Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy
należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych
ustawach. 4 listopada 2016 roku Rada Gminy Rejowiec na wniosek wójta gminy podjęła uchwały
w sprawie podatków i opłat lokalnych.
I. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P z dnia 5 sierpnia 2016, poz. 779),
gmina Rejowiec przyjęła własne niższe stawki podatkowe:

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części z wyjątkiem zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej.
II. Do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok przyjęto cenę żyta na poziomie roku 2016 w wysokości
– 52,00 zł za 1dt. Od 2015 roku stawka podatku rolnego nie uległa zmianie.
III. Stawka za dostarczanie wody w wysokości 2,82 zł/ m3 i odprowadzanie ścieków w wysokości
4,75 zł/m3 pozostaje na takim samym poziomie od 2012 r.

Po raz pierwszy Rejowiec otrzymał prawa miejskie na mocy Aktu lokacyjnego od króla Zygmunta
I Starego w roku 1547. Po ponad 300 latach miasto zostało pozbawione tych praw. Na mocy
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. Rejowiec znów będzie miastem. Stanie się to
z dniem 1 stycznia 2017 r. Tak ważne wydarzenie powinno zaistnieć w świadomości mieszkańców,
a pomóc temu może przekazanie aktu nadania statusu miasta przez przedstawiciela rządu. W tym celu
Wójt naszej gminy P. Tadeusz Górski wraz z Wójtami gmin Morawica, Opatówek i Mielno zwrócił się
z prośbą do P. Beaty Szydło – Prezesa Rady Ministrów.
Oto treść pisma:
Dalszy ciąg artykułu na następnej stronie

4 maja 1547 roku przez króla Zygmunta Starego nadane

i pałacu pospołu z nim strzegą

lecz bezdusznym ukazem carskim wniwecz podeptane.

Co się tyczy spraw ludzkich – nie są opieszali.

Data 1 stycznia roku tysiąc osiemset siedemdziesiątego

Wielu ich Radę wspiera i za mądrość chwali.

pamiętania niegodna, ani sprawcy jego

–A gdzież lokaje, pokojowi, stangreci – ma świta

Po 470 latach – najwyższy już czas – Rey zacny zawoła: dobrodusznie Rey ludu ponownie zapyta.
–by na nowo wróciło miasto na kobylską połać

–Panie Reyu, tu rządzi trzecia Rzeczpospolita,

na prawie magdeburskim tu posadowione.

i nikt już dla nikogo być się kpem nie godzi.

Miasto mojej młodości, uznane przez żonę,

Tu taj każdy się czuje jak pan i dobrodziej.

Zofiję z domu Koścień, z małopolskiej ziemi.

Tu każdy i waszmością bywa i stangretem

Tuśmy się otoczyli dziatkami naszymi,

gdy zapala oktanową przed domem karetę.

I tutaj napisałem dzieł polskich niemało,

Tak się Panie Reyu pozmieniały czasy,

aby moje pospólstwo je łacno czytało.

że nijak nie rozróżnisz kija od kiełbasy.

Aby podszedł zew, przykład dany innym krajom,

Oba są równo w dymach na brąz okadzone.

że Polacy nie gęsi i swój język mają.

– Zsiadaj Pan, Panie Reyu, zakosztuj wędzonek,

Niech więc się znowu miastem Rejowiec objawi

znajdzie się także mocna nocna okowita.

niech tuteczne sołectwa na równi postawi

Pan Rey z karety schodzi i dalej nie pyta,

Z moją władzą dawniejszą, bo sołtys – też władza

lecz do wspólnej biesiady z lubością zasiada

co skutecznie wójtowi i z serca doradza.

Po prawej ręce wójta ma tu za sąsiada,

– Bez mała półtora wieku czekałem tej chwili,

po lewej zaś Skarbniczkę co prześwietnie liczy,

by się ludzie z dnia na dzień w mieszczan obrócili.

kieliszeczki i kasę z uśmiechem słodyczy.

Na przyszłość wspólną waży taka decyzyja,

Czasem miarkować każe rajcom i wójtowi

Niech się miasto jak Kraków królewski rozwija,

By się nie rozpędzali i nadal się głowi

niech z unijnego skarbca fortunę pobiera,

jak by tu budżet jeszcze dopiąć aż do zera…

póki nam rzeczywistość wciąż jeszcze doskwiera

Bo w tym się cała mądrość urzędu zawiera,

Rey, jak przystało na pana, sławnego szlachcica,

aby sprawunki nowe przysposobić gminie.

kontuszem bogato haftowanym i brodą zachwyca.

niech się na wzór rejowski z fantazją rozwinie.

Przed pałacem Zaleskich przystaje z fasonem,

Toast wznosi Mikołaj, z Rey ów zacna postać:

I z karety tak rzecze ludności zgodzonej:

– Rejowiec zasługuje, by znów miastem zostać!

–A gdzież wasza wójtowska władza się podziewa?

Za zdrowie władz Urzędu, i za mieszczan zdrowie!

Podobno każdy tu ptak na jej chwałę śpiewa.

piję tę okowitę co się zdrową zowie.

–Waćpanie nasz – lud z serca do Reya zawoła,

Żyjcie tutaj bezpiecznie, i o miasto dbajcie.

Nasz wójt – zacna persona, i uczynna zgoła.

Jego reputacji nijak nie uwłaczajcie.

niejednego talara przysposobił gminie

A tak będą was sławić, z was czerpać przykłady

Ze swej gospodarności w Ziemi Chełmskiej słynie.

Bo tam szczęście się krzewi, kędy nie ma zwady!

a gustownie dobrani pomocnicy jego budżetu
Marian Janusz Kawałko

Potwierdza to m.in. zorganizowanie spotkania - międzynarodowej konferencji tematycznej na terenie naszej
gminy. Komitet Organizacyjny przesłał na ręce Wójta Gminy P. T. Górskiego podziękowanie.
Oto jego treść:

Na odzyskanie niepodległości nasz kraj czekał przez długie 123 lata. 11 listopada
1918 r. Polska odzyskała upragnioną wolność. Nie sposób zapomnieć tej, jakże ważniej
dla Polaków daty, z którą kojarzą się słowa bliskie naszym sercom – Wolność,
Niepodległość, Ojczyzna.
O wolności ze wzruszeniem mówił nasz wielki rodak – Papież Jan Paweł II, kiedy w 1991 roku po raz drugi
odwiedził umiłowaną ojczyznę: „Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale zdobywać. Zdobywa się ją,
czyniąc użytek w prawdzie, bo tylko prawda czyni wolnym”.
W naszej gminie dzień 11 listopada obchodzony jest od wielu lat bardzo uroczyście. Ten rok był szczególny,
gdyż w Rejowcu miały miejsce gminno - powiatowe obchody.
Uroczystość rozpoczęła Msza Św. odprawiona w kościele parafialnym p. w. św. Jozafata. Przed Mszą uczniowie
Gimnazjum im. J.H. Dąbrowskiego zaprezentowali zebranym w świątyni program artystyczny (słowno muzyczny) zawierający bogate treści patriotyczne związane z odzyskaniem Niepodległości. Ewenement stanowił
udział w części artystycznej dyrektorów placówek oświatowych. Dyrektorzy p. p. Małgorzata Królicka, Ewa
Nowak i Barbara Kość, chcąc wesprzeć młodzież i dać jej godny przykład, recytowały utwory współczesnych
artystów.
Licznie zgromadzonych powitał gospodarz gminy Wójt Tadeusz Górski. Przypomniał, że 11 listopada to symbol
miłości Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa.
Wśród znanych gości znaleźli się: p. Piotr Deniszczuk – Starosta chełmski, p. Tomasz Szczepaniak – wicestarosta,
współorganizator tejże uroczystości patriotyczno-religijnej, p. Marcin Łopacki - kierownik filii Urzędu
Marszałkowskiego, p. Katarzyna Zawiślak - kierownik delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie, służby
mundurowe: płk Zbigniew Ostrowski, płk Andrzej Kielecki, płk Marek Sołowiej, mł. brygadier Wojciech
Chudoba. Kombatantów i przedstawicieli związków kombatanckich reprezentowali: Franciszek Golik,
Jan Markowski, Wincenty Kwiatkowski.
Oprócz w/w Wójt powitał wszystkich uczestników uroczystości wedle stanowiska, wieku i zasług. Homilię
wygłosił Ks. proboszcz Andrzej Jeżyna, a jej treść dotyczyła drogi do wolności z zaznaczeniem nazwisk Polaków,
którzy do zwycięstwa przyczynili się. Oprawę muzyczną zarówno Mszy Św. jak i składaniu wiązanek, wieńców,
przemarszu ulicami Rejowca zapewniła jak zwykle orkiestra dęta pod wprawną batutą jej dyrygenta Mariusza
Cichosza. Powagę uroczystości podkreślały sztandary z; ZS w Dubience, OSP Rejowiec, SP im. M Reja
w Rejowcu, Gimnazjum im. J. H. Dąbrowskiego w Rejowcu, Akcji Katolickiej Rejowiec.
Wiązanki kwiatów złożono pod Pomnikiem Upamiętniającym Pomordowanych przez Niemców hitlerowców
w latach 1939-1944 i na grobach żołnierzy WP spoczywających we wspólnej mogile na cmentarzu parafialnym
w Rejowcu oraz przy pomnikach upamiętniających tragiczne chwile w: Żulinie, Maryninie, Hruszowie,
Marysinie i Zawadówce.
Uroczystość z pewnością zapadła głęboko w sercach i umysłach jej uczestników, a poległym za Ojczyznę cześć
i chwała oraz pamięć wieczna.
Po raz kolejny pamięć narodowa została powiązana z modlitwą dziękczynną.
Janina Danielczuk

Nauczyciel to nie tylko zawód, to przede wszystkim powołanie. Wiedziano
o tym od dawna, skoro pierwsze ministerstwo oświaty – a była nim Komisja
Edukacji Narodowej – powstało w roku 1772.
Na pamiątkę tamtego wydarzenia dzień 14 października ustanowiono Dniem Edukacji Narodowej,
popularnie zwanym Dniem Nauczyciela. Edukacja młodego pokolenia to sprawa priorytetowa, bowiem
dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości społeczeństwa.
W tym roku gminne obchody DEN zostały zorganizowane w SP im. M. Reja i Gimnazjum
im. J. H. Dąbrowskiego w Rejowcu. Miały charakter integracyjny, bo uczestnikami byli uczniowie
obydwu szkół, dzieci z przedszkola, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice
(tych ostatnich nie było za wiele – a szkoda). W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście w osobach:
Wójt Gminy P. Tadeusz Górski

Ksiądz Proboszcz Andrzej Jeżyna

Przew. Rady Gminy P. Mirosław Kość

Ksiądz Wikary Dariusz Lipski

Sekretarz Gminy P. Ewa Markowska

Prezes ZNP P. Ewa Suchań

Skarbnik Gminy P. Renata Słomczyńska
Wójt i Przew Rady w swoich wystąpieniach podziękowali nauczycielom za ich codzienną pracę,
którą nie sposób dobrze wykonywać, jeśli nie towarzyszy jej autentyczne powołanie i twórczy zapał.
Jednocześnie życzyli sukcesów w pracy zawodowej i zadowolenia w życiu osobistym.
W podobnym tonie głos zabrał Ksiądz Proboszcz oraz Przew. Rady Rodziców gimnazjum
P. Małgorzata Sobstyl i Rady Rodziców S.P. P. Agnieszka Kloc. Obydwie dziękowały za pasję
i entuzjazm, za ciągłe podnoszenie jakości kształcenia dzieci. Za okazywane serce i sympatię, za
kształtowanie serc i umysłów młodych ludzi. Życzyły satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu
osobistym i samych dobrych dni w całym roku szkolnym.
Wielu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zostało wyróżnionych:
•

nagrody Wójta otrzymali: Ewa Nowak, Małgorzata Królicka, Barbara Kość, Małgorzata Kość Krupińska, Renata Adamczuk, Mirosław Kość.

•

nagrody Dyrektorów Placówek Oświatowych otrzymali: Barbara Klimowicz, Bożena Jaszczuk,
Agata Kurban, Dorota Bednarska, Rafał Mikucki, Agnieszka Dąbska, Anna Bzikot, Joanna Grab,
Jacek Semeniuk, Edyta Farian, Ewa Futyma, Ewa Mojska, Mirosław Łosiewicz, Grażyna
Królikowska, Alicja Uszko, Alina Szymańska, Joanna Iwaniak, Danuta Malarz, Barbara
Szymańska, Ewa Farian, Beata Tryć, Zofia Jarzębska.

Złotą Odznaką ZNP została uhonorowana P. Jolanta Cielepała.
Uroczystość prowadzili P. Barbara Kość – dyr. Przedszkola i P. Rafał Mikucki.
Część artystyczna spełniła oczekiwania wszystkich, zaspokoiła najwybredniejsze gusta. Była nie tylko
wspaniale przygotowana, ale tak różnorodna, że wydawało się czasami wprost niemożliwe, że dzieci
tak wiele potrafią.
Janina Danielczuk

W piątek (28. 10. 2016 r.) w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu miała miejsce
uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. Warto wspomnieć, iż ta klasa jest najliczniejszą
klasą pierwszą w powiecie chełmskim. Niewątpliwie jest to zasługa projektu adaptacyjnego
„Mamo, tato, chcę być pierwszakiem” realizowanego w minionym roku szkolnym przez obecną
wychowawczynię klasy Dorotę Bednarską. Aż 11 rodziców dzieci sześcioletnich zadecydowało
o posłaniu swoich pociech do szkoły. Aktualnie nauczycielka swoje działania wychowawcze opiera
na projekcie adaptacyjno - integracyjnym „Poznajmy się lepiej” którego celem jest pomoc
w adaptacji dzieci 6-7 letnich do specyficznych warunków nauki i przygotowanie do pełnienia
nowej dla nich roli ucznia oraz wspieranie ich rozwoju emocjonalno - społecznego.
Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu
każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły,
a zarazem radosny charakter.
Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe niecierpliwie
oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na
ucznia. Najpierw jednak musieli zaprezentować program
artystyczny i złożyć uroczystą przysięgę na sztandar szkoły.
Wszyscy zaproszeni goście byli pod wrażeniem, gdyż dzieci
zaprezentowały się najlepiej jak mogły. Dowiodły, że są kulturalne,
obeznane z przepisami ruchu drogowego oraz zasadami zdrowego
żywienia. Potrafią też zaśpiewać, zatańczyć i zagrać na nietypowych
instrumentach muzycznych jakimi są sztućce.
A wszystko to można opowiedzieć fragmentami wierszy
i piosenek: „Chociaż mało mamy lat, poznać chcemy cały świat”, bo
„Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem,
kochamy Polskę z całych sił, chcemy byś kochał również ją i ty”.
Poznając Polskę i cały świat dzieci wiedzą, że należy pamiętać
o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym: „Najpierw w lewo,
w prawo potem, znów na lewo spójrz z powrotem jeśli droga jest
wolna już, swe kroki pewnie skieruj w przód”. A gdy w podróży
dopadnie nas głód, „frytka i pączek niech się dowie, że wybieram
zdrowie, bo hej, ha raz i dwa witaminy wolę ja, hej ha raz, dwa, trzy
witaminy wolisz ty.” Wyśpiewały też o swojej kulturze „Jestem
królem dobrych manier, nie przeklinam i nie kłamię, PROSZĘ,
DZIĘKUJĘ PRZEPRASZAM, TE SŁOWA DZIŚ OGŁASZAM.
Dobre maniery wolę na ulicy i przy stole, bo kultura czyni cuda różni
Dalszy ciąg artykułu na następnej stronie
mnie od małpoluda.”

Pani dyrektor Małgorzata Królicka nie miała
najmniejszych wątpliwości, że dzieci są bohaterami
dnia i powinni być przyjęci do grona uczniów naszej
szkoły.
Potem był słodki poczęstunek w postaci
wielkiego tortu, wnikliwe oglądanie pierwszego
dokumentu – legitymacji szkolnej, książek od Rady
Rodziców, słodyczy od pana Wójta Tadeusza
Górskiego oraz przymiarki kamizelek odblaskowych
od rodziców. Każdy pierwszoklasista otrzymał też
pamiątkowy dyplom, życzenia i prezenty od całej
społeczności szkolnej. Ten dzień był bardzo miły
i pełen niezapomnianych wrażeń.
Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by
każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką oraz radosnych chwil
w towarzystwie kolegów, koleżanek i pracowników
szkoły.
Dorota Bednarska

Słowa poetki D. Gellnerowej odzwierciedlają nastrój
listopadowych dni. To czas szczególny – miesiąc pamięci,
zadumy, refleksji nad życiem i przemijaniem. To czas, gdy
świadomość życia wiąże się nierozerwalnie ze świadomością śmierci.
W pierwszych dniach listopada tradycyjnie odwiedzamy groby bliskich, ale nie przechodzimy obojętnie
obok mogił zapomnianych z różnych przyczyn. Zapalamy
znicze pamięci. Patrząc na lampy migocące umarłym,
przywołujemy ich twarze i chwile razem spędzone.
Na wielu cmentarzach prowadzone są kwesty. Bez
względu na wielkość cmentarza – wszędzie cel jest jednaki
– odnowa i renowacja grobów zaniedbanych, popadających w ruinę, a będących częścią naszej historii.
W Rejowcu kwesty odbywają się od 2009 r. Prowadzi
je Towarzystwo Regionalne i młodzież gimnazjalna.
Towarzystwo odrestaurowało kilka grobów, zaś w b.r.
podjęło się uporządkowania grobów byłych pedagogów
rejowieckich szkół: Marii Adamskiej, Marii Bośkiewicz,
Ireny Myrdzik, Franciszki Turewicz, byłego proboszcza
parafii Rejowiec Ks. Kan. Jana Goska i innych zapomnianych nagrobków.
Zebrano kwotę 2.892.25 zł (słownie: dwa tysiące osiemset
dziewięćdziesiąt dwa zł 25/100).

Kwestowali:
- Feliks Kozłowski oraz uczniowie Karolina Kulczyńska
i Igor Danielczuk
- Bogdan Pełczyński – uczniowie Emilia Sadowska
i Kamil Kondraciuk
- Karol Sałamacha – uczniowie Julia Mitek i Oskar
Korona
- Janusz Marian Kawałko – uczniowie Partycja
Wojtalewicz i Albert Chomątowski
- Jerzy Grzesiak – uczniowie Julia Mojsiejuk i Jakub
Lipko
- Jacek Lipiński – uczniowie Martyna Fabiańczyk
i Hubert Górny
- Paweł Holuk – rodzinnie z wnuczkami Olgą i Leną
Bogdańskimi oraz Julią Zając
- Mirosław Kość – uczniowie Wiktoria Kość i Natalia
Jasińska
- Stanisław Miszczuk, Piotr Kasjan – uczniowie Anita
Studzińska i Karolina Korcz.
Warto zaznaczyć, że zebrana podczas kwesty kwota jest
najwyższa z dotychczasowych. Świadczy to nie tylko
o życzliwości odwiedzających cmentarz, o ich hojności ale
przede wszystkim o świadomości, że pamięć o ludziach
którzy odeszli, jest częścią naszej historii.
Odwiedzający groby bliskich, zarówno osoby miejscowe
i przyjezdne w zdecydowanej większości z życzliwością
odnosili się do kwestujących. Szczególnie wzruszające były
rozmowy z ludźmi starszymi, którzy wyjechali
z Rejowca, ale z ogromnym sentymentem tu wracają.
Cmentarz budzi w nich wiele wspomnień o zróżnicowanym
odcieniu uczuciowym. Działania Towarzystwa dotyczące
renowacji grobów oceniają bardzo dobrze.
Całość nadzorował Przewodniczący Towarzystwa
Regionalnego Rejowiec Jerzy Grzesiak.
Towarzystwo Regionalne Rejowiec serdecznie
dziękuje wszystkim ofiarodawcom za każdy nawet
najmniejszy datek złożony z potrzeby serca i za każde
życzliwe słowo.
Słowa podziękowania należą się kwestującym –
zarówno członkom Towarzystwa jak i młodzieży
gimnazjalnej, ich rodzicom, którzy zezwolili swoim
dzieciom na uczestnictwo w szlachetnej akcji.
Dziękujemy dyr. Gimnazjum P. Ewie Nowak, że
potrafiła zachęcić młodzież do udziału w kweście, nikomu
nic nie narzucając.
Panu Wójtowi T. Górskiemu za wydanie stosownych
zezwoleń, bez których nie byłoby kwesty.
P. Karolowi Sałamacha – komendantowi OSP w Rejowcu
i Grzegorzowi Gwardiakowi – instruktorowi GOK za
wykonanie cegiełek na rzecz kwesty.
Janina Danielczuk

Wszystkim, którzy uczestniczyli w żałobnej Mszy Św, przyjęli w intencji zmarłego Janusza Lechowicza
komunię św, odprowadzili Go na miejsce wiecznego spoczynku serdeczne Bóg zapłać.
Za pełne ciepła wyrazy współczucia, otuchy i wsparcia, jakimi obdarzyliście nas w trudnych chwilach,
kiedy nasz Tatuś, Mąż, Brat i Dziadzio swym odejściem uczynił wielką pustkę, serdeczne słowa
podziękowania składamy władzom Gminy na czele z Wójtem P.T.Górskim, pracownikom UG, Radzie
Gminy i Jej Przew. P.M.Kościowi, redakcji OKSZY, sąsiadom, przyjaciołom, znajomym, mieszkańcom
Rejowca oraz gminy tak licznie żegnających zmarłego.
Cierpieć z innymi jest lżej i za to serdeczne Bóg zapłać.
ŻONA GRAŻYNA, DZIECI - BARBARA I MARIUSZ, WNUCZKI, SIOSTRA Z MĘŻEM I RODZINĄ

Nasze nocne spotkanie z filmem i książką
w dniu 28. X. 2016 r., krótkim wystąpieniem
rozpoczęła pani dyrektor Ewa Nowak. Mimo
zmęczenia daliśmy radę. Oglądaliśmy filmy,
czytaliśmy głośno książki, dyskutowaliśmy
i tak na przemian. Noc minęła dość szybko,
gdyż było duże urozmaicenie w doborze
filmów i w literaturze.
W spotkaniu wzięło udział 31 uczniów i trzech
n-li: p. Tomasz Praczuk, p. Ewa Futyma
i p. Jacek Semeniuk.
Spotkanie młodzieży z filmem i książką w dniu
28. X. 2016 przebiegało wg następującego
scenariusza:
• 19:40 spotkanie uczniów i opiekunów na dolnym korytarzu, w celu zapoznania z planem i regulaminem przebiegu
spotkania.
• Sala nr 8 – głośne czytanie opowiadania pt. „Janko Muzykant” a następnie przypomnienie krótkiego filmu
zrealizowanego przez uczniów naszej szkoły na podst. tej książki pod tym samym tytułem.
• Głośne czytanie książki E. Nowackiej pt. „Emilia z kwiatem lilii leśnej” (nagroda Polskiej Sekcji IBBY)
• Oglądanie filmu pt. „Deja`Vu”.
• Przerwa na kolację ok. godz. 22:30.
• Głośne czytanie książki pt. „Starcy z Brighton” lub książki zaproponowanej
przez uczniów.
• Seans filmowy pt. „Życie Pi” poprzedzony krótką prezentacją książki Yanna
Martela pod tym samym tytułem oraz kilkoma recenzjami (Nagroda Booker
w 2002 r.)
• Głośne czytanie książki pt. „Buba” B. Kosmowskiej
• Oglądanie filmu pt. „Wojna światów” na podst. powieści H. J. Wellsa
• Przerwa na krótki odpoczynek – ok. 1 godz.
• Na zakończenie spotkania – „film niespodzianka” (horror)
• Powrót do domu – godz. 6:00

Dnia 10 listopada 2016 roku obchodziliśmy 10-lecie nadania
Gimnazjum imienia Jana Henryka Dąbrowskiego. W tym
roku uroczystość odbyła się w Gminnym Domu Kultury.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: wójt gminy pan
Tadeusz Górski, pan Marian Janusz Kawałko, przedstawiciele Rady Rodziców, uczniowie i nauczyciele Gimnazjum.
Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Ewa Nowak.
W swoim przemówieniu przypomniała czym właściwie jest
patriotyzm i jak powinniśmy pokazywać miłość do
ojczyzny. Następnie głos zabrał pan wójt, który nawiązując
do słów pani dyrektor, zwrócił uwagę na codzienne
okazywanie szacunku symbolom narodowym i tym, którzy
oddali życie by ich bronić.
Po przemówieniach uczniowie klas I złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły. Ślubowali godnie reprezentować Gimnazjum i postępować według słów na sztandarze OJCZYŹNIE – NAUKA PRACA CZYNY.
Po ślubowaniu pani Ewa Kasjan i pani dyrektor Ewa Nowak wręczyły nagrody i dyplomy uczestnikom i zwycięzcom
w konkursie Jan Henryk Dąbrowski życie i działalność. Część oficjalną zakończyło wyprowadzenie Sztandaru szkoły.
W dalszej części uroczystości uczniowie gimnazjum wystąpili z częścią artystyczną przygotowaną przez panią Jolantę
Cielepałę, pana Marka Adamczuka i pana Krzysztofa Olejniczaka. W scenkach teatralnych uczniowie przypomnieli
okoliczności utraty niepodległości i drogi Polski do wolności.

Wierszami i pieśniami uczczono pamięć tych, którzy w wielu
Uczczenie Pamięci Zmarłych
zrywach wolnościowych poświęcili życie dla ojczyzny.
przez uczniów Gimnazjum
Podsumowaniem Dnia Patrona było wspólne obejrzenie
im.
J.
H. Dąbrowskiego w Rejowcu
filmu z nadania szkole imienia w dniu 10 listopada 2006 roku.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał pan Marian Kawałko
Dnia 24.10. 2016 roku, uczniowie klasy I B wraz
i wyrecytował wiersz własnego autorstwa poświęcony z wychowawcą p. Ewą Kasjan oraz przedstawicielami
ojczyźnie. Uczniowie klas I otrzymali także upominki poszczególnych klas Gimnazjum im. J. H. Dąbroupamiętniające ślubowanie.
wskiego w Rejowcu i opiekunem p. Ewą Futymą,
odwiedzili miejsca pamięci w naszej miejscowości.
11 listopada 2016 roku uczniowie Gimnazjum, pod opieką Poprzez symboliczne zapalenie zniczy, oddali hołd
pani Jolanty Cielepały, wystąpili z częścią artystyczną zmarłym mieszkańcom Rejowca.
podczas uroczystej Mszy świętej z okazji Narodowego Święta
Wyjście na cmentarz poprzedziła zorganizowana
Niepodległości. Recytacjami i pieśniami przypomniano
przez p. Ewę Kasjan zbiórka zniczy. Znalazła ona duże
wydarzenia I wojny światowej i odzyskanie przez Polskę
poparcie wśród młodzieży i dzięki niej można było
Niepodległości.
odwiedzić wiele miejsc oraz zapalić znicze.
Redakcja Gimprasy

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:
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do sprzedaży położonej
w Maryninie i oznaczonej numerem działki 102 o powierzchni 0,6800; wykaz nieruchomości
przeznaczonej do najmu na okres do trzech lat, obejmujący lokal użytkowy położony we wsi
Czechów. Kąt o powierzchni 28,66 m² przeznaczony pod usługi nieuciążliwe – handlowe; wykaz
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej we wsi Wereszcze Duże – działka 105/2
o powierzchni 1,05 ha.

Tegoroczną lekturą w 5. edycji „Narodowego Czytania”
była powieść H. Sienkiewicza „Quo vadis”, którą wybrali
Polacy. W dniu 3 września 2016r, w naszym gimnazjum, także
przystąpiliśmy do czytania tej lektury. W spotkaniu
uczestniczyło 22 uczniów, 8 nauczycieli, mama uczennicy,
pani dyrektor Ewa Nowak oraz dr nauk humanistycznych pan
Marian Janusz Kawałko, reprezentujący Wydział Oświaty
Gminy Rejowiec.
Pan Kawałko w ciekawy sposób wprowadził zebranych
w tematykę lektury Quo vadis”, a następnie jako honorowy
gość, rozpoczął czytanie powieści, któremu towarzyszyło
skupienie i zaciekawienie. Kolejne rozdziały czytała pani
dyrektor Ewa Nowak, następnie pani Ewa Futyma – n-l
bibliotekarz i pani Jolanta Cielepała - n-l języka polskiego.
Nasze spotkanie z „Quo vadis „ trwało dwie godziny i było
przeplatane ciekawymi informacjami na temat powstałego
w 1951 r. filmu produkcji amerykańskiej, na podstawie
powieści H. Sienkiewicza oraz filmu historycznego pt. „Quo
vadis’ w reżyserii Jerzego Kawalerowicza, który powstał
w 2001 r., a którego premiera odbyła się w Watykanie
z udziałem Jana Pawła II.
Aby podkreślić znaczenie „Narodowego Czytania”,
nauczyciele zespołu humanistycznego przygotowali ciekawą
dekorację, wyeksponowali powieści i nowele H. Sienkiewicza
oraz obrazy z filmu „Quo vadis” z 1951 r. i 2001 r., a także
plakaty przedstawiające podróże noblisty po świecie.
Mamy nadzieję, że kolejne wspólne spotkania z książką będą
tak samo ciekawe.
Zespół humanistyczny
20 Jesienny Konkurs Recytatorski o temacie „Quo
Vadis” - dokąd idziesz, jaką drogą, w jakim celu odbył
się, jak co roku w naszej gminie. Są to eliminacje
powiatowe. W dniu 20 października przybyli do GOK
w Rejowcu recytatorzy spośród, których jury w składzie
Joanna Wąsowicz i Maryla Kowalczyk - Starostwo
Powiatowe oraz Dorota Łosiewicz GOK Rejowiec
wytypowało reprezentację na eliminacje wojewódzkie.
Są to:
1. Katarzynę GACPARSKĄ z II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie
2. Katarzynę TOMCZYK z Młodzieżowego Domu
Kultury w Chełmie
3. Natalię ZAREK z Młodzieżowego Domu Kultury
w Chełmie
4. Karolinę KOTEK z Młodzieżowego Domu
Kultury w Chełmie
5. Adriannę ROGUCKĄ z Młodzieżowego Domu
Kultury w Chełmie
Życzymy im powodzenia. Nagrody, puchary i dyplomy
dla uczestników zostały ufundowane przez Wójta
Tadeusza Górskiego i Starostę Piotra Deniszczuka.

Koniec września to okres startowy dzieci i młodzieży w przełajach. Uczniowie
Gimnazjum J. H. Dąbrowskiego w Rejowcu tradycyjnie jak co roku reprezentowali
naszą gminę w rywalizacji sportowej sztafet w przełajach 10x800m dziewcząt
i 10x1000m chłopców. Na szczeblu powiatu w Wierzbicy dziewczęta w składzie:
D. Herman, M. Fabiańczyk, J. Kister, K. Maciejewska, E. Sadowska, K. Golec,
A. Cygan, O. Goździewska, M. Uszko, J. Kubina, G. Wołoszyn, N. Szpindowska,
M.Gołębiowska N. Kaczor, wywalczyły drugie miejsce i awansowały do zawodów
rejonowych w Cycowie. Drużyna chłopców w składzie: D. Oleksiejuk, D. Kość,
J. Marczuk, J. Giangreco, K. Kondraciuk, D. Palonka, J. Maciejewski, J. Górny,
S. Jarosz, A. Pastuszak, M. Kister, M. Popek, po pokonaniu rywali wywalczyła
pierwsze miejsce i awansowała do rejonu.
Na zawodach rejonowych w Cycowie 17.10. 2016 na dobrze przygotowanej trasie
i po ciężkiej rywalizacji, dziewczęta o sekundę przegrały o miejsce pierwsze
zajmując drugie i awansowały do gimnazjady na szczeblu województwa. Chłopcy
wywalczyli piąte miejsce.
Systematyczne treningi i dobre przygotowanie dziewcząt pozwoliły wystartować
drużynie 25 października w Tomaszowie Lubelskim na zawodach wojewódzkich.
Walka toczyła się o trzecie miejsce. Na ostatniej zmianie, którą przejęła Katarzyna
Maciejewska (brązowa medalistka Wojewódzkiej Gimnazjady w biegu na 600
metrów) doszło do „żenady”. Chłopak, który pilnował trasy, celowo wprowadził
naszą Gimnazjalistkę w błąd i skierował ją na inną, zagradzając trasę właściwą. Po
proteście ze strony naszej opiekunki dziewczęta zajęły tę lokatę, którą zajmowały na
dziewiątej zmianie czyli miejsce piąte. Bardzo szkoda, że tak się dzieje na zawodach
szczebla wojewódzkiego, że osoby odpowiedzialne za przygotowanie, które biorą
pieniądze, nie potrafią dopilnować swoich obowiązków, tym bardziej, że do
nadrobienia było tylko 50m.
Start w takich zawodach to duże przeżycie, mimo to, że w tym momencie
organizatorzy dali „plamę”. To szacunek do przeciwnika, pokonywanie trudności,
systematyczne dążenie do celu, panowanie nad stresem, radość ze zwycięstwa oraz
umiejętne przeżywanie porażki. Do tego należy dodać wyrabianie potrzeby
spędzania aktywnie czasu wolnego na świeżym powietrzu, hartowanie organizmu
i rozwijanie cech motorycznych, co ostatecznie wpływa na lepszy rozwój młodego
organizmu.
Apel do rodziców.
Szanowni Państwo mobilizujcie swoje dzieci do systematycznej pracy, korzystania
z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych w gimnazjum. To wszystko jest za darmo.
A dobre wykształcenie to najlepszy prezent dla Waszego dziecka, wystarczy tylko
raz czy dwa razy w tygodniu odebrać pociechę po zajęciach, mobilizować, aby z nich
korzystała i się rozwijała.
B. Werner Kość, M. Kość

W związku z udziałem Gimnazjum im. J. H. Dąbrowskiego w Rejowcu, w Narodowym
Programie Rozwoju Czytelnictwa, realizujemy szereg działań mających na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych, promowanie i wspieranie rozwoju naszych uczniów oraz zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.
Zrealizowaliśmy, lub jesteśmy w trakcie realizacji następujących zadań:
- Realizacja innowacji pedagogicznej „Różnymi drogami do świata lektur”
- Udostępnianie wypożyczeń książek podczas wakacji i ferii „Czytelniczy wtorek”
- „Narodowe czytanie” Quo vadis” z udziałem uczniów, n-li, dyrektora i zaproszonych gości.
- Prowadzenie w gazetce szkolnej „GIMPRASA” stałej rubryki pt. „Biblioteka szkolna poleca…”
i rozszerzenie jej o rubrykę pt. „Warto przeczytać, polecam… (propozycje uczniów).
- Wystawa pt. „Laureaci Literackiej Nagrody „NIKE” w czytelni.
- Realizacja projektu „Józef Ignacy Kraszewski jakiego nie znamy” (poznawanie na godz. wych.
i lekcjach bibliotecznych postaci pisarza i jego twórczości, czytanie wybranej książki Kraszewskiego
lub innego autora, konkurs na recenzję książki przygotowaną przez zespół klasowy)
- „Noc filmowa i nocne czytanie”(plakaty informacyjne w szkole, w Bibliotece Gminnej i w Domu
Kultury)
- „Czytanie drogą do sukcesu” - prelekcja dla z rodziców
- „Wspólne czytanie”- uczniowie gimnazjum czytają ciekawe książki przedszkolakom i uczniom
szkoły podstawowej
- Spotkanie autorskie z pisarzem i poetą regionalnym panem Marianem Kawałko
- Wieczór poezji z okazji Dnia Matki we współpracy z Biblioteką Gminną pt. „Książka dla Mojej
Mamy” (uczniowie wypożyczają książkę wskazaną przez pracownika biblioteki i wręczają mamie).
n-l bibliotekarz: E. Futyma

Trąd to znana od czasów biblijnych choroba zakaźna atakująca skórę
i układ nerwowy człowieka. Chory pokrywa się ranami, które zamiast
goić się, doprowadzają do gnicia całych partii ciała – utraty kończyn czy
części twarzy. Choć mamy XXI wiek, liczba chorych na trąd jest wciąż
bardzo duża. Tylko w 2014 roku odnotowano 213 899 nowych
zachorowań. Choroba ta występuje w najbiedniejszych regionach
świata, gdzie często nie ma żadnych struktur medycznych, gdzie brakuje
środków na zakup podstawowych leków czy opatrunków.
Dziś trąd jest uleczalny a trędowaci leczeni są w rozsianych po całym
świecie ośrodkach opiekuńczo-medycznych. W ciągu ostatnich
trzydziestu lat ponad szesnaście milionów chorych odzyskało zdrowie,
choć znaczna część z nich została trwale okaleczona i wymagać będzie
do końca życia specjalistycznej opieki.
Pomocy trędowatym udziela m.in. Fundacja Polska Raoula Follereau, która od 63 lat organizuje obchody Światowego
Dnia Trędowatych. Głównym celem organizacji jest walka z każdą odmianą trądu, poprzez wspieranie ośrodków dla
chorych i szeroką działalność w krajach misyjnych. Po raz kolejny oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
w Rejowcu włączył się w obchody Światowego Dnia Trędowatych organizując kiermasz ciast w ostatnią niedzielę
września, aby pomóc osobom dotkniętym tą straszliwą chorobą. Wspólnie na te dzieło zebraliśmy 965,65 zł.
B. Kociuba

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec:
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został zamieszczony
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy na okres do
trzech położonych w obrębie Rejowiec oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
położonych w obrębach: Rejowiec i Wólka Rejowiecka.

W związku z okresem zimowym zwracam się do mieszkańców naszej gminy z prośbą o włączenie się do
działań o charakterze profilaktycznym i osłonowym wobec osób narażonych na działanie niskich temperatur, tj.
osób bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, niezaradnych życiowo. Zachęcam do
pomocy międzysąsiedzkiej. Wrażliwość i aktywna postawa mieszkańców wobec osób zagrożonych oraz
przekazywanie informacji o nich odpowiednim lokalnym służbom, w tym pracownikom Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rejowcu, policji, pogotowia ratunkowego, zakładów opieki zdrowotnej, pozwoli na
podejmowanie szybkich i właściwych działań interwencyjnych, przyczyni się do łagodzenia negatywnych skutków
zimy.
Poniżej przedstawiam wykaz adresowy wybranych placówek działających na rzecz osób bezdomnych
w zakresie zapewnienia schronienia i gorącego posiłku:
1. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Chełmskie,
ul. Wołyńska 69, 22 – 100 Chełm, tel. 82/563-01-12
2. Dom Samotnej Matki Chełmskiego Ośrodka Wsparcia Bliźniego „Caritas” w Pokrówce, ul. Gminna 61,
22 – 100 Chełm, tel. 82/565-38-43
3. Lubelskie Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar – Markot” Stowarzyszenia Monar Warszawa,
ul. Kąpieliskowa 28, 22 – 100 Chełm, tel. 512-026-291
4. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdniku,
ul. Orzeszkowej 4, 21 – 040 Świdnik, tel. 81/751-59-08
5. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zamojskie,
ul. Orlicz – Dreszera 2, 22 – 400 Zamość, tel. 84/627-09-31
6. Jadłodajnia „Caritas”, ul. Lubelska 137a, 22 – 100 Chełm, tel. 82/565-38-43
7. Kuchnia dla Ubogich im. Matki Teresy z Kalkuty „Ludzie Ludziom”, ul. Okrzei 38, 22 – 300 Krasnystaw,
tel. 82/576-38-31
Aktualna baza danych o placówkach działających na terenie województwa lubelskiego znajduje się na stronie
internetowej Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.lublin.uw.gov.pl oraz pod
numerem telefonu 987, działającym całodobowo w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.
Dorota Holuk
GOPS w Rejowcu

INFORMACJA
Informuję, że nastąpiła zmiana siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu
z ul. Henryka Dąbrowskiego 2 na ul. Wiktoryna Zaleskiego 1 /Oficyna/, tel. 82 / 568 81 60.
Dorota Holuk
GOPS w Rejowcu
W dniu 13 lipca 2016 r. w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Chełmie
odbyło się uroczyste wręczenie
umów na realizację operacji
pt. „Przebudowa drogi gminnej
nr 109649L ul. Przemysłowa
w Rejowcu” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020 dla operacji typu
„Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych”. Całkowita wartość
zadania wynosi 955 000,00 zł
z czego zgodnie z zawartą umową
Gmina otrzyma 549 675,00 zł
dofinansowania.

Już po raz drugi w Niedziałowicach mieszkańcy wsi spotkali się przy okazji
organizacji Święta Dyni. W tym roku (niedziela, 9 października) ze względu
na deszczową pogodę impreza odbyła się w świetlicy wiejskiej. W trakcie spotkania
zostały rozstrzygnięte konkursy na najciekawsze wykonanie Dynio-Stracha
(dla najmłodszych) oraz najładniejszą dekorację jesienną z dynią (konkurs dla
dorosłych).
Święto Dyni organizowane było przez Sołtysa wsi Niedziałowice wspólnie z Kołem
Gospodyń Wiejskich. Organizatorzy przygotowali poczęstunek dla uczestników
święta (m.in.ciasta,kiełbaskę na gorąco i zupę dyniową) , piękne dekoracje sali
świetlicowej,broszurkę pn. „Dynia na talerzu, czyli zbiór najsmaczniejszych
przepisów i nie tylko” oraz dyplomy dla uczestników ww. konkursów.
Impreza była współfinansowana w ramach funduszu sołeckiego. Na potrzeby jej
realizacji pozyskano także sponsorów:
- Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie (wsparcie finansowe - przeznaczone na zakup nagród w konkursie na
Dynio-Stracha i rzeczowe – odblaski, smycze, balony, długopisy),
- Aneta Korszla - sklep „Wszystko po 4 zł” w Rejowcu - dofinansowanie zakupu nagród w konkursie na DynioStracha.
Nagrody w konkursie na najładniejszą dekorację z dynią zostały ufundowane przez osoby prywatne (małżeństwo
z Niedziałowic).
Wyniki konkursów:
- na najciekawsze wykonanie Dynio-Stracha – wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody,
- na najładniejszą dekorację jesienną z dynią – I miejsce Anna Styś,
II miejsce – Teresa Wójtowicz.
Organizatorzy i uczestnicy Święta Dyni składają serdeczne podziękowania sponsorom i osobom zaangażowanym w realizację imprezy.
Autor tekstu i zdjęć:
Agnieszka Hasiec - Bzowska, Niedziałowice

Każda szkoła ma swoją misję i wizję. Będziemy:
- zapewniać uczniom wszechstronny rozwój,
- wspomagać rodzinę w procesie wychowania,
- współpracować z rodzicami,
- stwarzać przyjazne i bezpieczne środowisko dla ucznia, rodziców i nauczycieli.
Pragniemy, żeby w naszej szkole panowała atmosfera przyjaźni i akceptacji, dołożymy wszelkich starań, aby uczeń
czuł się pewnie i bezpiecznie.
W tym roku szkolnym w oparciu o diagnozę oczekiwań naszych uczniów realizowanych będzie 6 innowacji
metodyczno - wychowawczych.
W klasie 2a Pani Ewa Semeniuk realizuje innowację „Wielkie odkrywanie małych odkrywców”
W klasach trzecich Pani Barbara Klimowicz realizuje innowację „Mali ratownicy”.
W klasie 3b Pani Agata Kurban realizuje innowację „Wiemy co jemy”.
W klasach piątych Pan Michał Mąka realizuje innowację „W piątki gramy o piątki”
W klasie 6b Pani Anna Kostecka realizuje innowację „Angielski – język niezbyt obcy”
W klasie 6a Pani Gabriela Sobol realizuje innowację wychowawczą „Jak skutecznie sobie radzić z emocjami”.

Po to wprowadzamy innowacje, aby nasi uczniowie rozwijali swoje umiejętności poprzez zabawę, doświadczenie,
odkrywanie i przeżywanie.
Będzie działał Szkolny Klub Wolontariusza pod opieką Pani Ewy Mazur i Pana Przemysława Mierzyńskiego,
którego celem jest między innymi: organizacja zabaw dla dzieci młodszych podczas przerw, wspólne czytanie i pomoc
koleżeńska.
W roku szkolnym 2016/2017 skoncentrujemy się na działaniach w czterech obszarach:
Chcemy, aby uczniowie na przerwach byli bezpieczni.
Będziemy podawać cel lekcji w języku ucznia oraz informację zwrotną w której będziemy wskazywać dobre elementy
w pracy ucznia, pokazywać to, co wymaga poprawy, dawać wskazówki, jak należy to poprawić i w jakim kierunku
uczeń powinien pracować dalej.
Chcemy upowszechniać czytelnictwo i rozwijać kompetencje w tym zakresie, dlatego będziemy czytać nie tylko
w szkole.
Będziemy kształtować poczucie przynależności naszych uczniów do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego,
regionu i kraju przez współpracę z rodzicami. Dlatego będziemy w szkole zadawać pytanie: Kim jesteśmy, gdzie
mieszkamy, czy naszą historię znamy?
Aby osiągnąć te cele stworzyliśmy dwa programy Wychowawczy pod nazwą „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
i Profilaktyki „Bezpieczna szkoła”, które wyrastają z diagnozy środowiska szkolnego i odpowiadają na oczekiwania
uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców i zostały uzgodnione z Radą Rodziców. Stworzyliśmy również Plan
Pracy wraz z bogatym kalendarzem imprez, konkursów, zawodów sportowych i uroczystości.
Zachęcamy uczniów i rodziców do zapoznania się z ofertą zajęć pozalekcyjnych, świetlicy, biblioteki, pedagoga.
Prowadzimy kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, artystyczne, czytelnicze, przyrodnicze oraz zajęcia z pomocy
pedagogiczno-psychologicznej. W szkole realizujemy dwa programy ogólnopolskie „Warzywa i owoce w szkole”
i „Szklanka mleka”. Realizowane są również projekty edukacyjne „Czytać można wszędzie” i „Cała Polska czyta
dzieciom”. Są to projekty promujące i upowszechniają czytelnictwo wśród uczniów. Wychowawcy w świetlicy
szkolnej realizują projekt regionalno - edukacyjny „Rejowiec moja mała Ojczyzna”.
Liczymy, że wszystkie działania podjęte przez Nas przyczynią się do wzrostu wyników nauczania oraz odpowiedzą na
oczekiwania środowiska lokalnego a przede wszystkim sprawią, że nasi uczniowie będą lubić swoją szkołę.
Małgorzata Królicka
Renata Adamczuk

Aby promować czytelnictwo wśród dzieci naszej szkoły, realizujemy
projekt szkolnej biblioteki: „Czytać można wszędzie”, kontynuujemy
akcję „Cała Polska czyta Dzieciom”, a także bierzemy udział
w ogólnopolskich akcjach i organizujemy konkursy na podstawie
przeczytanej literatury.
Już we wrześniu, a konkretnie 29 braliśmy udział w Ogólnopolskim
Dniu Głośnego czytania.
W miesiącu październiku, który jest miesiącem szkolnych bibliotek,
uczniowie mogli wziąć udział w konkursach plastycznych na podstawie
przeczytanej literatury. W klasach młodszych na zajęciach w bibliotece
lub w klasie dzieci słuchały legend związanych z początkami naszego państwa, a także wierszy o ojczyźnie, do
których wykonali piękne patriotyczne ilustracje. W klasach starszych ilustrowali znane im utwory Henryka
Sienkiewicza. Większość prac dotyczyła lektury „W pustyni i w puszczy”. Część klas uczestniczyła
w bibliotecznych zajęciach „Czytanie jak podróżowanie”. W tym miesiącu w akcji „Cała Polska czyta Dzieciom”
czytali w klasach „0” i 2 lubiani nauczyciele oraz rodzice.

W ramach projektu „Czytać można wszędzie” dzieci z klas drugich
odwiedziły Gminny Ośrodek Kultury, aby przekonać się, że są tam
bardzo dobre warunki do czytania. Uczniowie szli przez ulice naszej
miejscowości z transparentem promującym projekt. W GOK zostali
ciepło przyjęci przez panią dyrektor Dorotę Łosiewicz, która na dobry
początek odczytała kilka utworów Juliana Tuwima. Następnie uczniowie czytali swoim kolegom i koleżankom przygotowane wcześniej
utwory. Były to wiersze i bajki z morałem. Dzieciom bardzo się to
podobało i wyraziły chęć, aby niebawem znowu odwiedzić GOK.
Że dzieci potrafią dobrze czytać pokażą podczas szkolnego
WIELKIEGO CZYTANIA, którego kolejna edycja już 15 listopada.
Tym razem czytać będziemy utwory Grzegorza Kasdepke.
Szkolna bibliotekarka
Iwona Borowska

Katarzyna Zychla
„Bojaczek czyli wyprawa po odwagę”
Los zwierząt zamieszkujących leśne bagna jest zagrożony. Ten, komu przyśni się szklana kulka z serduszkiem
w środku, może ocalić to miejsce przed inwazją człowieka. Musi też odnaleźć właściciela okrągłego przedmiotu.
To zadanie spada na Bojaczka, najbardziej strachliwego z całej rodziny Strachulków. Bojaczek to mądra opowieść
o bezinteresownej przyjaźni i o tym, że warto walczyć ze swoimi słabościami. Gdy się czegoś bardzo pragnie i dąży
do celu, wszystko jest możliwe.
Przemysław Wechterowicz
„Emma chce grać Jazz!”
Małpkę Emmę dopada ważne dla każdego pytanie: „co chciałabym robić w życiu?”. Emma nie od razu umie
udzielić na nie odpowiedzi, ale bardzo intensywnie zaczyna jej szukać. Pewnego dnia wielka pasja rodzi się sama:
„ – Mamo, Tato, już wiem, co chcę robić w życiu!(…) Chcę grać jazz!” Poznajcie pełną afrykańskich rytmów
i kolorów historię o marzeniach odwadze i przyjaźni.
Żółtowska-Darska Yvette
„LEWY chłopak, który zachwycił świat”
Kiedy miał sześć lat, był najmniejszy w drużynie. Mając szesnaście – stracił ojca. Jako siedemnastolatek
– z powodu kontuzji został skreślony przez klub swoich marzeń. Dziś jest kapitanem reprezentacji Polski,
a w plebiscycie Złotej Piłki FIFA depcze po piętach Leo Messiemu i Cristiano Ronaldo. Robert Lewandowski
– Lewy, to uniwersalna historia chłopca, który ani przez chwilę nie zapomniał, co jest dla niego ważne.
Opowieść o wielkim talencie i konsekwencji. O tym, że nawet porażkę można przekuć w sukces.
Teresa Kopniak

16 listopada 2016 roku, w wieku zaledwie 40 lat
zginął tragicznie nasz kolega, przyjaciel, związany
z GOK-iem od 2002 roku.
Był absolwentem wydziału artystycznego UMCS w Lublinie. Pracę artystyczną,
zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, realizował zarówno w życiu prywatnym,
jak i zawodowym. Utrwalał na płótnie sceny rodzajowe, portrety, pejzaże, obrazy
sakralne, a także komiksy, do których sam często pisał scenariusze. Publikował je
w czasopismach artystycznych społecznych oraz w prasie codziennej. Miał swój
udział w 40 wystawach zbiorowych oraz trzech indywidualnych. Jego bogate zbiory
obrazów znajdują się w wielu prywatnych i państwowych kolekcjach.
W naszym kościele parafialnym Jego obraz przedstawiający św. Jozafata zdobi
ścianę świątyni.
Od 2005 roku czynnie uczestniczył w życiu sekcji artystycznej SAM. Był posiadaczem statuetki M. Reja przyznanej przez Władze gminy w roku 2010.
Dzisiaj przyszło nam GO żegnać. Czynimy to z głębokim smutkiem, wszak łączyły
nas prawdziwe, serdeczne więzi. Będzie nam Ciebie brakować, Grzegorzu, Twojego
wsparcia, pomocy, talentu artystycznego.
Łączymy się w żalu z Rodziną, składając najgłębsze kondolencje żonie Marcelinie,
synkowi Mieszkowi, Ojcu, Braciom i całej Rodzinie.
Przewodniczący i Rada Gminy,
Wót, koleżanki i koledzy z UG i GOPS,
dyrektor, koleżanki i koledzy z GOK,
redakcja OKSZY.

• 70 dkg karkówki
• 6 pieczarek
• 1 cebula
• 25 dkg sera żółtego
• 6 suszonych śliwek
• 3 ząbki czosnku
• majonez, keczup pikantny
• Przyprawy: liść laurowy, estragon, tymianek
Sposób wykonania: karkówkę pokroić w plastry, z obu stron natrzeć ziołami, posypać wegetą, posolić, popieprzyć
i nasmarować z obu stron keczupem, ułożyć w naczyniu żaroodpornym. Na karkówkę położyć pokrojone w plastry
śliwki, posypać granulowanym lub wyciśniętym przez praskę czosnkiem, następnie położyć plastry cebuli,
posypać wegetą i położyć surowe pieczarki pokrojone w plastry. Pieczarki posypać wegetą, położyć plastry
żółtego sera, posypać wegetą i posmarować majonezem. Piec 40 - 60 min. w tem. 170 - 180 stopni.
KGW WERESZCZE MAŁE

Jesienią br. w Niedziałowicach przy wsparciu
życzliwych osób i pomocy mieszkańców wsi
odnowiono pomieszczenia w świetlicy wiejskiej.
Sale świetlicy wiejskiej mieszczące się
w budynku dawnej szkoły podstawowej w roku
2015 udostępniły na rzecz mieszkańców władze
Gminy Rejowiec. We wrześniu br. odnowiono
trzy pomieszczenia - zaplecze kuchenne, główną
salę świetlicy oraz niewielki korytarz, zaś
w listopadzie kolejną salę. Odnowa sal była
możliwa dzięki wsparciu finansowemu na
ww. cel, które przekazali Pan Mirosław Kość,
Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec oraz
mieszkanki sołectwa Niedziałowice - Panie
Monika Terepora, Katarzyna Wójcik i Anna Styś
(członkinie Koła Gospodyń Wiejskich), które
wsparły inicjatywę przekazując na rzecz odnowy
świetlicy nagrodę pieniężną otrzymaną za
dekorację dożynkową – witacz. Odnowienia sal
podjęli się młodzi mieszkańcy sołectwa, którzy
m.in. wykonali drobne prace remontowe
i odmalowali ściany, uczestniczyli także
w pracach porządkowych oraz przygotowali
drewno na opał.

Osoby zaangażowane w odnowę świetlicy:
Daniel Szarun, Karol Wójtowicz, Jakub i Jan
Giangreco, Dawid Palonka, Jacek Czajka,
Dominika Danielewicz, Krzysztof Uszko,
Mirosław Soczyński, Anna Styś oraz Katarzyna
i Krzysztof Wójcik.
Odnowa świetlicy ma tym większe znaczenie, że
od ubiegłego roku korzystają z niej członkinie
Koła Gospodyń Wiejskich zrzeszające panie
z Niedziałowic i Aleksandrii Niedziałowskiej.
W roku bieżącym świetlica została udostępniona
także młodym mieszkańcom sołectwa.
W świetlicy odbywają się spotkania integracyjne
mieszkańców wsi oraz warsztaty dla dzieci.
Dlatego tak ważnym było stworzenie odpowiednich warunków do realizacji tych zadań.
Wszystkim osobom zaangażowanym w uruchomienie i odnowienie świetlicy – Panu Tadeuszowi
Górskiemu – Wójtowi Gminy Rejowiec, Panu
Mirosławowi Kość, ww. Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich oraz młodzieży mieszkańcy wsi
Niedziałowice i członkowie Koła Gospodyń
Wiejskich składają serdeczne podziękowania.
Autor : Agnieszka Hasiec-Bzowska

To już piąte spotkanie.
Konferencja Kobiet znalazła uznanie w oczach Pań z Gminy Rejowiec,
skoro po raz piąty licznie przybyły na spotkanie w dniu 10 listopada 2016 r.
do GOK-u.
Jej organizatorami byli: Wójt Gminy Rejowiec, GOK w Rejowcu, KRUS
oddział Chełm, ZDR Chełm i Lubelska Izba Rolnicza.
Organizatorzy Konferencji Kobiet doskonale zdają sobie sprawę z tego, że
to właśnie kobieta czuje się odpowiedzialna nie tylko za siebie ale także za
rodzinę i bliskich. Wśród kobiet należy promować ideę przedsiębiorczości.
Przedstawicielki płci pięknej stanowią już bardzo istotny odsetek osób
prowadzących własną działalność, coraz lepiej radzą sobie na trudnym
rynku pracy łamiąc wcześniejsze stereotypy dotyczące zatrudnienia
i sukcesu w biznesie.
Konferencja to świetna okazja do dyskusji na różne tematy, na wymianę
doświadczeń we własnym gronie. To także forma integracji środowiska
kobiecego w celu skutecznego wykorzystywania tkwiącego w nich
potencjału.
Konferencję zaszczyciły ważne osobistości. Wśród nich był P. Marcin
Łopacki – przedstawiciel UM w Lublinie. Władze gminy reprezentowali
Wójt P. Tadeusz Górski i Przew. Rady Gminy P. Mirosław Kość,
Przew. Komisji Oświaty, Kultury i Sportu P. Marian Janusz Kawałko.
Na uroczystość przybyła również P. Bożena Deniszczuk – żona Starosty.
Atrakcji było wiele. Prelekcję na temat bezpieczeństwa wygłosiła
P. Katarzyna Górska, KRUS Chełm. Warsztaty na temat „Jak estetycznie
nakryć do stołu” przeprowadziła P. Urszula Wojewoda z ZDR Krasnystaw.
Zgromadzeni mogli podziwiać pokazy kosmetyków Oriflame, AVON
i innych oraz posłuchać piosenek w wykonaniu wokalistki Moniki Pyclik –
mieszkanki Bańkowszczyzny.
Panie z KGW gminy Rejowiec zaprezentowały ich bogaty dorobek, zaś
KGW Marynin pokazało niezwykły zestaw wyrobów kulinarnych, które
działały na wszystkie niemal zmysły przede wszystkim smaku, węchu,
wzroku i dotyku.
Dla obecnych na konferencji wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Rejowcu pod czujnym okiem P. Ewy Semeniuk. Czas umiliła też grupa
wokalna GOK przygotowana przez P. Marka Pukasa. W trakcie miłej
uroczystości skoczne i rzewne melodie przygrywała nasza niezawodna
Kapela Sami Swoi.
Na pewno nie jest to ostatnie spotkanie tego typu, bowiem zarówno
organizatorzy jak i uczestniczki – wszyscy czuli się usatysfakcjonowani.
Zatem – do spotkania za rok.
Janina Danielczuk

