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Podsumowań czas
Janina Danielczuk: Panie Wójcie. Mija 12 lat od momentu, gdy z woli mieszkańców został Pan wybrany na urząd gospodarza gminy. Podejmując się pełnienia zaszczytnej , ale i bardzo odpowiedzialnej funkcji, brał Pan pod uwagę fakt, że każda przyszłość zaczyna się dziś, a nie jutro. Od tego, jak
pracuje się dzisiaj, zależy przyszłość. A początki łatwe nie były.
Tadeusz Górski: Pierwsza moja kadencja była naprawdę trudna. Był to okres intensywnej a zarazem
efektywnej pracy, której sprzyjała dobra atmosfera w Radzie Gminy, a także akceptacja i zaangażowanie pracowników Urzędu. Mimo trudnej sytuacji finansowej Gmina funkcjonowała normalnie,
przy tym były prowadzone inwestycje. Rozpoczyna się powolny ale systematyczny rozwój, wzrasta
budżet co umożliwia podejmowanie coraz większych zadań inwestycyjnych. Kadencja 2002-2006
to budowa wielu sieci wodociągowych wraz z przyłączami na kwotę 1 078.355zł, z tego 487.948 zł to
dotacje. Powstała sieć kanalizacyjno-sanitarna w Rejowcu i 60 przydomowych oczyszczalni ścieków
o wartości robót 1.270.970 zł, z czego środki pozyskane to kwota 349.905 zł. Do tego sukcesywna
modernizacja obiektów szkolnych, m.in. odbudowa po pożarze sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rejowcu.
Gruntownej modernizacji poddano cały obiekt szkolny (termomodernizacja i wymiana instalacji elektrycznej). Zakupione zostały autobusy do dowozu dzieci do szkół oraz wyremontowane te, które gmina posiadała.
Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy kosztowała 1.819.196 zł, z czego środki zewnętrzne
wyniosły 703.059 zł.
J.D. Jaka była wartość wszystkich zadań w tamtej kadencji?
T.G. Wyniosła 8.613.322 zł, z czego pozyskane dotacje to kwota 2.747.890 zł, co stanowi 32% całości kosztów. Pozyskaliśmy je z wielu źródeł, m.in. od Zarządu Woj. Lubelskiego ze środków Kontraktu Wojewódzkiego, z Woj. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i utrzymania dróg wojewódzkich,
MEN, Ministerstwa Kultury, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Woj. FOŚ i GW, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z programu SAPARD.
J.D. Sprawy materialne to nie jedyna dziedzina działalności gminy.
T.G. Tak. Nie możemy zapominać, że historia Rejowca i gminy jest nierozerwalnie związana z osobą
Mikołaja Reja – założyciela naszej miejscowości. Z okazji 500 rocznicy Jego urodzin zorganizowaliśmy czterodniowe uroczystości. W trakcie ich trwania można było zapoznać się z drzewem genealogicznym rodu Rejów, poznać bogatą historię naszej małej Ojczyzny od XIII wieku do chwili obecnej,
obejrzeć piękno naszej okolicy utrwalone w obrazach artystów malarzy. Zabiegani, zajęci codziennymi obowiązkami i licznymi czynnościami dnia codziennego może zbyt często nie dostrzegamy uroków najbliższej okolicy.
J.D. Kolejna kadencja 2006-2010 - jak krótko można ją określić?
T.G. By oddać jej atmosferę, użyję trzech przymiotników – udana, lecz trudna i stresująca.
J.D. Może Pan to rozszerzyć?
T.G. Opóźnienie środków europejskich, na które tak bardzo liczyliśmy, powodowało pewne obawy.
Jednak z dwuletnim opóźnieniem spłynęły i zaowocowały w sposób, który widać gołym okiem.
J.D. Najważniejsze inwestycje tej kadencji?
T.G. Budowa oczyszczalni ścieków w Wólce Rejowieckiej i sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie,
z czego najważniejsza była Zawadówka, gdzie woda z ujęcia na terenie byłych Zakładów Drzewnych
nie spełniała wymogów sanitarnych.
Chodnik do Rejowca Fabrycznego, remonty budynków użyteczności publicznej: Domu Strażaka, Domu Kultury i budynku UG.
Wydzielenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i scalenie gruntów w 4 sołectwach. To najważniejsze inwestycje, a oprócz nich były drobniejsze, ale także ważne dla społeczeństwa gminy.
J.D. Poprawa infrastruktury to nie jedyne zadania wykonywane w tamtej kadencji.
T.G. Tak. Wciąż pamiętamy o ludziach, którzy są najważniejsi w działalności samorządu. Wspieraliśmy liczne imprezy kulturalno-rozrywkowe m.in. Regionalne Przeglądy
Ciąg dalszy art. na następnej str.
Ciąg dalszy art. na następnej str.
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Pieśni i Przyśpiewki Ludowej, Powiatowe Przeglądy Widowisk Kolędniczych, Obrzędowych i Teatrów Wiejskich, Plenery Malarskie połączone z plastyczną edukacją dzieci i młodzieży, cieszące się wielkim uznaniem
najmłodszych . Uroczyście obchodziliśmy 460 rocznicę nadania praw miejskich Rejowcowi, 90-lecie orkiestry
dętej zdobywającej liczne nagrody na konkursach organizowanych w różnych miejscach Polski, organizowaliśmy Dożynki z Rejem.

Nie można zapomnieć o współpracy z PUP, która na pewno nie zaspokaja wszystkich potrzeb, ale wielokrotnie ratuje najbardziej potrzebujących.
J.D. Panie Wójcie. Obecna kadencja – Pańska trzecia z kolei obfituje w bardzo wiele różnych inwestycji
na terenie gminy, która wg sondażu opracowanego przez pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” należy
do gmin biedniejszych. Jak to wyjaśnić?
T.G. Wszystko się zgadza. „Zamożność” liczona jest wg dochodów własnych gminy. Nie wlicza się do rankingu
pieniędzy pozyskanych z zewnątrz, a my w tej kadencji możemy się poszczycić naprawdę znaczącymi kwotami.
Z kolei, patrząc na „zamożność”, staje się jasne, że nasze stawki podatkowe nie są wygórowane. Rada Gminy,
ustalając je, kieruje się dobrem mieszkańców.
J.D. Ilość inwestycji w obecnej kadencji jest widoczna na każdym niemal kroku. Które uważa Pan za najważniejsze dla życia mieszkańców?
T.G. Każda z nich jest ważna, ma swoje odrębne przeznaczenie i służy lokalnej społeczności.
Tak duża ich ilość to zasługa wielu ludzi. Przede wszystkim posiadamy sprawny mechanizm administracyjny
gminy, mądrą i naprawdę rzeczową Radę, kadrę oświatową, ludzi kultury, regionalistów, a przede wszystkim
mieszkańców Rejowca i gminy, na których zawsze możemy liczyć. Na każdym niemal kroku da się zauważyć
ich gospodarność i pracowitość. Właśnie za pracę z nimi, i to, że darzyli mnie zaufaniem, jestem im głęboko
wdzięczny. Był to solidny fundament, na którym mogliśmy zbudować wiele dobrego. Muszę wspomnieć o ludziach z zewnątrz, których wsparcie pomagało nam w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Przede wszystkim wymienię dobrze nam znanego przyjaciela gminy wicemarszałka Woj. lubelskiego – dr. Krzysztofa Grabczuka,
który zasłużenie otrzymał zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Rejowca. Rysuje się nadzieja na owocną
współpracę i wsparcie dla działań naszej Gminy ze strony Pana prof. Józefa Zająca – Senatora RP.
Przez ostatnie lata, gdy Polska zaistniała w strukturach Unii Europejskiej, nasza gmina bardzo dobrze wykorzystała swój czas. Pozyskanie ponad piętnastu milionów złotych w minionej kadencji znalazło odzwierciedlenie

w wielu inwestycjach.
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J.D. Nie tylko sprawy materialne potrzebne są współczesnemu człowiekowi. Czym może się Pan
pochwalić w zakresie duchowym?
T.G. Silny nacisk kładziemy na kultywowanie tradycji i folkloru. Możemy poszczycić się kapelą
„Sami Swoi”, której repertuar zyskał rzesze zwolenników nie tylko z terenu naszej gminy. Nasza Rejowiecka orkiestra dęta podkreśla unikalny charakter gminy uświetniając wszelkiego typu uroczystości
zarówno patriotyczne, państwowe, jak i religijne. Posiada wszechstronny repertuar a co najważniejsze
łączy pokolenia, gdyż w jej obsadzie świetnie odnajdują się ludzie z tzw. doświadczeniem życiowym
a także miejscowa młodzież. Nasi muzycy są zapraszani na imprezy w niemal całym województwie
i w każdym konkursie zajmują wysokie miejsca.
Chata Skansen Państwa Grzesiaków i Towarzystwo Regionalne Rejowiec, to odniesienie do historii
naszej małej Ojczyzny, do jej bogatej przeszłości, którą każdy znać powinien. Możemy być dumni
z Rodzinnej Galerii Państwa Miszczuków. Odwiedzają ją miłośnicy malarstwa nie tylko z krajów europejskich, o czym świadczą liczne wpisy w Złotej Księdze, ale także nasi sąsiedzi z pobliskich gmin.
Jesteśmy gospodarzami cyklicznych imprez kulturalnych, od niepamiętnych lat organizujemy
„Regionalne Przeglądy Piosenki i Przyśpiewki Ludowej”, zaś od pięciu lat dołączył „Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej”. Coroczne „Przeglądy Zespołów Kolędniczych” przyciągają
nowych wykonawców z kilku powiatów. Z roku na rok coraz więcej uczestników bierze udział
w „Jesiennym Konkursie Recytatorskim”.
Nie sposób pominąć coroczne Plenery malarskie - jest to impreza międzynarodowa, bowiem każdego
roku gościmy artystów z innych krajów.
Wspólnie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Zespołem w Chełmie zorganizowaliśmy dwie Konferencje Kobiet. Przy imprezach tego typu mogą wykazać się aktywnością,
pomysłowością i zdolnościami kulinarnymi Panie z KGW. Przodują w tym Wereszcze Małe i Wólka
Rejowiecka. Wówczas mamy niepowtarzalną okazję spróbowania specjałów przygotowanych na bazie
lokalnych produktów, zapoznania się z regionalną kuchnią, by nie odeszła w zapomnienie. Śmiało mogę powiedzieć, że wkrótce zabłysną nowe koła zainteresowań, wszak w każdej miejscowości są osoby
nie tylko zdolne i kreatywne ale przede wszystkim chętne do działania.
J.D. Aktywność fizyczna i sport to sprawy ważne przede wszystkim dla młodego człowieka.
W tym zakresie nasza gmina nie jest pustynią.
T.G. Rzeczywiście, to w trosce o wszechstronny rozwój fizyczny młodego pokolenia gmina utrzymuje
Klub Sportowy Unia. W piłkę nożną grają nie tylko seniorzy, ale trampkarze i młodzicy. Poza tym
systematycznie organizujemy turnieje sportowe w różnych dyscyplinach, zarówno dla dzieci, jak i młodzieży i zawsze znajdują się chętni do brania udziału. Wielofunkcyjne boisko o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej, sala sportowa, siłownia coraz chętniej są odwiedzane w godzinach popołudniowych. Rozpoczęła się modernizacja bieżni na boisku gminnym poprzez ułożenie nawierzchni
tartanowej. Chcę tez wyjaśnić sprawę sali gimnastycznej przy budynku szkolnym ul. Przemysłowa.
Ona była, jest i będzie własnością gminy. Może być tylko dzierżawiona przez użytkownika budynku
szkoły. Poza tym będzie możliwość korzystania z sali w godzinach popołudniowych przez wszystkie
osoby zainteresowane sportem, ponieważ przede wszystkim ma ona służyć społeczeństwu.
J.D. Panie Wójcie. Ochotnicza Straż Pożarna w Rejowcu, to już bardzo odległa historia.
T.G. Jednostka OSP jest naszą dumą. Jej aktywność, poświęcenie i skuteczność w działaniu przynoszą
wiele pożytku, wielokrotnie ratują nie tylko dobra materialne, ale przede wszystkim to, co najcenniejsze - ludzkie życie.
J.D. W gminie zamieszkuje znaczna liczba rodzin i pojedynczych osób wymagających pomocy
nie tylko finansowej, ale wsparcia innego typu. Co z taką pomocą?
T.G. Te zadania realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jego rozliczne działania polegają na
wsparciu osób i rodzin przeżywających trudne sytuacje życiowe spowodowane bezrobociem,
ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietnością, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
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alkoholizmem lub narkomanią, zdarzeniem losowym i sytuacją kryzysową, klęską żywiołową czy
ekologiczną. Corocznie obserwuje się wzrost liczby osób korzystających ze wsparcia.
J.D. Co może Pan powiedzieć o współpracy z powiatem?
T.G. Mogę z satysfakcją stwierdzić, że układa się dobrze, a nawet bardzo dobrze, co owocuje lepszym stanem dróg powiatowych przebiegających przez naszą gminę. W tym miejscu pragnę podkreślić osobiste zaangażowanie Pana Starosty, który jak wiemy wywodzi się z Grupy G – 9.
J.D. Przed nami kolejne wybory. Oczywiście Pan kandyduje?
Tadeusz Górski: Tak, mam wiele planów na przyszłość naszej gminy, na tę najbliższą a także jeśli
los pozwoli i tę dalszą. W działaniach samorządowych nie ma miejsca na improwizację. Tylko jednostki terytorialne przygotowane naprawdę profesjonalnie mogą zapewnić swoim mieszkańcom dobre warunki rozwoju, sięgać po duże pieniądze. Nasza gmina do takich należy.
Wielką wartością jest poczucie zaufania. Wierzę, że ludzie okażą mi je i pozwolą w dalszym
ciągu podejmować najbardziej słuszne decyzje na rzecz naszej Gminy. Zawsze powtarzałem i powtarzam obecnie, że Gmina - to My Wszyscy. Dlatego razem powinniśmy dbać o jej dobry rozwój.
Janina Danielczuk: Dziękuję za rozmowę i życzę dalszej owocnej pracy na rzecz rozwoju gminy i jej mieszkańców.

Potknąć się w mowie łatwo, trudno odwołać.
Zbliżają się wybory samorządowe. Niemal w każdym miejscu i o każdej porze mieszkańcy prowadzą dyskusje. Nie zawsze rzeczowe, bowiem zbyt często górę biorą emocje, które nadają ton rozmowom.
Ich tematyka najczęściej dotyczy tego, co gmina zrobiła, a czego nie zrobiła; jakie oczekiwania
mieszkańców zostały zaspokojone, jakich nie udało się zrealizować.
I tu nasuwa się refleksja. Nie wszystkie postulaty mogą być spełnione. I wcale nie chodzi wyłącznie o finanse. Dyskutanci powinni wiedzieć, że gmina i stojący na jej czele wójt oraz Rada Gminy
są obwarowani licznymi przepisami, ustawami, paragrafami, w gąszczu których muszą się zmieścić.
Złamanie któregoś z nich, lub choćby niewielkie przekroczenie grozi karami różnego typu. Każda
uchwała czy zarządzenie stanowiące prawo miejscowe jest skrupulatnie sprawdzane przez biuro wojewody lub RIO. Wszystkie zadania, jakie są realizowane - choćby najmniejsze - ( np. plac zabaw) wymagają podjęcia pewnych kroków. W pierwszej kolejności muszą być usytuowane na terenie, który
należy do gminy, znajduje się w jej zarządzie lub użyczeniu. Należy uzyskać na to stosowne pozwolenia.
Na terenie całej naszej gminy są różne podmioty - spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz w zdecydowanej większości własność prywatna. Wszystkie one mają odrębną osobowość prawną.
Jeśli chodzi o realizację innych zadań typu zasiłki, akcyza na paliwo, wyprawka szkolna, gmina otrzymuje na nie dotację z budżetu państwa, jednak ich wypłata jest możliwa dopiero po otrzymaniu środków finansowych z biura wojewody.
Najbardziej dziwi fakt, że osoby uważające się za kompetentne, wypowiadają nieprawdziwe
opinie, sądy i uwagi, co może świadczyć o ich niewiedzy. Tym samym udowadniają, że nie rozumieją
(bądź udają, ze nie rozumieją) wielu przepisów - a powinni.
Potknąć się w mowie jest bardzo łatwo, zaś odwołać wypowiedzianą nieprawdę, o wiele trudniej.
Janina Danielczuk
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Informujemy, że Gmina Rejowiec jest Beneficjentem projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej- Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Termin realizacji projektu to
01.07.2014r. do 3.11.2014r.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy w oddziałach przedszkolnych w Gminie
Rejowiec. Grupę docelową objętą wsparciem w ramach projektu stanowią 2 odziały przedszkolne
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowiec, ul Zwierzyńskiego 8A.
W ramach projektu są realizowane następujące zadania zawarte w projekcie:
Zadanie pierwsze - Organizacja placu zabaw, który w miesiącu wrześniu 2014r. został doposażony
przez wykonawcę poprzez zakup i montaż dodatkowych elementów zabawowych. Wykonano bezpieczną nawierzchnię jako podsypka z piasku na powierzchni 200 m2, a także ogrodzono plac zabaw
płotkiem drewnianym .
Poprzez doposażenie placu zabaw stworzono dzieciom w wieku 3 - 5 lat w oddziałach przedszkolnych
Szkoły Podstawowej w Rejowcu warunki umożliwiające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Wykonanie zadania spowodowało realizację wyznaczonego celu w projekcie.
Zadanie drugie - Dostosowanie pomieszczeń
Realizacja zadania ma na celu stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci
w wieku 3 - 5 lat oraz higienicznych warunków pracy personelu poprzez dostosowanie toalet dla dzieci
i personelu.
Realizacja
Zadanie trzecie - Wyposażenie
Realizacja tego zadania spowoduje stworzenie warunków umożliwiających objęciem wychowania
przedszkolnego dzieci w wieku 3 - 5 lat poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do
możliwości i potrzeb dzieci.
Zostanie zakupione wyposażenie do utrzymania czystości w pomieszczeniach i doposażenie kuchni
oraz meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie szatni oraz innych pomieszczeń gospodarczych, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne a także sprzęt ITC.
Grażyna Korcz

Składamy serdeczne podziękowania
Wykonawcom dekoracji dożynkowej
na ulicy Księżycowej w Rejowcu.
Trzeba podkreślić, że jest to pierwsza tego typu inicjatywa wykonana w gminie Rejowiec, tym bardziej winniśmy
to docenić.
Z podziękowaniem
Wójt Gminy
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„ Z nauki rozum się mnoży” (Mikołaj Rej)

Dzień Edukacji Narodowej

14 października był dla nas dniem wolnym
od zajęć edukacyjnych. Dzień rozpoczął się spotkaniem z wychowawcami. Następnie wzięliśmy
udział w uroczystej akademii wraz z uczniami
Szkoły Podstawowej i Przedszkola z Rejowca.
Prowadzący imprezę - pani Anna Kostecka i pan
Rafał Mikucki - przywitali i przedstawili przybyłych uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi,
nauczycieli emerytów, rodziców i zaproszonych
przedstawicieli władz gminy.
Na początku głos zabrał wójt gminy pan Tadeusz
Górski. Podziękował nauczycielom i pracownikom oświaty, a także złożył im serdeczne życzenia. W swoim wystąpieniu przypomniał wartość
idealizmu jako niewymiernego kryterium zawodu
nauczyciela.
Życzenia do nauczycieli skierowała również
przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej - pani Agnieszka Kloc. W imieniu
uczniów podziękowania nauczycielom złożyli
przedstawiciele Szkoły Podstawowej. Jako wyraz
wdzięczności za pracę i osiągnięcia dydaktyczne,
wszyscy nauczyciele i goście, a wśród nich emerytowani nauczyciele, otrzymali symboliczne
upominki: kwiaty wykonane przez przedszkolaków i uczniów Szkoły Podstawowej.
Podczas uroczystości wręczone zostały także nagrody, którymi wójt p. Tadeusz Górski uhonorował: p. Ewę Nowak - dyrektor Gimnazjum,
p. Małgorzatę Królicką - dyrektor Szkoły Podstawowej, p. Barbarę Kość - dyrektor Przedszkola,
a także nauczycieli: p. Tomasza Praczuka - nauczyciela języka angielskiego w Gimnazjum,
p. Renatę Adamczuk - z-ca dyrektora SP, p. Bar-

barę Klimowicz i p. Annę Prus - nauczycielki
nauczania wczesnoszkolnego w SP i p. Małgorzatę Kość - Krupińską– nauczycielkę Przedszkola.
Kolejne nagrody wręczyli dyrektorzy szkół.
Pani Ewa Nowak nagrodziła nauczycieli: p. Agatę Woźniak, p. Ewę Futymę, p. Jolantę Cielepałę,
p. Elżbietę Ciechan, p. Annę Bzikot, p. Edytę Farian i pracowników obsługi.
Pani Małgorzata Królicka nagrodziła nauczycieli:
p. Irenę Jędruszczak, p. Annę Jaworską, p. Annę
Kostecką, p. Ewę Mazur, p. Iwonę Borowską
i pracowników obsługi.
Pani Barbara Kość nagrodziła panią Mariannę
Machel i pracowników obsługi.
Kolejnym punktem uroczystości były występy
przedszkolaków i uczniów.
Na początek wystąpiły przedszkolaki, które tańcem i recytacją wprowadziły wszystkich w radosny nastrój.
Następnie oglądaliśmy inscenizacje przygotowane przez uczniów SP. Miło było obejrzeć humorystyczne i, jakże prawdziwe, scenki z życia
szkoły. Mogliśmy też posłuchać szkolnego chóru
i obejrzeć występ grupy tanecznej. Na zakończenie uczniowie Gimnazjum zaprezentowali lekcję
polskiego w wydaniu satyrycznym.
Z racji tego święta wszyscy skończyli pracę
wcześniej, ciesząc się pięknym, jesiennym dniem
oraz gromadząc siły, aby dać z siebie jeszcze
więcej niż dotychczas.
Artystom i przygotowującym ich nauczycielom
serdecznie dziękujemy, a wszystkim pedagogom
życzymy cierpliwości i pogody ducha w codziennym trudzie nauczania.
Redakcja GIMprasy

Z wielką przyjemnością informujemy, że nasza prośba do Władz gminy
o opiekę nad pomnikami przyrody znajdującymi się na terenie gminy została wysłuchana. W miejscowości Marynin oznaczono pomnik przyrody - stary dąb
i wpisano go do rejestru zabytków.
Prace pielęgnacyjne wykonane przy pomocy specjalistycznego sprzętu pozwolą nam
i naszym następcom cieszyć się nim przez kolejne lata.
Podziękowania składamy na ręce Pana Tadeusz Górskiego.
Redakcja „Okszy”
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„Niby

nic, a tak to się zaczęło,
niby nic, zwyczajne "pa pa pa"(…)”
(„Orkiestry Dęte” z repertuaru Haliny Kunickiej)
12 października 2014 r., złota polska jesień, a w gminie Rejowiec wyjątkowa uroczystość na cześć
dwóch podniosłych jubileuszy.

Świętowano Złote Gody 15 par małżeńskich naszej gminy oraz 95-lecie Gminnej Orkiestry
Dętej. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, jako nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim otrzymali
Państwo: Cecylia i Piotr Gruszkowie, Honorata i Waldemar Jasykowie, Janina i Ryszard
Kargulowie, Stanisława i Eugeniusz Korchutowie, Zdzisława i Waldemar Kościowie, Cecylia
i Wiesław Krukowie, Zofia i Zdzisław Mazurkowie, Mirosława i Tadeusz Moniakowscy, Zofia
i Edward Popkowie, Stanisława i Ryszard Prusowie, Janina i Stanisław Semeniukowie, Teresa
i Tadeusz Szczepanikowie, Danuta i Czesław Śmigielscy, Irena i Czesław Wiorkowie oraz
Władysława i Albin Wołoszunowie.
Jubilatom towarzyszyły rodziny, przyjaciele, znajomi co sprzyjało atmosferze, dodając jej
niepowtarzalnego charakteru. Prowadzący spotkanie Pani Dorota Łosiewicz i Pan Mirosław Kość
wprowadzili zebranych w świąteczny nastrój. Wójt, Pan Tadeusz Górski przywitał wszystkich
obecnych, kierując do Jubilatów wyrazy pełne uznania i szacunku. Doceniając znaczenie rodziny,
będącej podwaliną każdej społeczności, podziękował za przykład wierności podstawowym wartościom, za wzór, tak potrzebny dzisiaj młodym ludziom, wzór trwałości, lojalności i miłości, dających oparcie i pozwalających wspólnie odpierać przeciwności losu. Wyraził również wdzięczność
członkom Orkiestry za kultywowanie tak wspaniałej tradycji wspólnego muzykowania, podkreślając sukcesy zespołu i zasługi w organizacji wszelkich uroczystości odbywających się w gminie.
Słowa te były początkiem serdeczności, jakie Honorowi Goście przyjęli z ust Przewodniczącego Rady
Gminy Rejowiec Pana Janusza Lechowicza, Wicemarszałka Województwa Pana Krzysztofa Grabczuka,
Wicestarosty Powiatu Chełmskiego Pani Marii Patry. Życzenia w imieniu Senatora Rzeczypospolitej
Polskiej Pana Józefa Zająca złożyła Jubilatom Pani Beata Fałda - Prorektor ds. studiów i nauczania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, a Wojewoda Lubelski Pan Wojciech Wilk dołączył się do
życzeń przysyłając listy gratulacyjne. Wszyscy, w sposób niezwykle ciepły, z ogromną estymą zwracali się
do Jubilatów – Małżonków, podkreślając jak długą drogę wspólnie przebyli, zapewne niejednokrotnie
trudną, nie pozbawioną łez smutku, ale z pewnością okraszoną chwilami radości. Przebyte lata, wspólne
doświadczenia umocniły tylko wzajemne zaufanie, szacunek, miłość, którą widać było w oczach Małżonków. Jubileusz Orkiestry Dętej wspaniale łączył się z tym świętem miłości, bo przecież muzyka jest podstawowym jej językiem, a uprawiających tę muzę można z powodzeniem nazwać zastępem Amora. Członkowie naszej orkiestry to przede wszystkim osoby z dużym doświadczeniem, opoka zespołu, ale nie brakuje
w niej również młodzieży i to szczególnie napawa optymizmem. Istotne jest, co prawda, krzewienie muzyki
– znaczącej inspiracji, panaceum na ludzkie rozterki, o właściwościach łagodzących obyczaje, ale bardzo
ważne są, istniejące w zespole, więzy międzypokoleniowe oparte na współpracy i porozumieniu. Tak liczna
obecność młodzieży zadaje kłam przeświadczeniu, że młode pokolenie życie swe skupia głównie w Internecie. Potrafią w realnym świecie doskonale „współgrać”, realizować swoje pasje i czerpać radość z przynależności. Ważkie - aktywne, zaangażowane życie w gronie, zespole to prężna grupa społeczna, to dynamiczny samorząd, co również zostało zauważone przez winszujących glorii rocznicy. Po akcie dekoracji oraz
wręczeniu pamiątkowych dyplomów i kwiatów Szacownym Małżonkom odśpiewano przy akompaniamencie
orkiestry „100 lat”, po czym nastąpił popisowy, niezapomniany koncert naszej orkiestry, prezentujący wysoki kunszt artystyczny i wirtuozerię. Kapelmistrz, Pan Mariusz Cichosz po mistrzowsku dyrygując, okazał
się też mistrzem konferansjerki. Prawdziwy zachwyt wzbudził występ wokalny Klaudii Słomczyńskiej.
Usłyszeliśmy brawurowo wykonany „Najtrudniejszy pierwszy krok” Anny Jantar i „Czarny Alibaba” Andrzeja Zauchy. Spotkanie zwieńczył poczęstunek przygotowany przez Szkołę Podstawową w Rejowcu,
a kosztujący przysmaki bardzo pozytywnie ocenili wysiłek, pod względem kulinarnych walorów, dobrego
smaku potraw, dostrzegając też dobry smak w aranżacji stołu.

Dostojni Jubilaci, Złoci Małżonkowie, przyjmijcie raz jeszcze najserdeczniejsze gratulacje,
najszczersze życzenia wielu następnych rocznic w zdrowiu i miłości najbliższych.
Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy
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Przebudowa targowiska wraz z wyposażeniem

Zatoka parkingowa przy drodze wojewódzkiej nr 839

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka Rejowiecka
wraz z budową kanalizacji sanitarnej
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Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej

Droga pow

Budowa placów zabaw w dziesięciu
sołectwach dla najmłodszych
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Budowa dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej
w Kobylem, Zawadówce, Maryninie,
Rejowcu (ul. Szkolna,Sportowa, 3-go Maja,
ul. Przemysłowa, Rynek, 22-Lipca, Słoneczna,
Księżycowa), Wólce Rejowieckiej,
Zagrodach oraz w Hruszowie

wiatowa w Kobylem

Termomodernizacja budynku szkoły
podstawowej i gimnazjum,
wraz z ułożeniem kostki brukowej.
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Instalacja nowatorskich zewnętrznych siłowni,
remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury
wraz z przystosowaniem dla osób
niepełnosprawnych, doposażenie orkiestry dętej w stroje
i instrumenty

Zagospodarowanie terenów zieleni
wraz z oznaczeniem nazw ulic w Rejowcu
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12 października 2014 roku podsumowano
95 letnią działalność Gminnej Orkiestry Dętej
w Rejowcu, od początku związanej z Cukrownią
Rejowiec i Ochotniczą Strażą Pożarną, z której
członków została pierwotnie utworzona.
Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
Krzysztof Grabczuk wręczył kapelmistrzowi Orkiestry Dętej Nagrodę pieniężną od władz Województwa
Lubelskiego, Maria Patra - Wicestarosta Chełmski
także docenił wieloletnią pracę na rzecz powiatu wręczając Nagrodę od Starostwa Powiatowego w Chełmie. W imieniu Senatora RP Józefa Zająca gratulacje
złożyła Pani Beata Fałda, Ryszard Suszyński - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego (reprezentował
Marszałka Sosnowskiego), dh Agnieszka Prokopowicz - reprezentująca Oddział Wojewódzki OSP Lublin przeczytała Listy gratulacyjne od Pana Waldemara Pawlaka oraz Zarządu OSP Rzeczpospolitej Polskiej oraz wręczyła Nagrodę. Na uroczystości obecni
byli także Pan Ryszard Starko st. kpt. Straży Pożarnej

w stanie spoczynku, autor historii naszej orkiestry
wykorzystanej w okolicznościowej publikacji, Pan
Marian Janusz Kawałko - regionalista, przedstawiciel
Towarzystwa Regionalnego Rejowiec, radni gminy
Rejowiec, dyrektorzy szkół i pracownicy gminy Rejowiec. Pan Mariusz Cichosz, kapelmistrz Orkiestry
Dętej w Rejowcu otrzymał Statuetkę Mikołaja Reja,
wręczoną przez Wójta Tadeusza Górskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Janusza Lechowicza „Za
zasługi, które są powszechnie znane”. Wójt podziękował Orkiestrze za kontynuowanie jej wieloletniej
edycji i uświetnianie wielu uroczystości gminnych
oraz wysokie miejsca w ogólnopolskich przeglądach
orkiestr. Trzeba przypomnieć, że orkiestra została
w tym roku doposażona ze środków pozyskanych
z funduszy europejskich w kwocie 33 502, 60zł
(w tym z dotacji 28 137,89 zł). Koncert Orkiestry dla
zgromadzonych trwał prawie dwie godziny. Przy poczęstunku przygrywała kapela Sami Swoi z Rejowca.
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go obejrzenia prezentacji uczestników konkursu.
xxx

Wszystkie Panie i chętnych Panów zapraszamy
na III Konferencję Kobiet w dniu 7 listopada o godzinie 17. 00 w salach GOK Rejowiec. W programie: produkt regionalny - LODR Końskowola, Instruktaż prewencji przeciw włamaniom, oszustwom itp. - Posterunek Policji w Rejowcu, Wykład - „Jak skutecznie
i bezpiecznie się odchudzić?” wraz z możliwością badania poziomu cholesterolu, ciśnienia (koszt badania
10 zł), pokaz makijażu i fryzur z Salonu Fryzjersko Kosmetycznego, prezentacja wyrobów Koła Gospodyń
Wiejskich w Siedliszczkach oraz pokazy, konkursy itp.

Gminny Ośrodek Kultury
w Rejowcu proponuje:
- zajęcia plastyczne w każdą środę od 15. 00 do 17. 00
- zajęcia sportowe miłośników sportów walki we wtorek i piątek w godzinach od 18.00 do 20. 00
- zajęcia hafciarskie
- zajęcia taneczne od 3 listopada (w każdy poniedziałek, godzina 18. 00 –zajęcia odpłatne)
- zajęcia wokalne (środa, od godz. 16.45)
- naukę gry na instrumentach (czwartek od 14. 00)
xxx
- zajęcia na siłowni od wtorku do soboty, w godzinach
Uwaga! Prowadzimy zapisy na zabawę Andrzejod 12.15 - 19. 45)
kową z „własnym koszyczkiem”, dnia 29 listopada,
xxx
odpłatność 30 złotych od pary. Zapisy do 20 listopada
Zapraszamy do udziału w Jesiennym Konkursie 2014 roku.
Recytatorskim. 14 listopada o godzinie 10. 00 na sali
Grzegorz Gwardiak
widowiskowej każdy będzie miał możliwość bezpłatneStrona 24
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Współpraca z samorządami sposobem na promocję i rozwój gminy
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 jest dobrowolnym, samorządnym,
trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym
na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
LGD działa od 2009 roku na terenie gmin Sawin, Chełm, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny (gmina
wiejska i miejska) na podstawie umowy z Samorządem Województwa Lubelskiego wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju.
Opracowana strategia koncentruje się na następujących celach:
- poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez odnowiony, przyjazny, estetyczny wizerunek miejscowości (remont i doposażenie świetlic wiejskich, remont i doposażenie budynków użyteczności publicznej oraz ośrodków kulturotwórczych, odnawianie i budowa miejsc o szczególnym znaczeniu dla
zaspokajania potrzeb mieszkańców);
- wzrost aktywności i różnorodności gospodarczej poprzez wsparcie inwestycji służących powstawaniu
i rozwojowi przedsiębiorstw, zakup sprzętu, remonty itp.;
- ochrona i wykorzystanie lokalnych zasobów kulturalnych i historycznych (rozwój małej infrastruktury
komunikacyjnej, ciągów spacerowych i parkingów, zakup strojów, instrumentów muzycznych dla zespołów kultywujących lokalne tradycje i zwyczaje, organizacja imprez turystycznych i kulturalnych,
organizacja festynów, remont miejsc kulturotwórczych, oznakowanie miejsc pamięci narodowej, pomników przyrody);
- wzmocnienie i rozwój kapitału ludzkiego na obszarze ( organizacja przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym, warsztatowym służącym podnoszeniu kwalifikacji, nabywaniu nowych umiejętności praktycznych, organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych)
Za pośrednictwem LGD gminie Rejowiec udało się pozyskać fundusze na następujące projekty:
- oznakowanie i wyeksponowanie najciekawszych atrakcji turystycznych położonych na terenie Rejowca;
- budowa licznych placów zabaw dla dzieci na terenie całej gminy Rejowiec;
- budowa siłowni zewnętrznych przy GOK w Rejowcu oraz przy świetlicy wiejskiej w Wólce Rejowieckiej;
- zakup instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej działającej przy GOK w Rejowcu;
- zakup strojów i instrumentów muzycznych dla kapeli Sami Swoi działającej przy GOK w Rejowcu;
- organizacja festynu „Spotkanie z Gminą Rejowiec” (maraton rowerowy, konkurs na tradycyjny chleb dożynkowy, konkurs na tradycyjny produkt spożywczy, konkurs zespołów śpiewaczych na najlepszą piosenkę ludową);
- przebudowa targowiska i parkingu;
- budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Rejowcu;
- remont świetlicy wiejskiej w Wólce Rejowieckiej (w trakcie realizacji);
- remont i modernizacja oraz wyposażenie publicznej sali w Rejowcu (w trakcie realizacji);

W ramach aktywizacji społecznej i rozwoju umiejętności praktycznych mieszkańców gminy
Rejowiec zostały zorganizowane bezpłatne warsztaty rękodzielnicze. Podczas ich trwania szczególnie
Panie z naszego terenu mogły zaznajomić się z różnymi technikami artystycznego zdobienia i tworzenia z przedmiotów powszechnego użytku prawdziwych dzieł sztuki. Stowarzyszenie LGD Promenada S12 zachęcała również do rozwijania umiejętności związanych z promocją walorów kulturowych,
zabytkowych i przyrodniczych naszego terenu. Przykładem produktu powstałego na bazie takiego
szkolenia jest folder Quiz - Wyprawa Rejowiec Reja, który poprzez zabawę prowadzi po zakątkach
Rejowca. Wędrówka pozwala samym mieszkańcom spojrzeć z innej perspektywy na okolicę, a przyjezdnym pokazać ciekawe miejsca (folder dostępny na stronie internetowej pod nazwą Broszura Rejowiec Quest Wyprawa Rejowiec Reja).
Barbara Dmytryszyn
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dr Marian Janusz Kawałko
Ciąg dalszy artykułu z poprzedniego numeru „Okszy”

Mikołaj Rey i jego sukcesorowi w kluczu rejowieckim

Strona 26

Oksza

Kontynuację artykułu znajdą Państwo w następnym numerze
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DOŻYNKOWE „POCZYTAJ MI MAMO”
Już po raz drugi Gminna Biblioteka Publiczna podczas dożynek gminnych, pamiętała o swoich obecnych i przyszłych czytelnikach. Podczas
uroczystości dożynkowych dzieci przebrane za
postacie z bajek rozdawały w prezencie książeczki
dla dzieci najmłodszych, zachęcając do rodzinnego
czytania książek i korzystania z naszej biblioteki.
Mamy nadzieję, że w pewnym stopniu wpłynie to
na większe zainteresowanie książką i biblioteką.
Dziękujemy rodzicom za pomoc w wykonaniu
strojów, dzieciom za udział w naszej dożynkowej
imprezie, a były to Zając Julia, Bogdańska Olga,
Pomian Weronika, Terlecka Zuzanna, Piwko Patrycja, Janda Maja, Majewska Karolina, Majewska
Paulina i Janda Wiktor.
xxx

NOWOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Dla dzieci najmłodszych:
Hapka C. - Amulet i hymn
Moost N. - Co wolno ,a czego nie!
Sprycha A. - Barbie .Magiczne baletki.
Gordziejewicz A. - Czarnoksiężnik z krainy Oz.
Opowieści o Kucykach
Zaczarowane zabawki

Dla młodzieży polecamy:
Flanagan J . - Zwiadowcy. Królewski zwiadowca.
Pike A. - Ocalona
Peisert M. - Chłopak z wakacji
Webber T. - Tak blisko…
Glines A. - Przypadkowe szczęście
Kowaleczko - Szumowska M. - Galop' 44
Lowry L. – Dawca
Teresa Kopniak
xxx

Kolejny już rok Gminna Biblioteka Publiczna w Rejowcu otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w kwocie 2.820 zł. Dotyczyła ona dofinansowania zadań w ramach programu Biblioteki
Narodowej Priorytet 1 ,,Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.
Dzięki tej dotacji ministerialnej oraz środkom
z budżetu gminnego biblioteka wzbogaciła
swoje zbiory o 365 woluminów. Zakupiono
dzięki temu ciekawe pozycje zarówno z literatury pięknej jak i popularnonaukowej, a także
dla dzieci młodzieży.
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z NASZYCH ZBIORÓW

Gminna Biblioteka Publiczna w Rejowcu składa podziękowanie dla Koła
Gospodyń z Wereszcz Małych za przekazany w darze księgozbiór, który
jest dla nas cenny i będzie służył naszym Czytelnikom przez wiele lat.
PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE
Jeśli masz książki lub inne drukowane materiały, których już nie potrzebujesz, ale
uważasz, że mogą być interesujące dla kogoś innego, możesz przynieść je lub wysłać do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rejowcu.

Wszystkie materiały muszą być w dobrym stanie!
Serdecznie dziękujemy za książki przekazane w darze naszej bibliotece.
Wiesława Podkowa
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały zamieszczone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy: przeznaczonych do: sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego położonej w Rejowcu – działka 72 o powierzchni 0, 0195 ha oraz we wsi Kobyle – działka nr 125 o powierzchni 0,06 ha; przeznaczonych do wynajęcia na okres do trzech lat – lokal użytkowy w Leonowie o powierzchni 61 m; przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech dotychczasowym dzierżawcom, położonych w Aleksandrii Niedziałowskiej – działki nr 9 i 11, w Rejowcu Kolonii
działki nr 176 i 11/3, w Wólce Rejowieckiej – działki nr 162/1, 162/2, 162/3, 16/3,
159/1, 57/1, 12/2, 81/6.
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Ślubowanie uczniów klas pierwszych 15Obchodzony 14 października Dzień Eduka- .10.2014 w Szkole Podstawowej im. Micji Narodowej jest polskim świętem oświaty i
kołaja Reja w Rejowcu
szkolnictwa wyższego ustanowionym 27 kwietnia
1972 r. jako „Dzień Nauczyciela”. Pod nazwą
„Dzień Edukacji Narodowej” na mocy ustawy
Karta Nauczyciela obchodzone jest od 1982. Natomiast 5 października w ponad 100 krajach na
świecie obchodzony jest pod patronatem UNESCO Światowy Dzień Nauczyciela. Dzień ten proklamowany został w 1994 r. jako okazja do podkreślenia wiodącej roli nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji. „Nauczyciele są
inwestycją w przyszłość krajów” - to tegoroczne
przesłanie UNESCO.
Podkreślenie wiodącej roli nauczycieli, ale
i wszystkich pracowników oświaty, było także przesłaniem tegorocznej uroczystej akademii, jaka z tej okazji
odbyła się we wtorek 14 października. W rolę Grażyny
Torbickiej i Artura Żmijewskiego, czyli konferansjerów gali, wcielili się w tym roku nauczyciele Szkoły
Podstawowej Anna Kostecka i Rafał Mikucki, najwyraźniej pokonawszy tysiące innych ochotników starających się o tę posadę. Zebranych z tej okazji gości przeprowadzili przez wydarzenia i atrakcje tego odświętnego przedpołudnia. W obecności pocztów sztandarowych, wójta gminy pana Tadeusza Górskiego, dyrektorów szkół (pani Ewy Nowak, pani Małgorzaty Królickiej, pani Renaty Adamczuk, pani Barbary Kość), nauczycieli emerytowanych i czynnych, pracowników
niepedagogicznych, uczniów przybyłych z dobrego
serca pomimo braku lekcji oraz przyprowadzonych
przez nich rodziców - oklaskiwane były występy artystyczne, tańce, pieśni, kabarety, wręczane były nagrody, wiwatowano, gratulowano, obdarzano się kwiatami
i poprzysięgano jeszcze bardziej wytężoną pracę.
Członkowie braci nauczycielskiej dobrze wiedzą, czy
status „jeszcze bardziej wytężoną” jest obecnie stanem
łatwym do osiągnięcia. Ci, którzy zostali w tej mierze
docenieni, otrzymali od dyrektorów swoich szkół nagrody. A do grupy pracowników wyróżnionych nagrodami przez Wójta należeli: Ewa Nowak, Barbara Kość,
Małgorzata Królicka, Renata Adamczuk, Tomasz Praczuk, Małgorzata Kość Krupińska, Barbara Klimowicz
i Anna Prus.

Wiele się do przyszłorocznego takiego święta jeszcze wydarzy, wiele się okaże, wiele mozołu
przyjdzie znieść. Lecz utrudzony na co dzień nauczyciel zasługuje na uroczystą jedną kartkę w
kalendarzu, która opowiada młodemu pokoleniu
tylko o tym, jak bardzo potrzebny i trudny wyko-

Tradycyjnie w październiku dzieci z klas
pierwszych składają ślubowanie. Jest to symboliczna
chwila przyjęcia w poczet uczniów naszej szkoły.
W tym roku szkolnym, uroczystość odbyła się we środę, 15 października. Licznie zgromadzeni goście podziwiali dzieci ubrane w stroje galowe i charakterystyczne granatowe birety. Na powitanie głos zabrał
wójt gminy pan Tadeusz Górski, który złożył pierwszakom serdeczne życzenia i obdarował słodyczami.
Część artystyczna w wykonaniu trzech klas pierwszych
była dynamiczna i rozśpiewana. Z wielkim zaangażowaniem pierwszaki recytowały wiersze, śpiewały
i ruszały się w rytm melodii. Za piękne wykonanie mali wykonawcy otrzymali gromkie brawa.
Po części artystycznej pani dyrektor Małgorzata Królicka podziękowała uczniom za występ. W serdecznych słowach pogratulowała pierwszakom. Życzyła im sukcesów w nauce i radości ze zdobywania
wiedzy.
Następnie wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, powtarzając tekst
mówiony przez panią wicedyrektor Renatę Adamczuk.
Kolejnym, bardzo oczekiwanym przez dzieci, punktem
programu było pasowanie na ucznia. Pani wicedyrektor
dotykała każdego ucznia w ramię wielkim, czerwonym
ołówkiem i wypowiadała słowa: "Pasuję Cię na ucznia
Szkoły Podstawowej w Rejowcu". Po ślubowaniu
uczennice klas trzecich powitały młodszych kolegów
w gronie uczniów. Na zakończenie uroczystości
uczniowie „przypieczętowali” swoje ślubowanie”,
otrzymali dyplomy, książki ufundowane przez Radę
Rodziców, które wręczyły w jej imieniu panie
Agnieszka Kloc i Marta Krysa. Słodkie rożki sprezentowali rodziców. Natomiast od kolegów z klas młodszych otrzymali notesy i ołówki. Ostatnim miłym akcentem tego niezwykłego dnia były spotkania w klasach i wspólny poczęstunek dla dzieci, rodziców i wychowawców. Był to dla pierwszaków dzień pełen wrażeń i przeżyć. Na długo utkwi on dzieciom w pamięci.
Program artystyczny przygotowały wychowawczynie klas, panie: Agnieszka Janiec - Rogowska,
Agata Kurban i Irena Jędruszczak. Uroczystość prowadził p. Rafał Mikucki i przewodnicząca Samorządu
Szkolnego Emilia Sadowska, nad prawidłową oprawą
muzyczną czuwał p. Przemysław Mierzyński, fotosy
p. Krzysztof Szachun.

Strona 29

Agnieszka Janiec-Rogowska

Oksza

Bicie rekordu Guinnessa
Akademia Aquafresh to Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków.
Dnia 30 września 2014 roku o godz. 12.00 odbyło się największe w historii Polski wydarzenie
związane z higieną jamy ustnej.
Przedszkolaki Akademii Aquafresh z całej Polski,
a wśród nich dzieci z naszego przedszkola pobiły
Rekord Guinnessa w największej liczbie osób myjących zęby jednocześnie. Ustanowienie Rekordu
Guinnessa miało na celu zwrócenie uwagi na problem próchnicy wśród dzieci. Inicjatorem wydarzenia była Akademia Aquafresh, największy
w Polsce program profilaktyki i higieny jamy ustW

N.M.O.W Dzień Chłopaka
na wesoło i sportowo
30 września chłopcy z NMOW w Rejowcu
obchodzili swoje święto. Z tej okazji Samorząd
Wychowanków zorganizował konkurs na Mistera
NMOW. Kandydaci musieli wykazać się w typo-

nej. We wszystkich grupach przedszkolnych w miesiącu wrześniu
realizowane były zajęcia edukacyjne, podczas których uczono dzieci,
jak prawidłowo dbać o ząbki oraz
j ak wal cz yć z niedobrym
„robaczkiem - próchniaczkiem”.
Umiejętność prawidłowego mycia zębów dzieci
doskonalą w czasie codziennego mycia zębów po
posiłkach w przedszkolu.
Bicie rekordu stanowiło dla maluchów wspaniałą
atrakcję. Każdy przedszkolak otrzymał certyfikat
potwierdzający udział w tym wydarzeniu,
co z pewnością będzie wyjątkową pamiątką na
całe życie.
Małgorzata Kość - Krupińska

wo męskich konkurencjach jakim jest np. wiązanie
krawata, ale również umiejętnościami takimi jak
ubijanie piany z białek czy przyszywanie guzików.
Ostatecznie JURY w składzie: pani dyrektor Anna
Gębicka, pani wychowawczyni Weronika Dajczak
i wychowanka Sara Adamowska jednogłośnie
orzekły, że MISTEREM NMOW został Rafał
Przybysz, VICE MISTEREM – Eryk Kowalik,
natomiast Radosław Furmaniuk otrzymał tytuł MISTERA PUBLICZNOŚCI. Zwycięzcom GRATULUJEMY!
W tym samym dniu odbył się TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO do którego zgłosiło się 8 chętnych
wychowanków. Mistrzem Rakiety tenisowej został Radosław Furmaniuk. Uczestnicy i zwycięzcy otrzymali
atrakcyjne nagrody pamiątkowe i dyplomy.
Agnieszka Brzyszko i Sylwia Sowa

W imieniu piłkarzy "Unii Rejowiec" chciałbym za pośrednictwem OKSZY podziękować
ludziom dobrej woli, którzy zechcieli nas wesprzeć finansowo.
Oto ich nazwiska:
1.Tadeusz Górski - Wójt Gminy Rejowiec
2.Tadeusz Liszewski - przedsiębiorca z Rejowca
3. Grzegorz Kość - sołtys Adamowa
4. Zenon Kister - przedsiębiorca z Rejowca
5. Zbigniew Rumiński - Prezes Klubu Sportowego "Unia Rejowiec"
6.Dominik Fornal - przedsiębiorca z Rejowca
7.Krzysztof Proskura - właściciel składu węgla z Rejowca
8.Karolina Ziębakowska - Właścicielka Apteki w Rejowcu

Dziękuję też wszystkim innym sponsorom, którzy przy różnych okazjach wspomagali nas
finansowo, bo każda - nawet najmniejsza kwota - jest dla nas istotna.
Serdeczne słowa podziękowania składa
Kierownik Klubu Sportowego
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