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Wiosenne inwestycje drogowe 
 W naszej gminie przy-
było kolejnych lepszych 
dróg gminnych i powiato-
wych. Na przełomie kwiet-

nia i maja br. zrealizowano inwestycje 
drogowe w zakresie remontów dróg 
gminnych o nawierzchni asfaltowej    
w Kobylem, Zawadówce, Maryninie, 
Rejowcu (ul. Szkolna), Zagrodach.     
W najbliższym czasie nawierzchnia as-
faltowa zostanie wykonana również    
w Hruszowie (przedłużenie drogi). 
Łącznie wiosną w gminie przybędzie 
przeszło 2 km dróg asfaltowych. Po-
nadto tegorocznej wiosny wykonano 
utwardzenie dróg gruntowych w Wereszczach Dużych, Wereszczach Małych a tak-
że w Zyngierówce oraz w Rybiem. Łącznie utwardzonych kamieniem zostało ponad 
1,5 km dróg. 

xxx 
 W maju zakończono również przebu-
dowę drogi powiatowej w Kobylem na od-
cinku 1100 mb. Koszty inwestycji zostały 
pokryte częściowo przez gminę a częściowo 
przez starostwo powiatowe. 
 

xxx 
  Przebudowa drogi powiatowej  
w Kobylem to nie jedyne inwestycje prowa-
dzone wspólnie ze starostwem powiato-
wym. Obecnie trwają prace remontowe  
w Siedliszczkach, Maryninie oraz Rybiem. 
 Jedną z najważniejszych tegorocz-

nych inwestycji drogowych będzie przebudowa 
ul. Słonecznej w Rejowcu wraz z budową chod-
nika (do skrzyżowania z ul. Szkolną) oraz prze-
budowa drogi w Wólce Rejowieckiej. Inwestycja 
zostanie zrealizowana dzięki wsparciu z budże-
tu państwa w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. W maju został  
rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę, który   
w czerwcu rozpocznie prace. 
Tegoroczne inwestycje gminne to również długo 
oczekiwana przebudowa targowiska wraz z bu-
dową parkingu przy ul. Szkolnej. Wykonanie 

prac jest możliwe dzięki pozyskanym środkom w ramach działania Odnowa i roz-
wój wsi na realizację operacji „Od jarmarków Mikołaja Reja do współczesnej pro-
mocji lokalnych produktów i rękodzieła – przebudowa targowiska i parkingu wraz 
z wyposażeniem w miejscowości Rejowiec” – współfinansowanie z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 wynosi 80 % kosztów. 

Strona 3 

Droga gminna w miejscowości Czechów Kąt 
z nową nawierzchnią asfaltową. 

Droga gminna w miejscowości Kobyle  
z nową nawierzchnią asfaltową 

Aneta Jeleń 

Droga gminna w miejscowości  
Wereszcze Duże utwardzona  

kruszywem. 
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O G Ł O S Z E N I E 
 Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec 
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały za-
mieszczone wykazy  nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych     
w: Adamowie, Aleksandrii Krzywowowlskiej, Aleksandrii Niedziałowskiej,  Majdanie 
Starym, Niedziałowicach Pierwszych, Rejowcu Kolonii, Wólce Rejowieckiej, Weresz-
czach Dużych przeznaczonych do dalszej dzierżawy dla dotychczasowych dzier-
żawców na okres do trzech lat.  

    W dniu 30 maja 2014 roku Rada Gminy  Rejowiec  udzieliła absolutorium wójtowi za 2013 rok  
z wykonania budżetu gmin. Zgodnie z art. 271 ustawy o finansach publicznych nie później niż  dnia 30 
czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialne-
go podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego. W dniu 9 maja Komisja 
Rewizyjna  wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy i do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie 
wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2013 rok.  Zgodnie z art. 267  ustawy  o finansach pu-
blicznych,  wójt do 31 marca przedłożył radnym jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie 
z realizacji budżetu za 2013 rok. Wyżej wymienione sprawozdanie  zostało ocenione pozytywnie          
i stwierdzono, że budżet jest realizowany zgodnie z prawem jak i wolą rady gminy.  Analizie poddane 
zostały sprawozdania statystyczne, finansowe jak i informacja o stanie mienia komunalnego. Budżet 
gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 18 496 945,07 zł z tego dochody bieżące zostały wyko-
nane w kwocie 17 650 699,99 zł, a dochody majątkowe w kwocie 846 245,08 zł, co stanowiło w sto-
sunku do planu 99,87 %. Wydatki ogółem natomiast wykonano w kwocie  16 679 180,88 zł z tego wy-
datki bieżące w kwocie 15 000 774,31 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 1 678 406,57 zł, co stanowiło 
94,21 % w stosunku do planu. Gmina wypracowała tym samym nadwyżkę budżetową w kwocie 
1 817 764,19 zł , a nadwyżkę operacyjną w kwocie 2 649 925,68 zł, świadczy to o przeznaczeniu czę-
ści dochodów bieżących na realizację inwestycji.   
Z budżetu w 2013 roku przeznaczono 1 678 406,57 zł na zadania majątkowe, najważniejsze z nich to: 
1. modernizacja dróg gminnych – 439 488,44 zł  
2. budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej - projekt – 26 322,35 zł  
3. przebudowa drogi gminnej Nr 109649 L ul. Przemysłowa w Rejowcu  łącząca drogę wojewódzką nr 
812 z drogą powiatową nr 3152 L – etap I   –  443 426,08 zł 
4. zakup programu komputerowego dotyczące odpadów – 5 215,06 zł  
5. dotacja dla powiatu na budowę drogi  

                                  - we wsi Wereszcze Duże  – 119 500,00 zł 
                                  - we wsi Marysin – 85 998,00 zł  
                                  - we wsi Leonów – Zyngierówka – 460 594,50 zł  

6. budowa placów zabaw – 22 005,35 zł , 
7. przebudowa więźby dachowej świetlicy wiejskiej w Leonowie – 53 583,90 zł  
8. modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rejowiec – 9 462,54 zł  
9. zakup odśnieżarki – 8 095,35 zł  
  
 Z budżetu udzielono dotacji dla jednostek z sektora finansów publicznych jak i spoza sek-
tora w kwocie 1 444 053,44 zł. 
    Z analizy budżetu gminy za 2013 rok  wynika, że dochody z tytułu podatków, jak i opłat 
były gromadzone systematycznie, efektywnie wykorzystywano środki z unii europejskiej,  przestrzega-
no limitu wydatków określonych planem finansowym.  
             Renata Słomczyńska 

Absolutorium dla Wójta 
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Będzie  bezpieczne miejsce do kąpieli 
 
  Amatorzy letnich kąpieli doczekali się. Z inicjatywy Wójta Gminy P. Tadeusza Górskiego zo-
stało wydzielone miejsce wykorzystywane do kąpieli, a zlokalizowane na zbiorniku wodnym zwanym 
„Białym Rowem”. Będzie czynne w okresie wakacyjnym, a więc od 01 lipca 2014 r do 31 sierpnia 
2014 r. Bezpieczeństwo zapewni Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmie. 
Warunkiem korzystania z miejsca do kąpieli jest dostosowanie się do regulaminu, który został przyję-
ty przez Radę Gminy Rejowiec. 
              Janina Danielczuk 

Pamięć jest skarbnicą umysłu 
 
  Od wielu lat w Zawadówce kultywowana 
jest pamięć 4 Brygady Pancernej – jednostki 1 
Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Pol-
skiego, który odegrał ogromną rolę w operacjach 
2 Armii Wojska Polskiego podczas II wojny świa-
towej. 
   To w miejscu, gdzie obecnie mieści się budynek 
szkolny, znajdował się plac apelowy , na którym 
żołnierze 4 Brygady złożyli przysięgę, zaś pobli-
ski las  przez długie pół roku stał się ich drugim 
domem. Nic dziwnego, że chętnie wracają w to 
miejsce, wspominając z nostalgią minione lata, 
już bardzo odległe.  
   Z okazji 70 rocznicy sformowania I Drezdeń-
skiego Korpusu Pancernego WP odbył się           
w dniach 22-23 maja XIII Ogólnopolski Zlot 
Kombatantów -żołnierzy 4 Brygady Pancernej       
i innych jednostek 1 korpusu. Jego miejscem stała 
się gościnna Ziemia Chełmska, w tym Zawadów-
ka.  
  Zgodnie z polską tradycją przybyłych z całej 
Polski zacnych gości powitał gospodarz gminy 
Wójt Tadeusz Górski. 
Na  patriotyczną uroczystość przybyli: 
Płk. Eugeniusz Praczuk – były żołnierz 4 brygady, 
który w Zawadówce składał przysięgę, 
Kpt. Franciszek Golik  - Prezes Zarządu Okręgo-
wego Związku Kombatantów RP i BWP w Cheł-
mie 
P. Ryszard Najczuk  przedstawiciel Ministerstwa 
Obrony Narodowej 
Gen. brygady Stanisław Olszański z-ca Szefa In-
spektoratu Wojsk Lądowych, 
Gen. brygady Stanisław Smok z-ca dowódcy 11 
Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, 
Płk. Wiesław Marszałek z-ca dowódcy 34 Bryga-
dy Kawalerii Pancernej w Żaganiu. 

Żołnierze i oficerowie stowarzyszeni w Związku 
Żołnierzy WP w Żaganiu na czele z ppłk. Mieczy-
sławem Kupczykiem. 
Członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów 
WP na czele z Marianem Lipczukiem.  
Przedstawiciele władz wojewódzkich i powiato-
wych w osobach PP. Pawła Ciechana i Mariana 
Kawałko. 
Księża  ks. kanonik Marek Żyszkiewicz i ks. Ma-
riusz Wójcik 
Nie mogło zabraknąć Pocztów Sztandarowych, 
Kompanii Honorowej o Orkiestry Dętej. 
Uroczystość zgromadziła nie tylko osoby związa-
ne z wojskiem, ale mieszkańców Zawadówki, 
młodzież szkolną. Zgodnie ze słowami Wójta wi-
tającego licznie zgromadzonych, stała się dla 
wszystkich dniem pamięci i zadumy, dniem wiary 
w lepszą przyszłość, w bezpieczną i sprawiedliwa 
Europę, w bezpieczny i sprawiedliwy Świat – 
Świat bez wojen, terroryzmu i niesprawiedliwo-
ści. 
Była także hołdem  oddanym wszystkim zamor-
dowanym i poległym Polakom – bohaterom walk 
o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.  

*** 
 Patriotyczna uroczystość odbyła się też 11 
maja pod Pomnikiem Pamięci w Maryninie. 70 lat 
temu 5 maja 1944 roku w odwecie za aktywną 
działalność oddziałów partyzanckich AK Niemcy 
dokonali zbrodni na mieszkańcach  Hruszowa, 
Marynina i Siedliszczek  Wiele rodzin straciło 
swoich bliskich. Ginęły całe rodziny. Przybyli na 
uroczystość mieszkańcy, nieliczni kombatanci , 
władze gminy w osobach Wójta P. T. Górskiego   
i Przew. Rady P.  J. Lechowicza radnego P. A. 
Lewczuka oraz zaproszeni goście .w osobie P. 
Franciszka Golika wzięli udział we mszy św. od-
prawionej przez ks. kanonika Andrzeja Jeżynę. 
Zebrani oddali hołd wszystkim zamordowanym 
zarówno      

Ciąg dalszy art. na następnej str. 
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w czasie kampanii   wrześniowej,  w mrocznych 
latach okupacji hitlerowskiej oraz  
z rąk oprawców stalinowskich nie tylko w tym 
miejscu, ale w wielu innych rozsianych na pol-
skiej ziemi. 
Decyzją Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych ZG w Warszawie wrę-
czone zostały odznaczenia: 
Kombatancki Krzyż Pamiątkowy – Zwycięzcom 
otrzymał P. Stanisław Kielich 

zaś Odznaki „Za zasługi dla Związku Kombatan-
tów RP i Byłych Więźniów Politycznych otrzy-
mali: 
Pani Helena Miszczuk c. Franciszka 
Pani Zofia Mizgalska c. Kazimierza 
Pan Karol Sałamacha s. Jana 
Aktu dekoracji dokonał Kpt. Franciszek Golik.   
Była to piękna lekcja naszej historii, często zbyt 
tragicznej i bolesnej.                                                                  
     Janina Danielczuk 

 
 
  W związku z kanonizacją naszego Papieża Jana Pawła II zaliczonego już w poczet świętych, 
wiele środowisk postanowiło upamiętnić to wydarzenie w różny sposób.   
Nasze społeczeństwo podjęło inicjatywę odsłonięcia pomnika wielkiego Polaka usytuowanego przy 
kościele parafialnym pw. św. Jozafata.  Zarówno ksiądz kanonik Andrzej Jeżyna, Rada Parafialna, 
jak i władze gminy, wszyscy zaakceptowali pomysł. 
 Władze gminy na czele z wójtem P. T. Górskim i Towarzystwo Regionalne z przew. J. Grze-
siakiem zainicjowały zbiórkę pieniędzy wśród mieszkańców. Spotkała się ona z życzliwością, która 
zaowocowała zebraną kwotą w wysokości 2500 zł. 
Inicjatorzy zbiórki serdecznie dziękują darczyńcom, którzy okazali wiele serca i wsparli finansowo.  
Oto ich nazwiska: 
1.Zenon Kister – przedsiębiorca z Rejowca 
2.Małgorzata Dendera – sklep „Groszek” w Rejowcu 
3.Karolina Ziębakowska – właścicielka apteki w Rejowcu 
4.Roman Prościński – przedsiębiorca z Rejowca 
5.Wiesław Olko – prezes G.S. Rejowiec 
6.Aneta Korszla – sklep „wszystko po 4 zł” w Rejowcu 
7.Iwona Hymol- zakład fryzjerski w Rejowcu 
8.Tadeusz Liszewski -przedsiębiorca z Rejowca 
9.Radosław Wojewódzki – Centrum Motoryzacyjne w Rejowcu 
10.Krzysztof Proskura – skład opału w Rejowcu 
11.Wojciech Szymański – przedsiębiorca z Rejowca 
12. Sławomir Skiba – Alex – Bis Rejowiec 
13. Andrzej Grabczak – projektant z Chełma 
14. Grzegorz Farian – przedsiębiorca z Rejowca 
15. Paweł Wawryszuk – PRHU Hruszów 
16. Zbigniew  Maciejewski – ZBIG-DOR Rybie 
17. Elżbieta Wiorko – właścicielka pracowni  
protodentystycznej w Rejowcu 
 
 Inicjatorzy zbiórki P.P. T. Górski i J. Grzesiak  
serdecznie dziękują wszystkim ofiarodawcom za wrażliwość,  
za dobroć serca i hojność. Wszyscy oni po raz kolejny  
udowodnili, że wśród nas są ludzie wielkiego serca.     
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tragicznej i bolesnej.                                                                  

Marian Janusz Kawałko 

 
Co wiem(y) o  Rubiem  vel Rybiem ?  

 

Ciąg dalszy art. na następnej str. 
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Ciąg dalszy art. na następnej str. 
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Słowo od redakcji… 
 Jeszcze tak niedawno ( 2, 3 lata temu) w tzw. „Rybieńskim dużym lesie” ( las pomiędzy Rybiem, 
Marysinem a Ludwinowem) widywano dzikie pszczelniki, niestety zostały bezpowrotnie zniszczone. 
Obecnie trwa tam wycinka starego drzewostanu. 
 Naszym obowiązkiem jest przypomnieć o istniejących na terenie gminy Rejowiec starych drze-
wach (m. in. dębów), znajdujących się w miejscowości Rybie, Wereszcze Małe, Żulin, Rejowiec. Wy-
magają one zabezpieczenia nie tylko przed szkodnikami, ale przede wszystkim przed bezmyślnością 
ludzką. Za przykład niech służy nieprzemyślane zniszczenie kopca granicznego Zofii Reyowej jesienią 
2010 roku w sołectwie Niedziałowice. 
 Pamiętajmy, że ostatnie świadectwa pamięci dziejowej bez naszej pomocy zginą bezpowrot-
nie. 
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 23 maja 
w GOK Rejo-
wiec został 

przeprowadzony konkurs 
wiedzy o gminie Rejowiec, 

założycielu Rejowca i wydarzeniach dziejących 
się gminie. W konkursie „Moja Mała Ojczyzna”, 
bo tak się oficjalnie go nazywa, wzięło udział 
szesnaścioro uczestników wyłonionych w szkol-
nych eliminacjach. W skład komisji konkursowej 
weszli: Stanisław Jan Miszczuk – wice prezes 
Towarzystwa Regionalnego Rejowiec, Piotr Ka-
sjan – członek Towarzystwa Regionalnego Rejo-
wiec, Grzegorz Gwardiak – GOK Rejowiec. Po 
przeprowadzeniu pisemnego konkursu wiedzy   
o Rejowcu, gminie i jej historii oraz bieżących 
wydarzeń się w niej dziejących wyłoniła zwy-
cięzców poszczególnych kategorii. 

W kategorii „szkoła podstawowa”: naj-
więcej punktów zdobył Igor Danielczuk, II – Ja-
rosław Sobstyl, III –Damian Sochacki i Maja 
Machel; zaś w kategorii „gimnazjum” najwięcej 
punktów zdobył Michał Sobstyl, II- Karolina 
Maśluch, III – Michał Kozaczuk i Iga Cybulska.. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody 
książkowe i dyplomy ufundowane przez Wójta 
Gminy Rejowiec.. 

xxx 
Tego samego dnia rozstrzygnięto także 

konkurs rysunkowy. Okazją do stworzenia wspa-
niałych prac jest przypadająca w tym roku 95 
rocznica powstania Orkiestry Dętej w Rejowcu. 
Do konkursu zgłoszono prace 35. dzieci.      

W kategorii klas I-III pierwsze miejsce 
zajął Kamil Paczosa ze SP w Rejowcu. I miejsce 
w kategorii klas IV – VI zajęła Aleksandra 
Szczepańska. Wyróżnienia otrzymali: Karolina 
Dmytryszyn, Karol Górny, Magdalena Makla-
kiewicz. Prace oceniali Stanisław Jan Miszczuk, 
Danuta Długosz, Mariusz Proskura i Grzegorz 
Gwardiak. Nagrody i dyplomy ufundował Wójt 
Gminy. Wystawa prac konkursowych będzie 
trwała do końca roku. 

xxx 
Od 23 maja do 20 czerwca w salach 

Gminnego Ośrodka Kultury można oglądać wy-
stawę prac plastycznych Ryszarda Ruzika. Arty-
sta urodził się 14 maja 1950 roku w Wałbrzychu, 
gdzie w latach młodzieńczych rozpoczął działal-
ność twórczą. W swoich pracach zwraca się ku 

duchowości, skupia się na szczególe i symbolice, 
czasami sięgając wybiórczo po kolor, zmusza 
obserwatora do refleksji. Często są to sceny dra-
styczne, pokazane w artystyczny sposób. Posłu-
guje się ołówkiem, piórkiem, tuszem, czy też 
technikami mieszanymi, sięgając np. po gwasz    
i tusz. Jest laureatem wielu nagród indywidual-
nych (np. Triennale Sztuki” – grafika i rysunek 
2005-2008, konkursu skierowanego do artystów 
nieprofesjonalistów, organizowanego przez Wo-
jewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie). Swoje 
prace prezentował na wielu wystawach indywi-
dualnych  i zbiorowych. Obecnie mieszka i two-
rzy w Poniatowej. Niniejsza wystawa jest próbą 
przedstawienia tak ciekawej i trudnej w odbiorze 
twórczości społeczności gminy Rejowiec. 

xxx 
Od kwietnia do 23 maja 2014 roku mo-

gliśmy oglądać w GOK Rejowiec wystawę po-
święconą pontyfikatowi Świętego Jana Pawła II. 
Podsumowaniem wystawy był konkurs wiedzy   
o naszym papieżu. Prace oceniała komisja złożo-
na z ks, Dariusza Lipskiego, Mariusza Proskury  
i Danuty Długosz. Specjalne pytania testowe 
przygotowane dla dzieci i młodzieży skupionych 
wokół KSM w Rejowcu pozwoliły wyłonić zwy-
cięzców.  I miejsce zajął Michał Sobstyl,  II 
miejsce  - Aleksandra Wiorko,  III miejsce - Iga 
Cybulska, Wyróżnienia:  Aneta Nowak i Sara 
Ochal. Nagrody i dyplomy ufundował Wójt 
Gminy. W konkursie wzięło udział 40 osób. 

xxx 
 Zapraszamy dzieci i młodzież do zapisy-
wania się w GOK Rejowiec na Bezpłatne Warsz-
taty Plastyczne. Warsztaty będą trwały 5 dni: od 
30 czerwca do 4 lipca 2014 roku. Zapisy  
w GOK - u lub Szkole Podstawowej. 

xxx 
 30 czerwca rozpocznie się w Rejowcu ko-
lejny Międzynarodowy Plener Malarski. Prawie 
dwudziestu artystów będzie utrwalało piękno 
naszej gminy. Efekty ich pracy będzie można 
zobaczyć na wystawie poplenerowej, która odbę-
dzie się w salach GOK Rejowiec 8 lipca o go-
dzinie 17. 00 (wtorek). Trzeba zauważyć, że 
artyści poprowadzą w tym czasie bezpłatne 
warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży z na-
szej gminy. Najlepsze prace młodych artystów 
również zobaczymy na wystawie poplenerowej. 
Artyści wyjadą od nas 9 lipca 2014 roku. 
    Grzegorz Gwardiak 
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O G Ł O S Z E N I E 
 Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec 
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został za-
mieszczony wykaz  lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, przeznaczo-
nych do dalszego najmu na okres do 3 lat, znajdujących się w budynku byłej szko-
ły w Marysinie. 

Tydzień Bibliotek 
 Jak co roku  Gminna Biblioteka Publiczna 
w Rejowcu w dniach 8-15 maja 2014 r., włączy-
ła się do obchodów Tygodnia Bibliotek - progra-
mu promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na 
celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w po-
prawie jakości życia oraz zwiększanie prestiżu 
zawodu bibliotekarza i  zainteresowania książką 
szerokich kręgów społeczeństwa. Hasłem Tygo-
dnia Bibliotek 2014 było „Czytanie łączy poko-
lenia”. 
W ramach tegorocznych obchodów odbyły się   
w naszej bibliotece zajęcia plastyczne, głośne 
czytanie fragmentów książki A. Lindgren „Pippi 
Pończoszanka” oraz zajęcia w ramach cyklu 
„Świat zwierząt” (czytanie bajki „Awantura na 
podwórku” ze zbioru W. Drabik „Odjazdowy 
zwierzyniec” kolorowanki, zgaduj-zgadula, na-
śladowanie zwierząt). 
W zajęciach uczestniczyły dzieci z klas III oraz 

klasy O „C” ze Szkoły Podtawowej w Rejowcu. 
Oprócz pracowników biblioteki gościnnie zaję-
cia współprowadziły Pani Danuta Długosz oraz 
Pani Janina Danielczuk, którym serdecznie dzię-
kujemy za współpracę. 
     Teresa Kopniak  

 Dzień bibliotekarza 
 
  14 maja 2014 r. w Chełmskiej Bibliotece 
Publicznej im. M. P. Orsetti w Chełmie spotkali 
się bibliotekarze, by wspólnie obchodzić Dzień 
Bibliotekarza i Bibliotek. Coroczne święto jest 
okazją do wręczenia nagród i wyróżnień.  
Honorową Srebrną Odznakę Zasłużony Działacz 
Związkowy Kultury i Sztuki przyznawaną przez 
Federację Związków Zawodowych Pracowników 
Kultury i Sztuki otrzymała dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Rejowcu Wiesława Pod-
kowa. 
 

 
 
 
 
 

Wójt Gminy Rejowiec   
składa podziękowania za szczególne zaangażowanie w dbałość  

o estetyczne zagospodarowanie przestrzeni wokół posesji. 
 

 Jednocześnie mocno apeluję o zwracanie uwagi na zasadzane przez pra-
cowników UG kwiaty, klomby, itp..  Każdy przejaw chuligaństwa prosimy zgła-
szać do UG. Pielęgnujmy drzewa znajdujące się nad drogami, chodnikami, 
gdyż niezadbana zieleń stanowi realne zagrożenie dla zdrowia. W działaniach 
tego typu w miarę możliwości pomożemy, prosimy więc o informację o zagroże-
niach, byśmy mogli zlikwidować problem. 
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SPOTKANIE INTEGRA-
CYJNE PO LATACH 

 W dniu 2 czerwca 2014r w Gminnym 
Przedszkolu w Rejowcu odbyło się spotkanie 
integracyjne z uczniami klasy 6A ze Szkoły 
Podstawowej w Rejowcu. W obliczu kończące-
go się roku szkolnego oraz zakończenia kolejne-
go szczebla edukacji zaprosiliśmy naszych ab-
solwentów do odwiedzenia przedszkolnych mu-

rów. Większa część klasy 6 A to nasi wycho-
wankowie . W porozumieniu z wychowawcą 
klasy panią Anną Kostecką postanowiliśmy tro-
chę powspominać i wspólnie powrócić do bło-
gich lat przedszkolnych. O godzinie 9.00 rano 
powitaliśmy w naszych przedszkolnych progach 
grupę wyrośniętej już młodzieży wraz z wycho-
wawczynią. Mimo deszczowej pogody przybyli 
uśmiechnięci i pewnie ciekawi co ich tu czeka . 

Po powitaniu przystąpiliśmy do wspólnych za-
baw i zawodów sportowych. Drużyny stanowiły 
zespoły składające się z przedszkolaków i szkol-

niaków. Śmiechu było co niemiara, zabawom     
i zawodom towarzyszyła zdrowa rywalizacja. 
Młodzież przygotowała dla przedszkolaków za-
gadki a w nagrodę za ich rozwiązanie dzieci 
otrzymywały naklejki. Szóstoklasiści obdarowa-
li nas również książeczkami, które przynieśli     
z domów oraz maskotkami. Najwięcej wrażeń 
dostarczyło przeglądanie starych kronik z cza-
sów pobytu w przedszkolu. Trudno niekiedy 
było rozpoznać kolegę lub koleżankę z przed-
szkola -wszyscy byli tacy mali. 
Wspólnie spędzony czas minął bardzo szybko    
i przyjemnie. Razem z gośćmi stwierdziliśmy, 
że warto organizować takie spotkania częściej. 

xxx 
Dzień Dziecka w Przedszkolu 

 Z okazji Dnia Dziecka zagościł w naszych 
skromnych progach pan Bogdan Depta - artysta 
muzyk na co dzień współpracujący z Chełm-

skim Domem Kultury. Pan Bogdan wcielił się  
w postać Papy Smetfa i zabawiał przedszkola-
ków śpiewem, tańcem oraz zagadkami o tematy-
ce muzycznej, przyrodniczej i zdrowotnej.  

Ciąg dalszy art. na następnej str. 
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Profesjonalne podejście do dzieci sprawiło, że 
czas minął wszystkim bardzo miło i szybko. 
Dzieci nauczyły się nowych zabaw i piosenek, 
nie było czasu na nudę. W przerwie zabawy 
przedszkolaki spożywały słodki poczęstunek 
przygotowany przez mamy: Agnieszkę Dubiel     
i Annę Sawa. 
Każda z grup przedszkolnych otrzymała gry stoli-
kowe oraz puzzle związane z tematyką przygód  
„Bolka i Lolka”. Przedszkolaków czeka jeszcze 
jedna atrakcja- wycieczka do krainy zabaw „ Jaś   
i Małgosia” w Zamościu. 

xxx 
„Kochamy Was całym sercem” - 

Dzień Mamy w Gminnym  
Przedszkolu w Rejowcu 

 
 Mama - to jedno słowo ileż kryje w sobie 
treści. Z nim związane są zawsze najpiękniejsze, 
niczym nie zmącone wspomnienia z dzieciństwa, 
nasze pierwsze troski, radości, marzenia. Każdy z 
nas chowa w sercu wdzięczność za to, że mama 
dała mu największy skarb – życie. Wdzięczność 
tę wyrażamy  w różny sposób: poprzez miłość, 
codzienny szacunek, pamięć. Mama jest bardzo 
ważna. 
W dniu 26 maja 2014 r spotkaliśmy się w na-
szym. Przedszkolu na wspaniałej uroczystości. 

Mamy nadzieję, że przez te kilka chwil mamy 
zapomniały o kłopotach dnia codziennego, wzru-
szyły się, a może i rozweseliły. 
Były wierszyki, piosenki, tańce i upominek dla 
mamy . Dzieci przygotowały nauczycielki: ma-
luszki - E. Farian, średniaki - M. Machel i M. 
Kość- Krupińska a starszaki – B. Szymańska i D. 
Malarz. 
Życzenia z okazji święta mamy złożyła rodzicom 
- dyrektor przedszkola pani Barbara Kość 
Nie zabrało również poczęstunku dla wszystkich. 
 
  Dyrektor przedszkola 
  Barbara Kość 

Uroczystość Dnia Patrona  
Szkoły Podstawowej w Rejowcu 

Dwa się mieli ku paniej, więc rymy pisali, 
Aby się, czym kto może, paniej podobali. 
Jeden stojąc napisał: „Już dalej nie umiem”, 
Drugi przyszedł, wziął kredkę, napisał: „Ja umiem.” 
Ten wyszedł, a ów przyszedł, przypisał: „ale łgać” 
Ten przyszedszy obaczy, jął rym pilnie mazać. 
A do tego przypisał, co pisał: „Nie umiem” — 
„Umiesz, ale nie możesz, tak o tym rozumiem.” 
 To jeden z tzw. „Figlików” Mikołaja Reja. Chociaż Rej propagował pisanie po polsku,  „iż Polacy nie gęsi iż 
swój język mają”, to dziś niewiele z tego na pierwszy dźwięk rozumiemy. Trudne słowa młodsi czytelnicy mogą sobie 
„wgooglać’; starsi czytelnicy mogą… zapytać młodszych, co to znaczy „wgooglać”. Tak czy inaczej, to właśnie Mikołaj 
Rej i szkoła, której patronuje, byli bohaterami uroczystości mającej miejsce 29 kwietnia 2014 w Szkole Podstawowej. 
Uroczystość ta była w szkole wydarzeniem niecodziennym i dotąd niespotykanym. Zbiegła się z pewną ważną rocznicą. 
24 kwietnia 1976 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia wraz z wręczeniem sztandaru, i pamięć o tym właśnie 
wydarzeniu zebrała nas teraz wraz z wyjątkowymi gośćmi, którymi byli: przewodniczący Rady Gminy – pan Janusz Le-
chowicz, byłe vicedyrektorki szkoły – panie Janina Adamczuk i Maria Krzewińska, nauczyciele emeryci, zarząd Rady 
Rodziców szkoły - panie Agnieszka Kloc i Marta Krysa, artysta malarz – pan Stanisław Miszczuk, przewodniczący To-
warzystwa Regionalnego – pan Jerzy Grzesiak, dyrektorki placówek oświatowych – panie Ewa Nowak i Barbara Kość.  
Mikołaj Rej, Mikołaj Rej… Bo o nim była mowa. Był celebrytą swoich czasów. Rywalizował z niejakim Kochanowskim 
i za sprawą swoich przeciwników nie wychodził na jego tle korzystnie. Szedł pod prąd i wybierał trudną drogę żeby być 
trendy. Publikował swoje posty po polsku, podczas gdy inni go za to hejtowali. O  szczegółach tej postaci i jego lajfstajlu  
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Ciąg dalszy art. na następnej stronie 

mieliśmy dowiedzieć się w dalszej części akademii, ale 
teraz kilka słów o tym co było bohaterem drugiego planu. 
W tle naszej uroczystości i w oczekiwaniu na nią, był 
ogłoszony przez Panią Dyrektor Miesiąc Patrona. Miesią-
cem Patrona został kwiecień. Kwiecień był z tego wyróż-
nienia bardzo szczęśliwy.  
Rej okazał się, bowiem, bogatym tematem i szeroką inspi-
racją. O Reju mówiono na godzinach wychowawczych, 
lekcjach języka polskiego, historii i matematyki, jako pre-
tekst do zadań z treścią. W klasach zawisły wspaniałe ga-
zetki. Czytane były utwory Reja w ramach akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom”. Była ekspozycja dzieł Reja w bi-
bliotece. Był plastyczny konkurs na jego portret (pani An-
na Jaworska). I na rozpoznawanie zdjęć rejowieckich za-
bytków (pan Robert Pawlas). Stworzyliśmy spis szkół pol-
skich noszących imię Mikołaja Reja (pani Iwona Borow-
ska). Gromadziliśmy wspaniałe pamiątkowe zdjęcia szkol-
ne sprzed lat (panie Dyrektorki). Owoce tych działań 
uczestnicy mogli obserwować na ekranie w prezentacji 
multimedialnej (pan marek Adamczuk) przez cały czas 
trwania akademii, a teraz także na stronie internetowej 
naszej szkoły (pan Przemysław Mierzyński). Jednym sło-
wem – mieliśmy ręce pełne roboty. Sam Rej, wszakże, 
napisał „Chłop robotny i żona pyskata, To wezmą choćby  
i pół świata.” 
A propos chłopa. Przepraszam, a propos „napisał”. Co 
jeszcze ważnego Rej napisał, to w ramach akademii recy-
towała każda z obecnych na niej klas jako wybrany cytat. 
W tym czasie goście także losowali sobie jedno z usłysza-
nych wtedy haseł jako dobrą wróżbę. Nic frywolnego się 
na szczęście nie wylosowało. Następnie, przygotowana 
pod kierunkiem polonisty (pani Barbary Wójcik) grupa 
uczniów uroczyście deklamowała utwory Patrona. Wręcza-
no nagrody we wspomnianych wyżej konkursach. Akade-
mię okraszały ludowe tańce w wykonaniu szkolnego ze-
społu tanecznego Rejowieckie Figliki (pani Anna Prus). 
Wyświetlone były dwa filmy zrealizowane specjalnie na tę 
okazję: układanie kostki Rubika we wzór słowa „Rej” (pan 
Michał Mąka) i program rozrywkowy o szkole (pani Anna 
Kostecka). Są one teraz udostępnione światowej publicz-
ności na stronie internetowej szkoły. Był wreszcie punkt 
„wolna mównica” po zakończeniu uroczystości, dający 
możliwość wypowiedzieć się któremuś z zaproszonych 
gości. Skorzystała z niego pani Janina Adamczuk, która 
skierowała do zebranych słowa podziękowania i wspo-
mnień. Innym nieprzewidzianym ochotnikom z parciem na 
szkło, to znaczy na szkołę, też nie odmówiono chwili sła-
wy, niech mają.  
Jednak główny punkt programu jeszcze nie został opisany. 
Była nim wizyta gościa z daleka. Można nawet rzec, z 
zaświatów, bowiem to sam Mikołaj Rej zmaterializował 
się na sali gimnastycznej! To była jego chwila, nieprzery-
wana reklamami. „Czyń, co słusze, a nie folguj sobie, boć 
się hojniej to nagrodzi tobie”, powitała mężczyznę w zaku-
rzonym kontuszu prowadząca (Anna Kostecka). I tak się 
stało. Brzmiał, jak to Rej, staropolsko. Opowiadał, prze-
mawiał, nagrody wręczał, do zdjęć pozował, nawet do mu-
zyki podrygiwał…   
Tak zakończyły się obchody Dnia Patrona dla ubranej od-
świętnie szkoły. Ech, ani my ani też Rej, nigdy tego nie 
zapomnimy.  

 
A do najbardziej ponadczasowych, i jakoś zaskakująco 
prawdziwych, przestróg Mikołaja Reja należą: 
 
„Małe złodziejaszki wieszacie, wielkim się nisko kłania-
cie.” 
„Kto wszystkim straszen, wszystkich się bać musi.” 
„Kogo szczęście wyniesie niech się upaść boi.” 
„Jako więc kto sieje, tak też żniwo bywa.” 
„Bo nas sam Pan uczył temu: chcesz - li sam brać, daj dru-
giemu.” 
 „Jako choremu pozłociste łoże, tak też głupiemu szczęście 
nie pomoże.” 
„Że dobrym być potrzeba  i któż tego nie wie? Lecz dobry 
owoc rośnie nie na każdym drzewie.” 
„Lepszy jest zawżdy żywy głos, niż zdechła skóra co ją  na 
pergamin wyprawują.” 
„Bo zawżdy ci więcej jedzą, Którzy bliżej misy siedzą.” 
„Gorszy pochlebca niż kruk, choć niecnota, Bo ten po 
śmierci, ten drze za żywota.” 
„Ksiądz wini Pana, Pan księdza , a nam, prostym zewsząd 
nędza.” 
„Nie mów co chcesz, abyś nie usłyszał czego nie chcesz.” 
„Nie ten jest mądry, kto wiele spraw umie, lecz kto złe od 
dobrego rozeznać rozumie.” (motto szkoły) 
Anna Kostecka 
nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej 
współorganizator  

xxx 
Dzień Otwartych Drzwi w naszej szkole 

Dnia 16 maja br. w Szkole Podstawowej im. 
M. Reja w Rejowcu odbył się ,,Dzień Otwartych 
Drzwi”. W tym dniu gościliśmy w naszej szkole 
przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Rejowcu 
przybyłych z rodzicami i wychowawczyniami: p. M. 
Machel, B. Szymańską, D. Malarz i panią  dyrektor  
przedszkola B. Kość. Dzień Otwartych Drzwi zorga-
nizowano w celu przedstawienia oferty edukacyjnej 
naszej szkoły. 

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej, to prze-
łomowy moment w życiu dziecka i jego rodziców. 
Stanowi on często pierwszą okazję do kontaktu z gru-
pą społeczną. Dla rodziców zaś dni otwarte, jakie 
organizują przedszkola i szkoły są elementem cennej 
wiedzy jaką można zdobyć o placówce czy kadrze 
pedagogicznej. Aby ułatwić dzieciom proces przy-
szłej adaptacji i już teraz zapoznać z nowym miej-
scem edukacji, jakim jest nasza szkoła nauczyciele 
przygotowali wiele atrakcji i ciekawych zajęć dla 
dzieci. 

Na początku Pani Dyrektor Małgorzata Kró-
licka serdecznie powitała przybyłych rodziców          
z dziećmi i wychowawczyniami, które rozpoczną 
edukację przedszkolną i szkolną z dniem 1 września 
2014 roku. Następnie pani dyrektor dokonała krótkiej 
prezentacji placówki i jej patrona oraz nauczycieli    
w niej pracujących. Dzieci uczęszczające do grupy  
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6-latków przedstawiły krótki program arty-
styczny - zaprezentowały,  wiersze i piosenki. Nato-
miast uczniowie naszej szkoły uczęszczający na zaję-
cia kółka tanecznego prowadzonego pod kierunkiem 
p. A. Prus zaprezentowali taniec nowoczesny. ,,Mini 
kabaret” uczniów klasy 3 b, który wspólnie z dziećmi 
przygotowała p. I. Jędruszczk umilił czas wszystkim 
zwiedzającym naszą placówkę. 

Następnie przyszedł czas na zabawy kierowa-
ne przez nauczycieli wychowania przedszkolnego – p. 
B. Jaszczuk, A. Kurban i M. Maziarczuk. Były to tań-
ce i zabawy ruchowe przy muzyce, w oparciu o Meto-
dę Ruchu Rozwijającego. Zaproszeni goście mogli 
obejrzeć wystawę prac plastycznych dzieci uczęszcza-
jących na zajęcia ,,kółka plastycznego”, prowadzone-
go przez panią I. Jędruszczak oraz konkursowe prace 
plastyczne przedszkolaków. Uroczystość ta była oka-
zją do rozstrzygnięcia konkursu plastyczne-
go pt. „Wiosenne drzewko” i wręczenia 
upominków laureatom konkursu. Wyróż-
nieni uczniowie z dumą prezentowali dy-
plomy i nagrody książkowe przed swoimi 
rówieśnikami. Wiele uciechy dostarczyła 
dzieciom możliwość zwiedzenia placówki, 
po której oprowadzała gości p. B. Jaszczuk. 
Rodzice mogli zwiedzić przedszkole, zapo-
znać się z jego wyposażeniem, porozma-
wiać z panią dyrektor i nauczycielami. Pod-
czas Dnia Otwartego, oprócz sal przed-
szkolnych można było odwiedzić pozostałe 
sale lekcyjne naszej szkoły. 

Na zakończenie rodzice otrzymali 
ulotki z niezbędnymi informacjami nt. na-
szej placówki, a dzieci naklejki z wizerun-
kiem patrona szkoły - M. Rejem oraz tele-
fonem i adresem e-mail. Przybyli goście 
dziękowali za mile spędzony czas, a dzieci 
opuszczały przedszkole w doskonałych hu-
morach, radosne, co dla organizatorów sta-
nowiło największą nagrodę. 

  Michalina Maziarczuk 
xxx 

Marsz ekologiczny 
 Dzień Ziemi w naszej szkole był wesoły 
i kolorowy. A to za sprawą naszych 
uczniów.              
 23 kwietnia 2014 roku w okolicy szkoły 
zorganizowano marsz ekologiczny pod hasłem: 
„Polaku młody, nie marnuj przyrody”. 
Celem marszu było promowanie postaw ekolo-
gicznych w najbliższym środowisku. Dostrzega-
nie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksplo-
atacji środowiska. Uświadomienie otoczenia o 
potrzebie ochrony przyrody.  
            Dzieci przygotowały transparenty z eko-
hasłami, ulotki o tematyce ekologicznej, koloro-
we baloniki, kwiaty i ruszyliśmy ulicami Rejow-

ca.  
            W czasie trwania marszu wyznaczeni uczniowie 
rozdawali proekologiczne ulotki napotkanym mieszkań-
com. 
            Uczniowie klas 0-III spotkali się ze strażakiem 
przed budynkiem straży pożarnej w Rejowcu. Wręczyli 
strażakom podziękowanie za ich działania mające na celu 
ochronę przyrody- gaszenie wypalanych traw. Klasy IV-VI 
przed Urzędem Gminy w Rejowcu na ręce Pani Sekretarz 
Gminy Ewy Markowskiej, złożyły zobowiązanie do podej-
mowania działań proekologicznych na rzecz ochrony śro-
dowiska.  
            Pogoda dopisała, wróciliśmy do szkoły z myślą, że 
nasz marsz przyczynił się do promowania postaw ekolo-
gicznych w najbliższym środowisku. 
     Maria Knapińska 
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Konkurs „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”  
w Gimnazjum im. J. H. Dąbrowskiego w Rejowcu 

 
  Rejowieckie gimnazjum im. Jana Henryka Dąbrowskiego w roku szkolnym 20013/2014 sta-
rało się o uzyskanie certyfikatu „Bezpiecznej szkoły” przez udział w konkursie „Bezpieczna szko-
ła – bezpieczny uczeń” organizowanym w ramach ogólnopolskiego rządowego programu 
„Bezpieczna szkoła.” Warunkiem uzyskania certyfikatu było wykonanie 10 zadań określonych 
przez organizatorów konkursu. Były one następujące: 
1. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, 
społeczeństwo, obywatel. 
2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, 
otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy          
w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)”. 
3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia 
Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; 
zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. 
4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych 
człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. 
5. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze 
– jak się przed tym bronić? 
6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwór-
kowe, – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do „paczki”. 
7. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasam Mój przyjaciel jest inwa-
lidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność. 
8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak mo-
nitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, 
chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy? 
9. Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także 
ucznia …. 
10. Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szko-
łę, dotyczącego kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów. 
 W realizację zadań zaangażowana była cała społeczność uczniowska i wszyscy nauczyciele. 
Jak widać, zadania konkursu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” były różnorodne, zawierają-
ce tematykę bezpośrednio dotyczącą bezpieczeństwa życia i codziennego funkcjonowania mło-
dzieży gimnazjalnej. Ich realizacja sprzyjała integracji uczniów oraz budowaniu ich pozytywnej 
współpracy z nauczycielami. Ponadto sposób realizacji zadań konkursowych umożliwił Szkole 
wykazanie się w dbałości o swoich podopiecznych, oraz stworzył okazję do podniesienia wzajem-
nej integracji w trosce o bezpieczeństwo w szkole. Sposób przeprowadzenia konkursu pozostawiał 
szkole i nauczycielom dowolność w formach realizacji, dzięki czemu mogli podjąć się kreatywnej 
współpracy z młodzieżą. Nad właściwą realizacją zadań konkursowych czuwał pedagog szkolny, 
Pani Edyta Farian. Po zrealizowaniu wszystkich zadań i wysłaniu sprawozdań do jury konkursu 
pozostaje oczekiwanie na przyznanie certyfikatu „Bezpiecznej szkoły.” 

 
  
                                                                                       Pedagog szkolny – Edyta Farian 
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KARKÓWKA W WINIE 
1/2 kg karkówki 
1/2 kg małej pieczarki 
2-3 cebule 
1 kostka rosołowa 
1/2 szk. wina czerwonego wytrawnego 
listek laurowy 
ziele angielskie 
sól, pieprz do smaku 
 Sposób wykonania:Karkówkę pokroić w plastry, posypać solą i pieprzem, następnie obtoczyć 
w mące i podsmażyć na rozgrzanym tłuszczu. Pieczarkę zblanszować. Cebulę pokroić i usmażyć.   
W naczyniu żaroodpornym układać warstwami karkówkę, pieczarkę i cebulę. Dodać listek laurowy 
i kilka ziarenek ziela angielskiego. 
Kostkę rosołową rozpuścić w 1 szk. wody i wlać do karkówki, podlać 1/2szk.wina czerwonego wy-
trawnego. Piec do miękkości w tem.180 stopni. 
  
                                                                                                        EWA SADLAK 
                                                                                                     Wereszcze Małe 

 

 28 czerwca (sobota) 2014 roku o godzinie 10. 00 odbędzie się  
I Turniej Piłki Nożnej Poświęcony Pamięci Dawida Psujka.  

OGŁOSZENIE 

 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rejowcu zaprasza chętną młodzież 
(dziewczęta i chłopców) w wieku 15 – 18 lat i 
powyżej z terenu gminy Rejowiec do zaanga-

żowania się w życie społeczne jednostki OSP Rejowiec po-
przez udział w: 

- Zawodach sportowo-pożarniczych, 
- Ćwiczeniach, 
- Szkoleniach, 
- Działaniach ratowniczo-gaśniczych. 
Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania się  w Urzędzie Gminy w Re-

jowcu, pok. 11 (Komendant OSP Rejowiec – Karol Sałamacha) do końca 2014 
roku. 

O dalszych ustaleniach poinformujemy zainteresowane osoby po wstępnej kwali-
fikacji.          Zarząd 

           Jednostki OSP Rejowiec 
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Wydarzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Rejowcu 
w fotopigułce 

Uczestnicy konkursu wiedzy o Rejowcu „Moja Mała Ojczyzna” wraz z jury 

Zwycięzcy konkursu wiedzy o św. Janie Pawle II 

 Wystawa Ryszarda Ruzika z Poniatowej 
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Wydarzenia Szkoły Podstawowej w Rejowcu  
w fotografii 

Dni patrona szkoły 

Dzień Otwartych Drzwi 

Marsz ekologiczny - Dzień Ziemi 

 

   


