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Wyświęcenie nowej siedziby
Urzędu Gminy Rejowiec

Egzemplarz bezpłatny

Uroczyste obchody z okazji rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W kościele parafialnym i Gimnazjum Rejowcu
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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 dla dotychczasowych dzierżawców, położonych w obrębach: Aleksandria Krzywowolska, Hruszów, Marysin, Niedziałowice Pierwsze, Wólka Rejowiecka oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na
kres do trzech lat położonych w obrębach: Rybie i Wólka Rejowiecka.
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Inwestycje Gminy
Działania związane z wykorzystaniem Funduszu Sołeckiego 2016
W wyniku rozstrzygniętego zapytania cenowego na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymiany pokrycia dachów na budynkach świetlic wiejskich” podpisano umowę z projektantem
i opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano zezwolenia na prowadzenie robót.
Wymiana pokrycia dachowego przeprowadzona będzie na świetlicach wiejskich w miejscowościach:
Hruszów, Wólka Rejowiecka, Bańkowszczyzna oraz Siedliszczki.
W ramach przetargu zostali wyłonieni wykonawcy robót dla poniższych zadań drogowych:

1. Budowa drogi, chodnika oraz 35 zjazdów w ramach zadania pn. „Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Rejowiec poprzez budowę lub przebudowę dróg
gminnych na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 839 do drogi powiatowej nr 3122L etap I”
2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Aleksandria
Krzywowolska - 600 mb asfaltu
3. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Aleksandria Niedziałowska - 200 mb asfaltu - II etap
4. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niedziałowice - 200 mb kamień - II etap
5. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wereszcze Duże - 500 mb asfalt - II etap
W dniu 27 kwietnia 2016 r. zostały podpisane umowy z wykonawcami, a obecnie rozpoczyna się realizacja robót.
W dniu 18 marca 2016 r. zostało ogłoszone zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji techniczno
– projektowej i kosztorysowej na modernizację dróg gminnych, obecnie firma z Chełma pracuje nad
projektami na:

1. Rejowiec, ul. Krótka
2. Rejowiec, ul. Szkolna (łącznik)
3. Zawadówka
4. Hruszów - dokumentacja w zakresie przebudowy drogi asfaltowej, budowy chodnika
5. Kobyle
6. Zagrody
7. Wereszcze Duże
Gmina podjęła również działania związane z wykorzystaniem funduszy europejskich z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Działania związane z wykorzystaniem środków z PROW 2014 - 2020:
W ramach naboru organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"
PROW 2014 - 2020
w dniu 13 stycznia 2016 r. zostały zgłoszone dwa wnioski o przyznanie pomocy:
1. „Budowa chodnika i miejsc postojowych oraz przebudowa nawierzchni asfaltowej ul. Przemysłowej
w Rejowcu”
2. „Przebudowa drogi gminnej nr 109663Ln w miejscowości Zyngierówka”
Obecnie wnioski zostały uzupełnione formalnie i oczekują na ogłoszenie listy rankingowej.
Dalszy ciąg artykułu na następnej stronie
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Działania związane z wykorzystaniem środków z RPO WL na lata 2014 - 2020:
1. W dniu 7 grudnia 2015 r. w odpowiedzi na konkurs w ramach działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna RPO WL na lata 2014 – 2020, został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania projektu pt.
„Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Rejowiec poprzez adaptację budynku w Rejowcu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 1 na potrzeby przedszkola wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu”.
Projekt obejmuje przebudowę byłego budynku siedziby urzędu gminy oraz budynku GOPS’u i dobudowę
łącznika. Została przygotowana dokumentacja projektowa i w dniu 11 lutego 2016 r. dokumentację techniczną wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami towarzyszącymi, złożono w Starostwie Powiatowym w Chemie celem uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót.
2. W dniu 29 stycznia 2016 r. w odpowiedzi na konkurs w ramach działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne RPO WL na lata 2014 – 2020, został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania projektu
pt. „Ochrona dziedzictwa naturalnego poprzez rewitalizację zabytkowego parku pałacowego w Rejowcu”.
3. Trwają prace przygotowawcze związane z ubieganiem się o dofinansowanie na montaż instalacji
wykorzystujących odnawialne źródła energii w ramach działania 4.1 RPO WL
Zostały zebrane ankiety, został wyłoniony wykonawca dokumentacji technicznych oraz studium wykonalności. Odbyły się wizje lokalne w terenie u zainteresowanych mieszkańców gminy. Obecnie trwają
prace nad wnioskiem aplikacyjnym.
Przed nami również inwestycje w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. W najbliższych dniach prace zostaną rozpoczęte na terenie działek pod budownictwo jednorodzinne w Wólce Rejowieckiej. W pasie drogowym pojawi się uzbrojenie w sieć wodociągowa i kanalizacyjną. Po zakończeniu
tych prac rozpoczną się roboty związane z budową drogi i chodników. Po zakończeniu prac na „działkach”
wykonawca rozpocznie prace kanalizacyjne na ul. Przemysłowej.
Wspólnie z Powiatem Chełmskim w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez odcinkową
przebudowę nawierzchni na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmskiego” zostanie ułożona nowa
nawierzchnia asfaltowa na drogach powiatowych na terenie gminy o łącznej długości 2,6 km w miejscowościach Zawadówka, Kobyle, Marynin.
Jeszcze w tym roku jako zadanie wspólne z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 812 w miejscowości Kobyle zostanie wybudowany chodnik. Inwestycja zostanie sfinansowana z budżety gminy oraz Województwa Lubelskiego.
xxx

Dodatkowe środki finansowe rozdane
Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał dofinansowanie dla 29 projektów zakładających modernizację bazy szkolno-sportowej w regionie. Pula wsparcia to ponad 56 milionów złotych. Środki pochodzą
z Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.
18 kwietnia 2016 roku władze województwa zdecydowały o wsparciu 29 inwestycji z konkursu ogłoszonego w 2009 roku w ramach poprzedniego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie w wysokości 56,11 mln zł trafi do samorządów, których projekty dotyczące, m.in. budowy lub modernizacji sal lekcyjnych oraz hal i zaplecza sportowego dla uczniów, znajdowały się na liście rezerwowej. Środki umożliwiające przyznanie dotacji pochodzą z wkładu budżetu państwa do RPO 2007-2013 (21,2 mln zł) oraz przesunięć niewykorzystanych pieniędzy z innych części programu (34,91 mln zł) do puli, z której wspierano infrastrukturę szkolną i sportową.
Ostatnie konkursy w Regionalnym Programie Operacyjnym 2007-2013 ogłoszono w 2012 roku, jednak jego realizacja trwa nadal. Jednym z jej elementów jest dotowanie projektów z list rezerwowych. Listy
rezerwowe występowały niemal w każdym z 93 konkursów, zorganizowanych w poprzednim RPO. Znajdowały się na nich projekty, które nierzadko mimo wysokiej oceny, ze względu na brak funduszy nie otrzymały ich w pierwszym rozdaniu, czyli zaraz po rozstrzygnięciu konkretnego konkursu. Aby jednak zachowały
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szansę na dofinansowanie w przyszłości, tworzono listy rezerwowe. Podstawowym warunkiem przyznania
grantu przez Zarząd Województwa lub Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości dla projektu z tej
z tej listy było pojawienie się wolnych środków.
Wśród wniosku na liście rezerwowej znajdował się wniosek Gminy Rejowiec na budowę sali gimnastycznej
przy dawnym Zespole Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu. W wyniku ponownie złożonych dokumentów z aplikacyjnych gminie przyznano dofinansowanie w kwocie 577 050,19 PLN.
Aneta Jeleń

Kopalnia węgla kamiennego, której lokalizacja nastawione do inwestycji. Zdają sobie sprawę, że jest
przewidziana jest w miejscowości Kulik w gminie
Siedliszcze, może stać się strategicznym producentem
węgla w Polsce. Dzięki jej budowie zatrudnienie
w naszym regionie znajdzie do 10 tys. ludzi. Stanie się
impulsem rozwojowym dla całego województwa lubelskiego.
Wybór miejsca budowy kopalni nie był przypadkowy. Ma swoje uzasadnienie warunkami geologiczno-górniczymi i przesłankami ekonomicznymi.
Już został ukończony projekt zagospodarowania
złoża „Lublin”. Złożone są stosowne wnioski oraz
w toku jest proces pozyskiwania gruntów niezbędnych
do budowy kopalni, jak też prace nad uzyskaniem warunków przyłączenia do sieci energetycznej.
Kopalnia ma szansę stać się najbardziej efektywnym zakładem górniczym w Europie, produkującym
rocznie ponad 6,3 mln ton węgla.
Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2018,
zaś początek produkcji na rok 2023.
Kopalnia ma pracować co najmniej 24 lata, z tym że
istnieje dodatkowa możliwość przedłużenia jej działalności poprzez eksploatację innych pokładów.
Władze centralne naszego kraju są przychylnie

ona ważna dla rozwoju Lubelszczyzny i wpisuje się
w rządowy „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”
z naciskiem na rozwój Polski Wschodniej. Mając to
na uwadze, chełmscy samorządowy spotkali się z wiceministrem, by pokazać, że na inwestycji zależy
wszystkim. Nie tylko samorządom, ale i mieszkańcom,
którzy liczą na stałe i dobrze płatne miejsca pracy.
Wraz z rozpoczęciem budowy, taką gwarancję daje nie
tylko kopalnia, ale i działające wokół niej firmy,
Szacuje się, że Lubelskie Zagłębie Węglowe ma
ogromny potencjał wydobywczy w ilości 10,8 mld ton,
co daje 1/3 zasobów krajowych. Pokład 391 ma potwierdzone zasoby węgla koksującego typu 34 oraz
wysokiej jakości węgla energetycznego.
Inwestycja zapewni mieszkańcom naszego regionu - w tym i naszej gminy - oraz lokalnym firmom poczucie bezpieczeństwa i wzrost zamożności dzięki aktywizacji rynku usług, jak i stworzeniu nowych miejsc
pracy. To z kolei wpłynie znacząco na jakość życia.
Należy mieć nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.
Janina Danielczuk

i trawniki, niepotrzebne starocie oraz inne zaniedbania.

Zadbajmy o nasze domostwa...

Pamiętajmy, że naszym obowiązkiem jest
również zadbanie o teren przylegający do
Nadeszło długo wyczekiwane ciepło. Noce są naszej posesji - chodniki, rowy, pobocza. Nie
jeszcze chłodne, ale w ciągu dnia jest już całkiem dopuszczajmy do tego, aby były porośnięte
przyjemnie. Przyroda obudziła się do życia i nam rów- wysoką trawą oraz chwastami.
nież przybyło energii. Otwierajmy szeroko okna, aby
Czas przeprowadzić wielki remanent we wławietrzyć mieszkania po zimie i bierzmy się za porząd- snym gospodarstwie!!!
ki. Nastał najlepszy moment na to, żeby pozaglądać
w różne zakamarki naszych domów i podwórek. WioAgnieszka Dobosz
senne promienie słoneczne odkryły wszystkie niedoskonałości naszych domostw: przerośnięte chwasty
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Apel do mieszkańców
Wygląd Rejowca zmienia się powoli, ale systematycznie. To zasługa nie tylko władz gminy, ale
i samych mieszkańców, którzy dbają o własne posesje.
Istotnym elementem stało się uporządkowanie nazw ulic, co ułatwia orientację w różnych
sytuacjach. Niestety. Niektórym to przeszkadza. Skąd taki wniosek? Stąd, że znikły nazwy ulic,
choćby Reja, Rynek, Fabryczna. Komu i na co przydadzą się, pytanie zbyt trudne. To chyba nic
innego, jak zwykła ludzka złośliwość.
Apelujemy do mieszkańców i ich sumień.
SZANUJMY WSPÓLNE DOBRO!!! SZANUJMY SIEBIE NAWZAJEM!!!
Weźmy pod uwagę fakt, że nazwy ulic umieszczone w widocznych miejscach mogą okazać się
bardzo przydatne nawet w przypadku ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

Kierowcy pogotowia

ratunkowego nie muszą znać lokalizacji ulic w Rejowcu. Nie zawsze jest możliwość zapytania kogoś o
konkretną ulicę. Jej nazwa umieszczona w widocznym miejscu ułatwi dojazd karetki do chorego, który
potrzebuje natychmiastowej pomocy. Skróci czas, jaki w niektórych przypadkach staje się bezcenny.
Rejowiec odwiedzają osoby, które nigdy wcześniej tu nie były, bądź były bardzo dawno.
Oznakowanie ulic także ułatwia im poruszanie się po miejscowości.
Nie bądźmy obojętni. Reagujmy na niewłaściwe zachowania. Szanujmy to, co służy wszystkim.
Janina Danielczuk

Towarzystwo Regionalne
Rejowiec integruje się.
O roli Towarzystwa Regionalnego pisane
było wielokrotnie. Jego dokonania znane są mieszkańcom nie od dzisiaj - choćby kwesty na rzecz
odnowienia i renowacji grobów będących częścią
naszej bogatej historii, czy wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych dotyczących zabyt-

ków Rejowca, zadaszenia nad zabytkową pompą,
co stało się możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania na ten cel.
Liczba członków zmienia się, bowiem dwie
osoby zrezygnowały z członkostwa, zaś kilka zgłosiło swój udział w działalności towarzystwa. Na
spotkaniu integracyjnym w dniu 7 maja członkowie
otrzymali nowe legitymacje. Uroczystego wręczenia dokonał Wójt P. T. Górski.
Spotkania integracyjne mają miejsce w gościnnych progach Przewodniczącego Towarzystwa
P. J. Grzesiaka, gdzie mieści się Chata Skansen.
Ta ostatnia jest często udostępniana zwiedzającym, którzy pochodzą z niemal całego świata.
Świadczą o tym liczne wpisy w Kronice Towarzystwa. Ostatnio chatę Skansen odwiedzili Belgowie
i Izraelczycy oraz uczniowie z wielu szkół średnich.
Należy życzyć owocnej działalności i nowych sukcesów na niwie pielęgnowania tradycji regionalnych i patriotycznych.
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Górski.
xxx

Kolejny przegląd powiatowy mający charakter konkursowy to „Śpiewający słowik”. Jest on
skierowany do dzieci i młodzieży uzdolnionej mu1 maja chętni mogli obejrzeć w Gminnym
Ośrodku Kultury przedstawienie poświęcone postaci św. Jana Pawła II. W spektaklu przygotowanym
przez nasz ośrodek wzięły udział dzieci uczęszczające na zajęcia teatralne.
xxx

3 maja br. uroczyście obchodziliśmy rocznicę
konstytucji majowej. W uroczystej Mszy Świętej
wzięły udział władze gminy, poczty sztandarowe
oraz zaproszeni goście. Oprawę muzyczną zapewniła Gminna Orkiestra Dęta.
xxx

Uczestnicy konkursu wokalnegoŚpiewający Słowik

Do końca maja w naszej placówce można było oglądać wystawę poświęconą pamięci św. Jana zycznie. Komisję stanowili eksperci w tej dziedziPawła II.
nie: Józef Obroślak - dyrektor Wojewódzkiego
xxx
Ośrodka Kultury w Lublinie, a zarazem muzyk, Jo18 maja, we współpracy z powiatem chełm- lanta Jędruszak - nauczyciel muzyki i Mariusz Ciskim, w naszej gminie wyłoniono najlepszych mło- chosz - muzyk i kapelmistrz Gminnej Orkiestry Dędych recytatorów. 35. eliminacje Powiatowe Małe- tej. Wyróżniono 5. uczestników: Natalię Parada
go Konkursu Recytatorskiego, bo tak nazywał się z Gminnego Ośrodka Kultury w Rejowcu, Martę
konkurs, wyłoniły laureatów, którzy będą reprezen- Dragan z Zespołu Szkół im. K. Górskiego
towali nasz powiat na szczeblu wojewódzkim. Będą w Wierzbicy, Julitę Kułaga z Zespołu Szkół
to Natalia Parada i Justyna Jakubiec. Wyróżnienia w Rejowcu Fabrycznym, Bartosza Łobodzińskiego
otrzymali: Daria Cebrat, Julia Buza, Weronika So- z Zespołu Szkół w Rejowcu Fabrycznymi Annę
bieraj i Natalia Radomska, a recytatorów oceniali: Tatys z Gminnego Zespołu Szkół im. T. Kościuszki
Teresa Kopniak, Małgorzata Mazurek i Rafał Cza- w Dubience.
Na wojewódzki przegląd tegoż
chorek. Nagrody rzeczowe i dyplomy ufundował konkursu nominowano Weronikę Jędruszak
starosta chełmski Piotr Deniszczuk i wójt Tadeusz z Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu,
Julię Posturzyńską z LO im. R.
Traugutta w Siedliszczu, Martynę
Poleszak z Zespołu Szkół im. H.
Sienkiewicza w Siedliszczu,
Patrycję Tomaszewską z Zespołu
Szkół im. H. Sienkiewicza
w Siedliszczu i Wiktorię Borys
z Gminnego Ośrodka Kultury
w Rejowcu
Nagrody w postac i
dyplomów, nagród rzeczowych
i słodyczy ufundowało Starostwo
Powiatowe w Chełmie i Wójt
Gminy Rejowiec.
Uczestnicy Małego Konkursu Recytatorskiego
Dalszy ciąg artykułu na następnej stronie
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Również 20 maja w Muzeum Przyrodniczym w Chełmie podsumowano eliminacje powiatowe międzynarodowego konkursu plastycznego
„Moja Przygoda w Muzeum”. Jeden z uczestników
zajęć w naszym ośrodku - Kamil Piwko - otrzymał
tam wyróżnienie w kategorii 16 - 19 lat. Kamil
prace konkursową tworzył pod kierunkiem Grzegorza Gwardiaka. Wśród ciekawych nagród, które
otrzymał, znalazła się legitymacja uprawniająca do
bezpłatnego zwiedzania muzeum do 2019 roku.
Gratulujemy!
xxx

Zapraszamy do udziału w konkursie „Moje
gospodarstwo estetyczne i bezpieczne”. Zapisy
w naszej placówce do dnia 10 czerwca. Można
także do nas dzwonić pod numer 82 56 88 335.
xxx

Rozpoczynamy zapisy na Warsztaty Plastyczne (bezpłatne) i Półkolonie letnie (opłata 130
zł) do 10 czerwca. Zapraszamy!
Grzegorz Gwardiak

Kamil Piwko prezentuje wraz z jednym z członków jury

Rodzice Dzieciom na Prima Aprilis.
Spektakl w przedszkolu
1 kwietnia w „dzień żartów’ rodzice dzieci
3-4 letnich wraz z wychowawczyniami Małgorzatą
Kość - Krupińską i Eweliną Rybarczyk z Gminnego
Przedszkola w Rejowcu przygotowali niespodziankę dla przedszkolaków oraz pracowników przedszkola.
Przedstawienie wiersza J. Tuwima pt. „Rzepka”
w wykonaniu rodziców i nauczycieli, zrobiło wiel-

kie wrażenie na wszystkich. Rodzice, wspaniale
wcielili się w rolę postaci granych przez siebie,
a stroje, dekoracja i muzyka dodatkowo wzbogaciły całe przedstawienie. W efekcie rodzice zaprezentowali się znakomicie, wzbudzili wśród publiczności zachwyt, podziw i uznanie swoich pociech.
Dziękujemy rodzicom biorących udział
w inscenizacji za zaangażowanie, pomysłowość
i kreatywność oraz dobrą współpracę. Dziękujemy!
Małgorzata Kość - Krupińska

„Tylko wtedy uda nam się pojąć, jak wielkim cudem jest życie,

gdy stracimy bliską osobę”.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w żałobnej Mszy Św.,
w ostatniej ziemskiej drodze św. pamięci Grzegorza Lipińskiego,
odprowadzili go na miejsce wiecznego spoczynku, modlili się za
spokój Jego duszy serdeczne Bóg zapłać.
Dziękujemy za udział w bolesnej uroczystości i za duchowe
wsparcie tak bardzo potrzebne w trudnych chwilach, za każde
życzliwe słowo i najdrobniejszy gest łagodzący ogrom cierpienia.
Cierpieć z drugimi jest lżej i za te serdecznie dziękujemy
Żona, dzieci, Rodzice, brat z rodziną
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Aktywny czytelnik
gminnej biblioteki

Jednym z głównych zadań w działalności biblioteki
jest aktywizacja czytelnictwa.
Również - nasza biblioteka poprzez różnorodne imprezy czytelnicze promuje czytelnictwo zwłaszcza
„Kiedy otwierasz książkę wkraczasz jakby do tewśród najmłodszych.
atru. Najpierw jest kurtyna, odsuwasz ją
W tym roku podczas Tygodnia Bibliotek postanoi przedstawienie się zaczyna.”
wiliśmy wyróżnić czytelników, którzy przeczytali
A. Funke – „Atramentowe serce.”
najwięcej książek, dbali o wypożyczone książki,
oddawali je w terminie oraz systematycznie korzyCzytanie dla jednych to podstawowa umiejętność
stali z biblioteki przez cały rok. Wyróżnieni czytelniezbędna do funkcjonowania we współczesnym
świecie, dla innych przyjemność i sposób na długie nicy otrzymali dyplomy oraz ciekawe książki. Cieszymy się, że w dobie komputerów, tabletów i nojesienno - zimowe wieczory. Dla jeszcze innych
wych technologii są wśród nas miłośnicy książek.
nałóg, coś bezcennego, bez czego nie wyobrażają
sobie życia. Właśnie dzięki umiejętności czytania,
Wiesława Podkowa
otwiera się przed nami świat wiedzy, emocji i wyobraźni.

Nasze sukcesy w konkursach
Miło nam poinformować, iż uczennica

kl. 5
Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu Weronika
Jagucka została wyróżniona w konkursie plastycznym
KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM, który odbył się
w ramach VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Współczesne Strategie i Wyzwania
Edukacyjne
,,Społeczno –kulturowe uwarunkowania rozwoju kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.
Anna Jaworska
xxx

Wielkie wiosenne czytanie

W dniu 21 marca 2016 roku Szkole Podstawowej
im. M. Reja w Rejowcu odbyło się Wielkie wiosenne
czytanie.
Tego dnia punktualnie o godzinie 10.00 (w kl. 0-3)
i 11.00 (w kl. 4-6) rozpoczęła się ogólnoszkolna impreza
czytelnicza z udziałem uczniów. Przerwali oni naukę,
aby czytać wybrane teksty literackie przez kilkanaście
minut. Dzieci w większości klas usiadły w kole na krzesełkach lub na dywanie. W każdej klasie uczniowie po
odczytaniu fragmentu książki przekazywali ją sobie dalej. Wyjątek stanowiły klasy 0, w których dzieci nie potrafią jeszcze czytać. W jednej z klas bajkę odczytała
pani bibliotekarka, w drugiej zaś starsze koleżanki.
Wśród wybranych do czytania utworów znalazły się:
Koszmarny Karolek; Wakacje z duchami; Bajki Ezopa;
Dynastię Miziołków; Co to znaczy dobrze, co to znaczy
źle i inne utwory Grzegorza Kasdepke, ponadto wiersze
o wiośnie, której właśnie nadejście obchodziliśmy. Akcja miała za zadanie promowanie czytelnictwa i na pewno spełniła swoją rolę.
xxx

„Czytanie mądra rzecz”

W przededniu Światowego Dnia Książki i Praw
Autorskich przypadającego 23 kwietnia Szkołę Podsta-

wową w Rejowcu odwiedziły pracownice Chełmskiej
Biblioteki Pedagogicznej. Przyjechały one na zaproszenie szkolnej bibliotekarki. Panie przeprowadziły zajęcia
z serii CZYTANIE MĄDRA RZECZ w klasach trzecich. Zaprezentowały bajkę „Kot w butach”, korzystając
z metody kamishibai. Jest to tradycyjna japońska sztuka
opowiadania historii za pomocą obrazków/ ilustracji wykonanych na kartonowych planszach wsuwanych do małego drewnianego parawanu. Kamishibai można porównać do teatru marionetkowego, w którym miejsce marionetek zajmują ilustracje. Pomimo, iż dzieci znały bajkę , wysłuchały jej w wielkiej ciszy i skupieniu. Potem
uczestniczyły w quizie dotyczącym bohaterów znanych
bajek. Miały też okazję obejrzeć książki w nietypowych
formatach. Najmniejsza z nich miała wielkość porównywalną do spinacza biurowego. Nagrodą dla uczestników za aktywny udział w spotkaniu były specjalnie na tę
okazję przygotowane zakładki do książek z cytatami
sławnych pisarzy.
Iwona Borowska
xxx

Stawiamy na rozwój.
W ramach współpracy ze środowiskiem uczniowie klasy 1a Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja
w Rejowcu uczestniczyli w warsztatach plastycznych
prowadzonych przez zespół śpiewaczy „Ostoja” z Chełma. Zajęcia miały na celu rozwijanie zdolności plastycznych uczniów oraz poznawanie nowych technik plastycznych. Podczas wykonywania gałązki bazi, bo taki
był cel spotkania, dzieci wspólnie z zespołem śpiewały
znane piosenki ludowe. Dzieci chętnie uczestniczyły
w zajęciach, z uwagą słuchały wskazówek, a gałązki
bazi zdobią naszą klasę. Dziękujemy Paniom za dostarczoną wiedzę i już wiemy, że spotkamy się ponownie.
Do szczegółowej relacji zapraszam na stronę internetową szkoły www.sprejowiec.strefa.pl
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Gimnazjum w Rejowcu: GimPrasa
klas trzecich wraz z nauczycielkami p. Jolanta ciele pałą, p. Ewą
Kasjan i p. Joanną Pikułą pojechali
na wycieczkę do Lubelskiego Muzeum na Majdanku, Tam dowiedzieliśmy się więcej o obozie koncentracyjnym, który działał na tym
terenie w latach 1941-1944.
Zwiedziliśmy miejsce ciężkiej pracy i śmierci ludzi wielu narodowości. W specjalnie przygotowanej
multimedialnej wystawie można
było również wysłuchać wspomnień tych, którzy przeżyli piekło
obozu.
Po dwugodzinnym przemarszu,
grupa udała się na zwiedzanie
xxx
W środę, 11 maja uczniowie Zamku Lubelskiego, gdzie mogli-

Rocznica uchwalenia
Konstytucji 3. Maja
Z okazji uchwalenia Konstytucji
3. Maja, uczniowie Gimnazjum
im. J.H. Dąbrowskiego pod opieką
p. Jolanty Cielepały i p.Ewy Futymy zaprezentowali społeczności
szkolnej krótką inscenizację,
w której historia przeplatała się ze
współczesnością i poświęcona była temu ważnemu wydarzeniu,
Występujący w strojach z epoki,
w ciekawy sposób zagrali swoje
role, skupiając tym samym uwagę
słuchaczy. Inscenizacja została
nagrodzona gromkimi brawami.

śmy obejrzeć zbiory ludowych
strojów regionalnych, instrumenty
muzyczne i narzędzia pracy dawnych mieszkańców wsi, wystawę
naczyń i ceramiki z porcelany
i srebra, broni, uzbrojenia i malarstwa. Tu odnaleźli się nasi koledzy, którzy jak małe dzieci zajęli
się układaniem obrazów z klocków
- puzzli.
Na zakończenie, choć czas naglił
do domu, uprosiliśmy opiekunów
o przystanek w Mc Donald's.
Szczęśliwi, choć zmęczeni
wróciliśmy do Rejowca, razem
z naszą cierpliwą kadrą i również
bardzo cierpliwym kierowcą autobusu.
Redakcja GIMprasy

Projekty edukacyjne uczniów klas II gimnazjum.

Już kolejny rok uczniowie klas II gimnazjum, mają obowiązek wziąć udział przynajmniej
w jednym projekcie edukacyjnym. Realizacja projektu odbywa się z pomocą opiekuna projektu.
W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie zapisali się do następujących projektów zaproponowanych przez n-li
przedmiotów:
1. Powieści historyczne Henryka Sienkiewicz - p. Barbara Wróblewska
2. Echa tamtych lat - o zapomnianej historii Polaków. - p. Joanna Pikuła
3. Rok H. Sienkiewicza - film pt.„Janko Muzykant” - p. Tomasz Praczuk
4. Czy wiesz co mówią etykiety spożywcze, czyli czy wiesz co jesz? - p. Anna Bzikot
5. Odnawialne źródła energii- nadzieja ekologicznego świata.- p. Jacek Semeniuk
6. Polacy na arenach olimpiady nowożytnej - p. Mirosław Kość
7. Wynalazki, które zmieniły Świat. - p. Joanna Grab
Wszystkie projekty muszą być zakończone do 31 maja 2016r, a efekty pracy w projekcie powinny być zaprezentowane
przed publicznością.
Koordynator projektów
E. Futyma

Sałatka z pora
Potrzebujemy:
2 sztuki małe pora (biała część),
4 jajka,
1 jabłko
6 średnich ogórków konserwowych
1 puszka kukurydzy
1 łyżeczka musztardy
300 ml majonezu
sól
pieprz kolorowy
Sposób wykonania: białe części pora siekamy w połówki talarków, solimy i odstawiamy do skruszenia. Odlewamy nadmiar soku
jaki por pod wpływem soli wypuścił. Gotujemy na twardo jajka, które następnie kroimy w kostkę. Obrane i pokrojone drobno,
kwaskowe jabłko zrównoważy ostrość pora i słodkość kukurydzy, którą odsączoną dodajemy do sałatki. Kroimy drobno w kostkę
ogórki i całość sałatki mieszany z majonezem. Doprawiamy łyżeczką ulubionej musztardy, a także solą i pieprzem.
Smacznego życzy
KGW WERESZCZE MAŁE

Kącik kulinarny
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Rodzice - dzieciom
Teatr dla przedszkolaków

Wielkie
wiosenne
czytanie
w Szkole
Podstawowej
w Rejowcu

Gminnej Biblioteki Publicznej sposób na nudę

Akcja Aktywny czytelnik biblioteki

„Uczymy się sztuki Decoupage”

Towarzystwo Regionalne podczas spotkania integracyjnego...
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