań oraz Źwiartówka i chociaż nie zajęli czołowych
miejsc, zaprezentowali się godnie, walcząc z dużym zapałem
o zwycięstwo w rywalizacji z innymi jednostkami OSP.

Najlepsze zespoły uhonorowano pucharami, medalami
i dyplomami.
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DOŻYNKI GMINNO – PARAFIALNE
Dzięki inicjatywie Wójta Gminy Rachanie Pana Romana

Miedziaka i Proboszcza Parafii Rachanie ks. Krzysztofa Kłosa
w niedzielę 27.08.2017 w Rachaniach odbyły się Dożynki
Gminno- Parafialne. Jedna z największych uroczystości
gminnych zjednoczyła mieszkańców Rachań, którzy wspólnie
z pracownikami Urzędu Gminy i GOK-u w Rachaniach
pracowali, przygotowując dożynkowe uroczystości. Wszystkie
dekoracje, które przed swoimi domami przygotowali
mieszkańcy Rachań, zachwycały pomysłowością, humorem
i starannością. Pięknie udekorowano plac dożynkowy. Dożynki
rozpoczęto dziękczynną Mszą Św. w intencji rolników,
odprawioną przez proboszcza ks. Krzysztofa Kłosa, wikarego
ks. Tomasza Rybińskiego oraz parafii Rachanie.

Homilię wygłosił proboszcz parafii Wożuczyn ks. Bogdan
Jaworowski. Po zakończonej mszy św. barwny korowód
przemaszerował ulicami Rachań na plac dożynkowy
prowadzony przez Starostów Dożynek. W korowodzie
uczestniczyły: poczty sztandarowe, władze gminy, zaproszeni
goście, delegacje z poszczególnych miejscowości, które niosły
piękne wieńce dożynkowe i wypieki z mąki z tegorocznych
zbiorów. Korowód ubarwiły także zespoły ludowe z terenu
gminy.

Po przybyciu na plac dożynkowy Starostowie Dożynek –
Pani Joanna Piwko z Rachań i Pan Krzysztof Tychlowiec
z Grodysławic przekazali na ręce gospodarza Wójta Gminy
Rachanie Pana Romana Miedziaka dorodny bochen chleba.
Zgodnie ze staropolskim obyczajem nastąpił ceremoniał
dzielenia chlebem i wypiekami przygotowanymi przez Koła
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy: z Pawłówki, Rachań,
Siemierza, Siemnic, Michalowa, Grodysławic, Źwiartówka,
Wożuczyna Cukrowni i Werechań.

W przemówieniu okolicznościowym Wójt Gminy powitał
zaproszonych gości, Starostów, delegacje poszczególnych
sołectw i delegacje z wieńcami, poczty sztandarowe, zespoły
śpiewacze, mieszkańców gminy. W dalszej części uroczystości
głos zabierali: Radna Powiatu Tomaszowskiego Teresa
Semczyszyn, która wystąpiła w imieniu Wojewody
Lubelskiego, członek Zarządu Rady Powiatu Pan Tadeusz
Stanibuła - zabrał głos w imieniu Starosty Tomaszowskiego.
Posła Piotra Olszówkę reprezentowała Pani Anna
Romanowicz- Łagowska. Następnie wystąpił Poseł Ryszard
Stanibuła. Odczytano listy gratulacyjne od Posła Sławomira
Zawiślaka, Senatora Jerzego Chróścikowskiego, Wójta Gminy
Tomaszowa Lubelskiego i Bełżca. Po oficjalnych
wystąpieniach odbyła się część artystyczna, w której wystąpili:
uczniowie SP w Rachaniach, Gminna Orkiestra Dęta, lokalne
zespoły ludowe z terenu gminy: „Nadzieja” z Rachań,
„Grodysławiczanki” z Grodysławic, „Podolanie” z Pawłówki,
„Legenda” z Wożuczyna, „Jawor” z Michalowa, „Płomyk”
z Wożuczyna Cukrowni.

Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy. Komisja powołana przez organizatorów przyznała
I miejsce – sołectwu Rachanie, II- Michalów, III- Siemnice.
Pozostałe wieńce z Pawłówki, Siemierza, Grodysławic,
Źwiartówka, Wożuczyna i Werechań zostały wyróżnione.
Wszyscy otrzymali ufundowane przez Wójta Gminy nagrody
pieniężne stosownie do zajmowanych miejsc. Dożynkom
towarzyszyła wystawa twórczości ludowej twórców z terenu
gminy, przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną

w Rachaniach. Blok zabaw tematycznie związanych
z tradycjami dożynkowymi prowadziła Pani Joanna Piłat
z Siemnic, a Klub Młodych Animatorów zadbał o dobrą
zabawę dla najmłodszych. Dzięki wspólnemu wysiłkowi
i zaangażowaniu mieszkańców Rachań impreza dożynkowa
była udana i ciekawa.
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PÓŁKOLONIA LETNIA 2017
Po raz czwarty już zorganizowane zostały półkolonie letnie

dla dzieci z terenu powiatu tomaszowskiego, których co
najmniej jeden z rodziców podlega ubezpieczeniu
społecznemu KRUS w pełnym zakresie, zorganizowane przez
Stowarzyszenie ,,Zielony Domek” z siedzibą w Wieprzowie
Tarnawackim.

Wypoczynek letni w formie półkolonii w ramach promocji
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze
środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego
Rolników w kwocie 375 zł. na każdego uczestnika.

Grupa z Rachań liczyła 51 dzieci. Były to dzieci z Rachań,
Józefówki, Pawłówki, Wieprzowa i okolic.

Czas spędzony na wypoczynku był zorganizowany
w urozmaicony sposób. Były to zabawy na placach zabaw,
zwiedzanie Podziemi Kredowych i pobyt w Parku Wodnym
w Chełmie, nauka jazdy na łyżwach na lodowisku
w Cieszanowie, spacer nad brzegiem rzeki Tanwi, kąpiele
w basenie Ośrodka Wczasowego ,,Roztoczanka” w Suścu,
oglądanie panoramy Suśca i okolic z wieży widokowej,
dyskoteka integracyjna trzech półkolonii tj z Rachań,
Podhorzec i Suśca w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu,
obejrzenie filmu w Centrum Kultury Filmowej w Zamościu
,,Stylowy”- ,,MałaWielka Stopa” czy piknik wWieprzowie dla
uczestników półkolonii i ich rodziców połączony z zabawami
na dmuchanym placu zabaw, konkursami z nagrodami dla
uczestników pikniku na temat znajomości wieprza i potraw
z wieprzowiny oraz wspólnym grillowaniu.

I wreszcie nadszedł czas na podsumowanie i zakończenie
półkoloni. Zadeklarowano powtórzenie takiej formy wypo-
czynku już za rok, w czasie następnych wakacji.

Wychowawcami tegorocznych półkolonii były p. Ewa
Krawczyk, p. Irena Kuryło, p. Jolanta Mrozowska i p. Bożena
Wlaź.
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KWARTAŁ DLA RODZINY
Kwartał dla Rodziny – tak zatytułowany był projekt

realizowany w okresie od czerwca do sierpnia przez członków
Stowarzyszenia „Lepsza Przyszłość”. Dzięki środkom
uzyskanym w ramach Konkursu Centrum dla Rodziny
organizowanego przez Stowarzyszenie „Działajmy Razem”
można było na terenie gminy Rachanie zrealizować szereg
działań podnoszących kwestię Rodziny w świadomości
społecznej. Zaproponowaliśmy uczestnikom udział w wielu
atrakcyjnych formach spędzania czasu w gronie rodzinnym. Na
początku spotkaliśmy się na Święcie Rodziny, czyli spotkaniu
inicjującym realizację projektu. Mieliśmy okazję do wspólnego
poznania i wymianę oczekiwań. Podczas warsztatów
z psychologiem rodzice mogli zweryfikować swoją wiedzę na
temat specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży, aktualnych
zagrożeń , ale także wyzwań stawianych przed rodzinami
w związku z dynamicznym rozwojem cywilizacyjnym.
Zdecydowanie, każdy z uczestniczących w warsztatach
rodziców zrozumiał, że najważniejsze w wychowywaniu są
wartości, które powinny być niezmienne i ponadczasowe.
Jednak najciekawsze i najbardziej stymulujące uczestników
bez względu na wiek były warsztaty kreatywnego
rękodzieła. Czegóż tam nie było?! Masa solna, masa
porcelanowa, cuda z doniczek, plastikowe kotki, nowe życie
butelek, wisiory z płyt CD, bibułkowe kwiatki, papierowe
kompozycje, poduszki na igły, breloczki w kształcie zwierząt,
serduszek i kwiatków. Patrząc na błyszczące oczy maluchów
i zacięcie starszych uczestników warsztatów, mogliśmy
utwierdzić się w przekonaniu, że taka forma spędzania czasu
z rodzicami oraz rówieśnikami – zdecydowanie im
odpowiadała. Bawiliśmy się wspaniale, zwłaszcza, że każdy,
bez względu na wiek, mógł pochwalić się ewidentnym
talentem plastycznym i technicznym. Spędzaliśmy czas na
świeżym powietrzu. Dwukrotnie zaprosiliśmy uczestników na
rajd. W czasie krótszego uczestnicy odkrywali, nieznane
jeszcze, zakątki naszej gminy. Później mogliśmy wybrać się
dalej, aby poznać walory turystyczne sąsiedniej gminy.
Oczywiście, nie obyło się bez trudności – spadek kondycji czy
awaria roweru nie zniechęciła nas do dalszej wędrówki. Na
szczęście znaleźliśmy sposób na rozwiązywanie kolejnych
kłopotów. Na szczęście ognisko i pieczone kiełbaski
wszystkim poprawiły humory. Nie zabrakło także naszych
wolontariuszy z Klubu Młodego Animatora, którzy pomagali
nam przy organizacji spotkań, sprzątaniu, czy przygotowaniu
wystaw prac.

Zakończeniem i podsumowaniem projektu będzie impreza
plenerowa Rodzinne Pożegnanie Lata, które odbędzie się
3 września 2017 w miejscowości Siemnice. Planujemy
pochwalić się naszymi sukcesami, podpowiedzieć, w jaki
sposób bardzo łatwo można wzmacniać więzi rodzinne.
Spotkanie będzie okazją do integrowania rodzin ze
środowiskiem lokalnym a obecność w Siemnicach umożliwi
prezentację prac, które powstały w trakcie warsztatów. Już
przygotowana tablica - fotograficzna relacja z działań jest tylko
namiastką pomysłów, emocji i poczucia integracji i satysfakcji,
jaką odczuwali ci, którzy zdecydowali się do udziału w
projekcie „Kwartał dla Rodziny”.

Joanna Piłat
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GMINA RACHANIE II W WOJEWÓDZKICH IGRZYSKACH LZS
30 lipca w Krasnobrodzie odbyły się XVIII Wojewódzkie

Igrzyska Rekreacyjno - Sportowe LZS, zorganizowane przez
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie. W zawodach udział
wzięło około 1500 uczestników z 39 gmin województwa
lubelskiego, którzy rywalizowali i walczyli w wielu
konkurencjach indywidualnych i zespołowych, takich jak:
piłka nożna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa,
koszykówka, przeciąganie liny, przerzucanie opony, czwórbój
dla władz samorządowych, rzut lotką do tarczy, „konkurs
farmera”, konkurs siłacza, zawody wędkarskie. Dużą
popularnością cieszyły się zawody dla osób powyżej 50 roku
życia. Gminę Rachanie na czele z wójtem Panem Romanem
Miedziakiem, dyrektorem GOK Rachanie Panem Stanisławem
Seńko, reprezentowało 68 zawodników. Reprezentacja pod
kierownictwem Pana Bogusława Piłata, działacza LZS na
terenie Gminy Rachanie w klasyfikacji końcowej gmin
uplasowała się na drugim miejscu. Drużyna przeciągania liny
mężczyzn oraz drużyna piłki nożnej kobiet będą reprezentować
województwo lubelskie na zawodach centralnych.

Wyniki w poszczególnych konkurencjach:
KONKURENCJE DRUŻYNOWE

Piłka nożna kobiet - 2 miejsce
Piłka siatkowa kobiet – 4 miejsce
Piłka siatkowa plażowa kobiet – 1 miejsce
Przeciąganie liny kobiet – 2 miejsce
Przeciąganie liny mężczyzn – 1 miejsce
Czwórbój władz samorządowych – 2 miejsce
„Spacer farmera” (przenoszenie worków z piaskiem) – 7
miejsce
Trójbój kobiet – 8 miejsce

KONKURENCJE INDYWIDUALNE
Rzut lotką do tarczy:
dziewczęta rocznik 2000 i młodsze
Osuch Dominika – 4 miejsce, Jurczyszyn Kamila – 5
miejsce
chłopcy rocznik 2000 i młodsi
Piłat Jakub – 2 miejsce, Łyczko Konrad – 9 miejsce
Kobiety rocznik 1999 i starsze
Kuryło Agata – 2 miejsce, Chudyga Stanisława – 4 miejsce
Mężczyźni rocznik 1999 i starsi
Baran Ireneusz -2 miejsce, Mroczka Piotr - 6 miejsce
Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego:
WybranowskiAdrian – 7 miejsce, Łyczko Konrad 9 miejsce
Przerzucanie opony traktorowej: Rajtak Szymon -1
miejsce, Piwko Sebastian – 7 miejsce
Indywidualne zawody spławikowo – wędkarskie: Baj
Edward 9 miejsce, Łukowski Janusz – 10 miejsce

W klasyfikacji końcowej powiatów pierwsze miejsce zajął
— Powiat Tomaszowski, drugie— Powiat Zamojski, trzecie—
Powiat Chełmski. W klasyfikacji gminnej najlepszą okazała się
Gmina Tyszowce, na drugim miejscu uplasowała się Gmina
Rachanie, na trzecim Gmina Wierzbica.
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SIŁACZE Z RACHAŃ
Siłacze z Rachań reprezentujący województwo lubelskie

po raz kolejny okazali się poza zasięgiem rywali i sięgnęli po
raz 9 po złoty medal Mistrzostw Polski LZS w przeciąganiu
liny. Ekipa z powiatu tomaszowskiego nie zaznała goryczy
porażki na tegorocznych zawodach i to oni kolejny rok z rzędu
będą królami liny w kraju. Tegoroczne zmagania odbyły się
w pięknym ośrodku COS w Spale.

Oto złota ekipa z Rachań: Majdański Krzysztof, Piwko
Janusz, Bondyra Mariusz, Kulik Mariusz, Koprowski Dariusz.

Bardzo dobrze zaprezentowały się panie od liny z Tyszo-
wiec, które wywalczyły brązowe krążki.

Bardzo blisko medalu były zawodniczki piłki siatkowej
plażowej, którym przypadło czwarte miejsce. Patrycja
Kaniewska i Marta Chwała (wcześniej Jasiewicz) były
o krok od brązu ulegając zawodniczkom ze Śląska 2:1.

CZYTALIŚMY "WESELE"
Po raz drugi nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską

akcję pod patronatem Prezydenta RP "Narodowe
czytanie".Odbywało się ono Zespole Szkół w Michalowie.
Uczestniczyli w nim uczniowie, młodzież i dorośli. Dramat
StanisławaWyspiańskiego "Wesele", wybrany jako tegoroczna
lektura, budził w nas liczne obawy. Jak się okazało,
przygotowane wprowadzenie, prezentacja bohaterów, fabuły,
wymowy dzieła oraz omówienie symboliki, pozwoliło na
dobry odbiór treści.

18 scen pierwszego aktu czytali uczniowie klasy VII, którzy
wcześniej przygotowali tekst, czytając go z podziałem na role.
W dalszej części bawiliśmy się tekstem wspólnie dorośli
i młodzież. Wcielanie się w role dostarczyło wielu emocji
i było niecodzienną zabawą. Nie zabrakło elementów muzyki
weselnej i śpiewu. Tłumaczyliśmy słowa i zwroty dawnego
języka, podkreślaliśmy jego artyzm.

Stroje krakowskie, weselna skrzynia, sprzęty z kącika
regionalnego stanowiły odpowiednią dekorację do scen
rozgrywających się w bronowickim dworku. Nie zabrakło
podkreślenia ogólnopolskiego charakteru "Narodowego
czytania 2017". Odczytane zostało przesłanie Pana Prezydenta
Andrzeja Dudy do organizatorów lokalnych akcji
czytelniczych. W tym dniu można było też otrzymać
pamiątkowy stempel narodowego czytania "Wesela".
Z zapowiedzi pary prezydenckiej wynika, że przyszłoroczne
narodowe czytanie będzie związane z 100. rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości.

Organizatorką naszej szkolnej akcji była pani Aurelia
Policzkiewicz. Zachęcamy do czytania na co dzień, a do
udziału w kolejnej akcji w przyszłym roku.

A.Policzkiewicz
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POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW W TYSZOWCACH
03.09.2017 r. w Tyszowcach odbyły się Dożynki Powiatu

Tomaszowskiego. Święto Plonów było doskonałą okazją do
zaprezentowania osiągnięć miast i gmin powiatu
tomaszowskiego. Gminę Rachanie podczas tegorocznego
święta plonów reprezentowały: Sołectwo Rachanie i Koło
GospodyńWiejskich wMichalowie z wieńcami dożynkowymi,
Gminne Koło PSL i Zarząd Gminny OSP w Rachaniach
z pocztami sztandarowymi. Uczestniczyły również władze
gminy i zaproszeni goście na czele zWójtem Gminy Romanem
Miedziakiem. Mszę Świętą w intencji rolników celebrował
biskup pomocniczy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Mariusz Leszczyński w towarzystwie księży dziekanów
i proboszczów. Tradycyjnie święto plonów otworzył gospodarz
terenu Burmistrz Miasta i Gminy Tyszowce Mariusz Zając,
a powitał gości Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk.
W swoim wystąpieniu podziękował rolnikom za trud tego-
rocznych żniw. Na wniosek Wójta Gminy Rachanie z rąk
starosty odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali:

GMINARACHANIE
Pan Dariusz Juranek, syn Edwarda z Pawłówki.
Pan Krzysztof Łacek, syn Mariana z Kolonii Grodysławice.
Pan Bogusław Koper, syn Stanisława z Józefówki.
Pan Leszek Przykaza, syn Henryka z Wożuczyna

Po części oficjalnej uczestnicy dożynek przeszli w koro-
wodzie na miejscowy stadion, gdzie świętowano do późnych
godzin wieczornych. Na stadionie rozstrzygnięto również
konkurs na najpiękniejsze wieńce dożynkowe .

Wkategorii "Wieńce tradycyjne" nagrody otrzymali:
I miejsce - KGW Brzezinianki z Brzezin Gmina Bełżec-
500 zł
II miejsce - KGW Rachanie- 400 zł
III miejsce - KGWMarysin Gmina Tyszowce- 300 zł

Wkategorii "Wieniec współczesny":
I miejsce- KGW Nabróż Gmina Łaszczów –500 zł
II miejsce- KGW Przeorsk Gmina Tomaszów Lub.- 400 zł
III miejsce- KGWMikulin Gmina Tyszowce- 300 zł

Nagrody pieniężne ufundowali Starosta Tomaszowski Jan
Kowalczyk (za I miejsca), Burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając
(za II miejsca), Przewodniczący Roztoczańskiego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Feliks Rębacz
(za III miejsca). Występom i konkursom towarzyszyła wystawa
sprzętu rolniczego i środków ochrony roślin. Atrakcje
dodatkowe - dziecięcy plac zabaw i stoiska z potrawami
regionalnymi. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna.

KOŁA GOSPODYŃ NA UKRAINIE
W sobotę 19.08.2017 r. Koła Gospodyń Wiejskich z terenu

gminy Rachanie KGWWożuczyn i KGW Siemnice uczestni-
czyły w Międzynarodowym Festiwalu Kulinarnym „Guta
Fest” na Ukrainie w miejscowości Huta powiat Sokalski.

Podczas festynu Panie prezentowały regionalne potrawy
tradycyjnie przygotowywane na terenie naszej gminy. Były to:
różnego rodzaju wypieki, chleb, ciasto, pierogi z różnym
nadzieniem, zupy i przetwory warzywne.

Panie wystąpiły w tradycyjnych strojach z naszego regionu.

Aby upamiętnić to wydarzenie, organizatorzy wydali
książkę z przepisami potraw naszego regionu i regionu
Sokalskiego. Uczestnicy festynu otrzymali pamiątkową
statuetkę, którą organizatorzy przekazali na ręce Wójta Gminy
Rachanie Pana Romana Miedziaka.
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W SIEMNICACH MAJĄ JUŻ SWOJE MIEJSCE
„Nasze miejsce, czyli miejsce dla nas….. w taki przewrotny

sposób nazwali swój projekt członkowie Stowarzyszenia
„Lepsza Przyszłość” , którzy w okresie od lipca do września na
terenie Siemnic, a dokładnie na placu przyszkolnym, utworzyli
przestrzeń przeznaczoną na zabawę i rekreację dla dzieci,
młodzieży oraz rodziców. Nie mogło zabraknąć mieszkańców.
Włączali się na każdym kroku, porządkując, niwelując teren
boiska, czy podejmując kolejne próby uprzątnięcia terenu
wokół byłej szkoły. Środki na ten cel przeznaczyła Fundacja
„Potrafisz Polsko”.W tej chwili najmłodsi mieszkańcy Siemnic
wraz z rodzicami mogą spędzać popołudnia na placu zabaw
z huśtawkami, zjeżdżalnią , piaskownicą. Rodzice mogą
spokojnie obserwować swoje dzieci, przysiadając na kilku, do
tego celu przygotowanych , ławeczkach. A starsi… Dla nich za
szkołą są pełnowymiarowe bramki z siatkami oraz oficjalnie
wygrana przez młodzież piłka. Wakacje 2017 zdecydowanie
należały do aktywnych – zwłaszcza dla zaangażowanych
w realizację swoich projektów członków Stowarzyszenia
„Lepsza Przyszłość”. W oficjalnym otwarciu placu i boiska
uczestniczyli mieszkańcy. Nie zabrakło też Wójta Gminy Pana
Romana Miedziaka. Dał wspaniały przykład wszystkim
rodzicom – wziął udział w meczu piłki siatkowej. Warto dodać,
że Pan Roman Miedziak oraz druhowie OSP w Siemnicach
ufundowali dla dzieci słodkości. "Mamy nadzieję, że to dopiero
początek, ale zdecydowanie jest to krok w dobrym kierunku.
Obserwujemy ogromne zainteresowanie rodzin z dziećmi
możliwością spędzania czasu w takim miejscu. Dołożymy
wszelkich starań, aby takie małe place zabaw powstawały
w kolejnych miejscowościach. Będziemy szukać źródeł
finansowania, ale przede wszystkim ludzi, którzy rozumieją
ideę integracji promowane przez nasze stowarzyszenie.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierali nas
w realizacji tego projektu, pomagali, oferując swoją pracę."
Joanna Piłat

KLUB SENIORA W RACHANIACH DBA O ZDROWY TRYB ŻYCIA
W czwartek 27 lipca 2017 r. w Klubie Seniora w Racha-

niach odbyła się pogadanka na temat zdrowego trybu życia,
którą przeprowadziła pani Alina Pliżga ze Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Tomaszowie Lub. Mówiła o wielu
ciekawych zagadnieniach, w których zawarte były informacje
na temat zasad prawidłowego odżywiania, znaczenia
aktywności fizycznej w życiu każdego człowieka. Mówiła
o błędach żywieniowych, o walce z nałogami i ze stresem oraz
o pozytywnym myśleniu, które jest ogromnie ważne dla
zachowania dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego.
Obalała też krążące mity dotyczące odżywiania się. To już
kolejna prelekcja, która została odebrana bardzo pozytywnie
przez członków Klubu. Miejmy nadzieję, że przekazane
informacje pomogą nam w utrzymaniu dobrej kondycji.


