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Idzie Wielki Tydzień Serca nam odmienia
ciszą i powagą pełną zamyślenia

Szanowni Państwo

Przed nami najważniejsze święta w roku – Święta Zmartwychwstania Pańskiego

– symbol odradzającego się życia, zwycięstwa dobra nad złem. Niosą ze sobą nadzieję,
która nie powinna opuszczać żadnego człowieka.
Niech te radosne Święta Wielkiej Nocy dodadzą otuchy i sprawią, aby pokój
płynący z wiary w Zmartwychwstanie przenikał każdą chwilę naszej codzienności,
rozproszył niepokoje, pozwolił otworzyć się na potrzeby drugiego człowieka.
Z okazji Świąt pragniemy przekazać Państwu życzenia – zdrowia, radości,
zgody, zdolności do przebaczania, wiary i siły w pokonywaniu trudności dnia codziennego
oraz smacznego święconego.
Wesołego Alleluja!
Wójt
Tadeusz Górski

Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Kość

Egzemplarz bezpłatny

Fotograficzne zestawienie wydarzeń kulturalnych w Gminie Rejowiec
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki

Powiatowy Przegląd Widowisk
Kolędniczych. Zespół z Żulina

Ferie zimowe w Gminnym Ośrodku Kultury
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Plany zmiany zagospodarowania przestrzennego Gminy Rejowiec
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. po w siedzibie Urzędu Gminy obwieszczenie o wyłożepodjęciu uchwały przez radę gminy, Wójt przystąpił
do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rejowiec.
Po podpisaniu umowy w dniu 29.06.2015 r. z firmą
Gbeko - przestrzeń Usługi projektowo - budowlane
z Chełma, którą wybrano w zapytaniu cenowym,
ogłoszono w prasie, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy poprzez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
studium, w którym określono formę, a także miejsce
i termin składania wniosków dotyczących studium.
Gmina zawiadomiła na piśmie również instytucje
i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania projektu zmian studium.
W dniu 18.02.2016 r. projekt zmian studium (z uwzględnionymi wnioskami, które wpłynęły od osób fizycznych i instytucji) został przedstawiony na posiedzeniu komisji rady gminy.
W dniu 14.03.2016 r. odbędzie się posiedzenie komisji urbanistyczno - architektonicznej, która powołana
została zarządzeniem Wójta Gminy. Po uzyskaniu
opinii dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie
studium Wójt ogłasza w prasie i na tablicy ogłoszeń

CZAS WIOSENNYCH
PORZĄDKÓW
Wielkanoc to nie tylko czas przygotowania
świątecznych potraw, lecz także czas na generalne
sprzątanie wewnątrz domu jak i na zewnątrz. Jak
przed każdymi świętami, tak i teraz każdy myśli
o tym, kiedy rozpocząć porządki, tak aby zdążyć
z nimi na czas. A święta tuż, tuż!
Z porządkami poradzimy sobie bez problemu, pod
warunkiem, że zaangażujemy do pomocy wszystkich domowników. Przede wszystkim zaczynamy
od segregowania – to pierwszy
i najważniejszy krok. Bez odpowiedniej segregacji
wykonywanie prac porządkowych nie ma większego sensu, gdyż i tak dochodzimy do wniosku, że
mamy bałagan. Tyle niepotrzebnych rzeczy znajduje się w obejściach naszych domostw i właśnie

niu projektu studium do publicznego wglądu na okres
co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada
ten projekt do publicznego wglądu oraz publikuje na
stronie internetowej urzędu na okres co najmniej 21
dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną
nad przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami. W ogłoszeniu zostanie wyznaczony termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadajace osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium (nie krótszy niż
21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium).
Następnie Wójt przedstawia radzie gminy do uchwalenia opracowane zmiany studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag.
Ostatnim etapem opracowania jest uchwalenie studium przez radę gminy. Tekst i rysunek studium stanowią załącznik do uchwały. Po uchwaleniu studium
przez radę gminy Wójt przedstawia wojewodzie
uchwałę o uchwaleniu zmian studium wraz z załącznikami, oraz dokumentację planistyczną w celu oceny
ich zgodności z przepisami prawa.
Teresa Anna Kula

nadszedł czas, aby się tym zająć.
W czasie wiosennych porządków wygrabmy dokładnie nasze trawniki, pousuwajmy obumarłe
i połamane gałęzie drzew, ponaprawiajmy uszkodzone płoty, pozbądźmy się niepotrzebnego złomu. Pamiętajmy, że w naszej gminie odpady segregujemy na:
- szkło (butelki szklane, opakowania po napojach,
żywności, szklane opakowania po kosmetykach,
słoiki bez nakrętek, itp.),
- odpady suche (plastikowe butelki po napojach,
środkach czystości i kosmetykach, opakowania po
jogurtach, śmietanie i serkach, opakowania po
mrożonkach, ciastkach, małe opakowania styropianowe, papier, tektura, gazety, książki, opakowania
z papieru, puszki po żywności i napojach, inne
opakowania metalowe, kartonowe opakowania po
kosmetykach, słoiki bez nakrętek, opakowania po
mleku,
Dalszy ciąg artykułu na następnej stronie
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torebki foliowe, tekstylia),
- odpady mokre (stałe odpady kuchenne, resztki żywności, owoców, i warzyw, zepsuta
żywność, zużyte ręczniki papierowe, serwetki i środki do pielęgnacji, artykuły higieniczne, zmiotki, pieluchy jednorazowe, ceramika, itp.)
Wkrótce nadejdą ciepłe, słoneczne dni i tym
bardziej powinniśmy zadbać o nasz wizerunek,
aby pięknie uprzątnięte posesje były godną wizy-

tówką naszej gminy Rejowiec.
W związku z tym, upraszamy naszych
mieszkańców o dołożenie wszelkich starań o to,
aby zadbali o porządek w swoich gospodarstwach i terenie wokół nich.
Uporządkowane posesje będą cieszyły oko
i świadczyły o tym, że domownicy są przygotowani na przyjście zarówno wiosny, jak i Świąt Wielkiej Nocy.
Agnieszka Dobosz

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/ oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy zostały zamieszczone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży:
nieruchomość zabudowana po byłej szkole podstawowej położona w Maryninie i oznaczona numerem działki 352/2 o powierzchni
0,1615; nieruchomość położona w Wereszczach Dużych
i oznaczona numerem działki 42 o powierzchni 1,31 ha oraz we wsi
Kobyle oznaczona numerem działki 125 o powierzchni 0,06 ha.
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Rodzina 500 plus
Warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego, zasady jego przyznawania
i wypłacania określa ustawa z dnia 11 lutego 2016r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U.
poz. 195).
Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na
każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny mniej zamożne otrzymają wsparcie
także na pierwsze dziecko.
Pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.
Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne
dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu.
Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po
spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na
osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.
W przypadku ustalania prawa do świadczenia
wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok
kalendarzowy 2014.
Wnioski o świadczenie wychowawcze można
składać od 1 kwietnia 2016r. w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Rejowcu, p. nr 13.
Wnioski można składać bezpośrednio w Ośrodku, za pośrednictwem Poczty Polskiej, przez portal
Emp@tia, portal usług elektronicznych ZUS oraz
przez bankowość elektroniczną.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech
miesięcy od startu programu, czyli od 1 kwietnia
2016r. do 1 lipca 2016r. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.
Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016r.
to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od
miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.
Został wprowadzony okres przejściowy dla
gmin.
Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie
trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,
tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r., w terminie do
trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, nastąpi
wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego.
W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca
2016r. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata świadczenia za ten miesiąc do
końca tego miesiąca.
Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca
oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za
cały miesiąc w którym wniosek został złożony.
Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane
w sposób dogodny dla rodziców lub opiekunów, czyli
przelewem na rachunek bankowy lub w gotówce.
Dorota Holuk
GOPS w Rejowcu

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: Elżbiecin, Hruszów, Marysin, Rejowiec, Rejowiec Kolonia, Rybie, Wólka Rejowiecka, Zyngierówka, Zagrody oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat – sala
w budynku „Domu Strażaka”.
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Ogłoszenie
Wypełnianie

wnio-

sków obszarowych i rolnośrodowiskowych - Gmach ( Chełm,
Plac Niepodległości 1), pokój
314 piętro III Marzena Borkowska

Gmina Rejowiec coraz bardziej aktywna
Na terenie Gminy działa prężnie 8 Kół Gospodyń Wiejskich i 1 Stowarzyszenie. Panie z kół
gospodyń chętnie gromadzą się wokół różnych form aktywności społecznej. Wykonują wiele prac
i ozdób świątecznych, czynnie włączają się w obsługę i organizację imprez organizowanych na terenie
gminy, jak również chętnie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmie. Do obecnej chwili odbyły się szkolenia sadowniczo-ogrodnicze dla KGW Hruszów,
Wólka Rejowiecka, Siedliszczki, Marysin - Adamów i dla Stowarzyszenia Rybie, Bańkowszczyzna.
Planowane są dalsze szkolenia z tematów takich jak: zastosowanie ziół w gospodarstwie domowym,
wykorzystanie kwiatów i ziół w wieńcach dożynkowych, działalności agroturystycznej, estetycznego
zagospodarowanie zagrody wiejskiej. Zaplanowano przeprowadzenie warsztatów kulinarnych, florystycznych i cukierniczych. W wyżej wymienionych szkoleniach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy gminy, serdecznie zapraszamy nie tylko Panie z KGW.
Koła mają już swój dorobek, zdobywają nagrody i wyróżnienia reprezentując Gminę Rejowiec
na imprezach powiatowych i wojewódzkich. Dużym zainteresowaniem cieszą się wyroby artystyczne
i potrawy kulinarne przygotowywane przez członkinie kół.
Jolanta Nowak

Kolejne spotkanie
w Gminnej
Bibliotece
z cyklu „CAŁA
POLSKA CZYTA
DZIECIOM”
Uczniowie klas „0” S.P w Rejowcu
z wychowawcą panią Bożeną Jaszczuk
i Michaliną Maziarczuk słuchają książki Jana
Brzechwy pt. „Opowiedział Dzięcioł Sowie”.
Teresa Kopniak
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Nowa inicjatywa
Akcji Katolickiej
Dwadzieścia lat temu
w parafii pw. św. Jozafata
w Rejowcu reaktywowała
swoją działalność Akcja
Katolicka.
Jej działalność na terenie parafii jest wyraźnie dostrzegalna. W tym okresie został odrestaurowany obraz Matki Bożej Rejowieckiej, zbudowany stylowy ołtarz, w którym umieszczono obraz z wizerunkiem naszej Matki, chroniąc go przed ponownym zniszczeniem. Odrestaurowanie
obrazu, wzniesienie ołtarza, jak i wiele innych poczynań akcyjnych nie mogłoby być zrealizowane bez finansowego wsparcia wspaniałych, wielkodusznych i ofiarnych parafian. Chcielibyśmy, by Parafialny Oddział Akcji Katolickiej posiadał własny Sztandar. Rozpoczęliśmy zbiórkę funduszy na ten cel, sprzedając
świece - gromnice. Mimo ofiar akcjonariuszy (a jest ich niewielu) nie jesteśmy w stanie dokonać tego dzieła.
Zwracamy się z gorącą prośbą o finansowe wsparcie. Wierzymy w Państwa dobroć i liczymy na ofiarność. Wpłaty będą dokumentowane wpisem do "Pamiątkowej Księgi Fundacji Sztandaru". Hojność ofiarodawców (od kwoty 300 zł.) wynagrodzimy pamiątkowym imiennym lub zbiorowym gwoździem, który zostanie umieszczony na drzewcu sztandaru.
Za Państwa dobroć odwdzięczamy się modlitwą. Niech dobry Bóg błogosławi wszystkim ofiarodawcom, a Matka Boża Rejowiecka prowadzi prostymi drogami i strzeże od wszelkiego zła.
Społeczny Komitet Fundacji

Konkurs na kartkę walentynkową
Biblioteka Szkoły Podstawowej w Rejowcu
wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Rejowcu
ogłosiły i przeprowadziły konkurs na kartkę walentynkową. Na kartkach należało umieścić życzenia
w formie krótkiego tekstu, wierszyka lub rymowanki. Mógł to być cytat literacki lub utwór własny. Należało podać źródło użytego tekstu. W konkursie
wzięło udział 46 uczestników. Kartki konkursowe
wykonane zostały w różnych formatach i dowolnymi technikami. Były bardzo pomysłowe, kolorowe,
miały tez ciekawe cytaty. Zebrane prace umieszczo-

no na wystawie na szkolnym korytarzu, a następnie
przez okres ferii w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Rejowcu. Po feriach konkurs został rozstrzygnięty. Przyznano wyróżnienia i nagrody pocieszenia.
Nagrodzeni uczniowie: Maja Maziarczuk, Wiktoria
Śladewska, Ola Bereza, Paula Casa, Anna Pilipczuk,,
Julia Ciechan, Maja Kozieł, Igor Rzeźniczuk oraz
Elena Karaś, Weronika Nowosad, Ola Nowakowska,
Szymon Sokół, Domonika Czarnecka, Patrycja Piwko, Martyna Tomala, Weronika Jagucka, Anita Krasicka, Karolina Korcz.
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Kolejny raz WOŚP
zagrała w Rejowcu
10 stycznia 2016 roku kolejny raz wzięliśmy udział w Finale
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Pediatria i Opieka ludzi
w podeszłym wieku to hasło tegorocznej zbiórki. Ośmiu wolontariuszy (Karolina Pilipczuk, Sylwia
Sowa, Magdalena Klimowicz, Michalina Maziarczuk, Monika Pyclik, Radosław Sroczyński i Tomasz Praczuk) w drugą niedzielę
stycznia prowadziło zbiórkę nie
tylko w Rejowcu, ale i Rejowcu
Fabrycznym, Chełmie, czy Podgórzu. Rekordową kwotę zebrał Tomasz Praczuk - 1801, 13 zł! Gratulujemy. O godzinie 14. 00 rozpoczęła się impreza otwarta w naszym ośrodku kultury - Sztabie
Orkiestry nr 675. Pokazało się na
niej wiele osób, które śpiewały,
tańczyły, ćwiczyły i co najważniejsze licytowały przedmioty
przekazane przez licznych darczyńców. A byli to: P.W. Aga
Agnieszka Zawiaczyńska; „U Aśki” Sklep Zachodni; „Arianka” M.
Pilipczuk – Liszewska; A. Korszla
„Od 4 zł”; „Groszek” M. Dendera;
„U Anki” Sklep odzieżowy; Kwiaciarnia M. Grabczak; Firma
„Dom-For” Dominik Fornal; „Car
Performance” – auto części Rafał
Marczuk; „Sylwia” Salon Zdrowia
– S. Tokarzewska; Niepubliczny
Ośrodek Wychowawczy Rejowiec;
„Fit Jump” Estera Kula; Handlowe
Artykuły Spożywcze E. Żukowska; Sklep „Fikus” M. Tyrańska;
Sklep Przemysłowo Chemiczny
M. Król; P. W. „Gardena” - Kwia-

ciarnia M. Błaszczuk; Firma Hanna Kuras Sylwia ABC; Bank Spółdzielczy w Cycowie; Koło Gospodyń Wiejskich w Maryninie; GOK
Rejowiec; Mirosław Kość; Grażyna Kusiak; Halina Wilczyska;
Krzysztof Jarosz; Honorata Frańczak i Grzegorz Gwardiak.
Licytacje umilały występy i prezentacje: Estery Kuli „Fit Jump”
z grupą, zagrał Zespół „Limonki”,
w skład której weszły: Aleksandra
Bereza, Michalina Jędruszczak,
Kamila Błaziak, Wiktoria Borys
(pod kierunkiem Marka Pukasa GOK Rejowiec), Taniec dzieci ze
Szkoły Podstawowej (pod kierunkiem Barbary Wójcik), Zaśpiewały Julia Zając, Olga Bogdańska,
Monika Pyclik, pokaz ćwiczeń zaprezentowała Sylwia Tokarzewska
wraz z grupą, zagrała niezawodna
kapela „Sami Swoi” z Rejowca.
Dziękujemy paniom z Banku Spółdzielczego w Cycowie, Oddział
w Rejowcu za pomoc przy liczeniu
zebranych przez wolontariuszy
pieniędzy.
Ogromne wsparcie Orkiestry
zapewnili Wójt Tadeusz Górski,
który wraz z Przewodniczącym
Rady Miłosławem Kościem prowadzili licytację. W tym roku
sztab w Rejowcu zebrał rekordową kwotę 6742, 99 zł! Składamy
gorące podziękowania wszystkim,
którzy wsparli tę szlachetną inicjatywę i przyczynili się do tegorocznego rekordu.
xxx

20 stycznia w naszym Rejowcu spotkało się 9. zespołów
kolędniczych, by wziąć udział
w XI Powiatowym Przeglądzie
Widowisk Kolędniczych. I miejsce
w kategorii „grupy przedszkolne”
zajęła grupa z Gminnego Przedszkola w Rejowcu; I miejsce w
kategorii „uczniowie klas I - III
szkoły podstawowej” otrzymał
„Strach” ze Strachosławia. I miejStrona 8

sce w kategorii „uczniowie klas IV
- VI szkoły podstawowej” zajął
zespół kolędniczy „Kosa” z Kamienia. Najbardziej „obstawioną”
kategorią była, jak zawsze, kategoria „mieszana”. I przyznano w niej
następujące miejsca: I - „Bajdusie”
ze Szkoły Podstawowej w Stawie,
II zajęli „Kolędnicy” z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żulinie, III - uczniowie ze Szkoły Podstawowej ze Żmudzi. Nad prawidłowym przebiegiem Przeglądu
czuwała komisja, w której znaleźli
się: Joanna Wąsowicz, reprezentująca Starostwo Powiatowe w Chełmie, Teresa Jagiełło z Gminnej
Biblioteki Publicznej w Rejowcu
i Dorota Łosiewicz GOK Rejowiec. Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy i słodycze ufundowane
przez Starostwo Powiatowe
w Chełmie. Jest nam bardzo miło,
że podziękowały także nam, pracownikom GOK Rejowiec, za nienaganne przeprowadzenie Przeglądu w naszej placówce.
xxx

31 stycznia w Rejowcu po
raz 22. spotkały się kapele i zespoły śpiewacze na „Regionalnym
Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki
Ludowej” w Rejowcu. 31. zespołów i kapel przywitał i zaprosił do
wspólnego muzykowania Tadeusz
Górski - Wójt gminy Rejowiec.
W komisji znaleźli się Andrzej
Sar, reprezentujący Wojewódzki
Ośrodek Kultury, Maryla Kowalczyk - Starostwo Powiatowe
w Chełmie i Marek Pukas - Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu.
Po długich konsultacjach postanowili przyznać nagrody w kategorii
„kapele”. I miejsce zajął Zespół
„Koral” z Kamienia, II - Kapela
Ludowa z Trawnik, a III - Kapela
Ludowa „Sami Swoi” z Rejowca.
Nagrody otrzymały także zespoły
śpiewacze.

Oksza
I miejsce zajął Zespół Śpiewaczy „Nadbużański Klon Zielony” z Zanowinia, II - zajął Zespół
Śpiewaczy „Sielanki” z Sielca, III
miejsce - Zespół Śpiewaczy
„Kumowianki” z Kumowa Majorackiego. Wyróżnienia w tej kategorii przyznano: Zespo łowi
„Rakołupianki” z Rakołup, Zespołowi „Brusowianki” ze Starego
Brusa, Zespołowi „Jarzębinki” ze
Żmudzi oraz Zespołowi „Polesie”
z Łopiennika Górnego. Nagrody
w kategorii „Zespoły śpiewacze
z akompaniamentem” I miejsce zajął Zespół „Ostrowiacy” z Ostrówka, II - Zespół „Ale babki” z Dorohuska, III zaś Zespół śpiewaczy
z Kapelą z Honiatycz. Wyróżnienia
w tej kategorii przyznano Zespołowi „Echo” z Gołębia i Wólki Kańskiej, Zespołowi „Siedliszczanki”
z Fajsławic, Zespołowi „Siedliszczanie znad Wieprza” z Siedliszcza
i Zespołowi „Radość” z Liszna.
Nagrodę specjalną przyznano Chórowi św. Maksymiliana
z Zezulina. Ufundowali ją Jerzy
Kieliszek, Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Rejowiec oraz Marian
Janusz Kawałko, przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Rejowiec. Nagrody
finansowe ufundowało Starostwo
Powiatowe w Chełmie, Wójt Gminy Rejowiec Tadeusz Górski oraz
pani Joanna Pawlak - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego
w Chełmie.
Ponadto wszyscy uczestnicy
za udział otrzymali upominki ufundowane przez Wójta Gminy Rejowiec.
Przegląd zgromadził licznych widzów, którzy nie tylko
oglądali występy, ale włączyli się
do wspólnej zabawy, niecierpliwie
czekając na werdykt komisji.
Kończąc rejowieckie spo-

tkanie uczestnicy konkursu robili
pamiątkowe zdjęcia, zapraszając do
siebie komisję, gości oraz fundatorów nagród. W dwudziestym drugim Przeglądzie wzięło udział ponad 300 uczestników, poczęstunek
przygotowało Koło Gospodyń
Wiejskich w Wólce Rejowieckiej.
xxx

Atrakcyjne ferie
w gminie Rejowiec
Tegoroczne ferie zimowe
rozpoczęliśmy Zimowymi Warsztatami Plastycznymi. 60. dzieci z terenu gminy Rejowiec miało możliwość tworzenia pod okiem profesjonalistów - artystów, zaprzyjaźnionych z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Rejowcu. Pierwszy
dzień Warsztatów poprowadziła
Katarzyna Górska, pracownik
KRUS Oddziału w Chełmie, która
zapoznała dzieci z zagrożeniami
mogącymi ich spotkać podczas ferii
zarówno letnich, jak i zimowych.
Ciekawe zabawy, wreszcie konkursy wiedzy i rysunkowe zachęciły
dzieci do odważnych eksperymentów twórczych. Na zakończenie
długiego dnia dzieci obejrzały
przedstawienie pt. „Wilk i zając”,
przygotowane przez grupę teatralną
„Art. - Re” z Krakowa. Kolejne dni
były równie intensywnie wykorzystane. Dzieci odwiedziły Muzeum
Ziemi Chełmskiej, zobaczyły wystawę „Świat toruńskiego piernika”
oraz wzięły udział w warsztatach
pieczenia pierników. Zwiedziły także wystawy przyrodnicze oraz archeologiczne. Zawitały do Mc Donaldsa. I przede wszystkim rysowały, malowały, wycinały, kleiły,
tworzyły.. Powstały setki prac,
z których wybrane można podziwiać w salach Gminnego Ośrodka
Kultury w Rejowcu. Pięcio dniowe
zajęcia prowadzili Magdalena Rybczyńska, Stanisław Wójcik oraz
Stanisław Jan Miszczuk. Warsztaty

zakończyliśmy ogniskiem, nad którym upiekliśmy smaczne kiełbaski.
Drugi tydzień ferii był poświęcony warsztatom rękodzielniczym, zabawom, konkursom. Dzieci i młodzież rozegrały turnieje
„Piłkarzyki stołowe”, „Tenisa stoło wego ” i już t r adyc yjnie
„Siłaczy”.
W turnieju tenisa stołowego
dla dorosłych wzięło udział 10 zawodników, z których najlepszy
okazał się Radosław Jędruszczak, 2
był Adrian Pieczończyk, 3 zajął
Tomasz Fornal. W tej konkurencji
rozegrano także turniej dla uczniów
gimnazjum. 1 miejsce zajął Adrian
Karkowski, 2 Jakub Czaus, 3 - Jakub Mencel.
Doro śli, gimnaz ja liśc i
i młodzież rozegrali także turnieje
w piłkarzyki stołowe. 1 miejsce
wśród dorosłych zajął Adrian Modrzyński, 2 Radosław Jędruszczak, 3
- Karol Bohuniuk. Wśród gimnazjalistów najlepszą dwójką (bo grali
w parach) okazali się Adrian Karkowski i Jakub Mencel. 12 dzieci
rywalizowało w parach w turnieju
piłkarzyków stołowych.. Najlepsi
w tej kategorii okazali się Nikola
Szpindowska, Patrycja Łopąg, Oliwia Majewska, Julia Szpindowska,
Aleksandra Mazur i Klaudia Karauda.
W zawodach „siłaczy” dorośli rywalizowali z 4 konkurencjach: podciąganie na drążku nachwytem, podciąganie podchwytem, pompki na poręczach i przysiad ze sztangą, która waży tyle, co
osoba, która ją podnosi. Z ośmiu
zawodników najlepszy okazał się
Piotr Długosz ( 23 podciągnięcia
nachwytem, 20 podchwytem, 33
pompki na poręczach i 81 przysiadów! 157 pinktów). Drugie miejsce zajął Mateusz Waręcki (27, 21,
43, 51, w sumie 142 punkty), trzecie zaś Radosław Jędruszczak (14,
Dalszy ciąg artykułu na następnej stronie
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20, 39, 21 - sumie 94 pkt). W zawodach i turniejach ogółem wzięło udział 42 osoby. Bardzo atrakcyjne nagrody ufundował Wójt
Gminy Rejowiec Tadeusz Górski,
któremu składamy gorące podziękowania. Każdy uczestnik został
doceniony. Były to m.in. napoje,
batoniki, koszulki, odżywki dla
sportowców, piłeczki pingpongowe, saszetki, smycze do kluczy,

batony energetyczne..
W warsztatach rękodzielniczych trwających pięć dni brało
udział 15 osób dziennie, w zajęciach teatralnych 9. Również dla
nich każdego dnia były przygotowane drożdżówki, batoniki i napoje.
To były naprawdę intensywnie wykorzystane ferie. Mimo
tak nieprzewidywalnej aury, która

nie zachęcała do wychodzenia
z domu, zimowisko w gminie Rejowiec pomogło dzieciom wypocząć, pobawić się, nauczyć czegoś
pożytecznego i w doskonałym humorze rozpocząć drugi semestr
nauki.
Grzegorz Gwardiak

Zimowe Warsztaty Profilaktyczne
W dniach 15-17 lutego br. w świetlicy wiej- Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich zaangażowaskiej w Niedziałowicach odbywały się 3 dniowe
spotkania pt. „Zimowe Warsztaty Profilaktyczne”.
W warsztatach zorganizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Niedziałowicach udział wzięły
dzieci i młodzież z terenu sołectw Niedziałowice
i Aleksandria Niedziałowska. Do współpracy przy
organizacji warsztatów zaproszono Komendę Miejską Policji w Chełmie , Stację Ratownictwa Medycznego w Chełmie oraz KRUS PT w Chełmie.
Przedstawiciele tych instytucji
przeprowadzili
z dziećmi ciekawe zajęcia, które obejmowały m.in.
pokaz ratownictwa medycznego i zasady udzielania
pierwszej pomocy (Łukasz Hul), prelekcję funkcjonariusza Policji Wydziału Ruchu Drogowego
(mł.asp. Mirosław Mrozowski) i projekcję filmu
edukacyjnego w temacie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oraz pogadankę i zabawy plastyczne
przygotowane przez przedstawiciela KRUS
(Katarzyna Górska). Oprócz interesującego programu zajęć członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
zorganizowały dla dzieci poczęstunek. Przygotowano też ciekawe dekoracje sali świetlicowej nawiązujące do zagrożeń czyhających na dzieci podczas
ferii zimowych , zaś dla instytucji wpierających
warsztaty oraz osób prowadzących prelekcje przygotowano dyplomy podziękowania. Ponadto podczas zajęć rozwiązywano
z
uczestnikami warsztatów test wiedzy o
ruchu drogowym, przygotowany przez
członków KGW, dzieci otrzymały także
ulotki informacyjne. Dodatkową atrakcję
dla najmłodszych uczestników stanowiły
nagrody przekazane przez KRUS - opaski i kamizelki odblaskowe oraz książeczki edukacyjne.

ne w organizację „Zimowych Warsztatów Profilaktycznych”: Katarzyna Wójcik, Monika Terepora,
Justyna Nowakowska, Marzena Czajka, Agnieszka
Hasiec-Bzowska, Ewa Wawrynek i Anna Styś.
To już druga inicjatywa podjęta przez Koło Gospodyń Wiejskich w Niedziałowicach na rzecz zagospodarowania czasu wolnego
najmłodszych
mieszkańców wsi. W listopadzie ubiegłego roku
zorganizowano w świetlicy wiejskiej „Andrzejki”.
Były piękne dekoracje, wróżby, słodki poczęstunek
przygotowany przez mamy i zabawa z balonami.
W organizację „Andrzejek”
zaangażowały się nie tylko
kobiet z Koła Gospodyń
Wiejskich w Niedziałowicach, ale i mieszkańcy sołectwa, w tym młodzież, która
pomogła w dekorowaniu sali
i zapewniła obsługę muzyczną imprezy.
Autor: Agnieszka Hasiec-Bzowska
Autor zdjęć wykorzystanych
w artykule i na 3 stronie okładki:
Katarzyna Wójcik
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„Każde dziecko duże, małe,
lubi bale w karnawale.
Można zmienić się w królewnę,
w królewicza można też.
Są cyganki, wróżki, żabki,
jest i Batman, jest i jeż”

Bal karnawałowy u przedszkolaków

Karnawał to czas balów, maskarad i zabaw. W czasie karnawału
bawią się nie tylko dorośli. Jest to również wspaniała okazja do zabaw
dla dzieci, którym ogromną radość sprawia wcielenie się w postacie
bajkowe.
W dniu 28.01.2016r. w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy prowadzony przez panią od rytmiki Małgosię oraz jej męża. Na bal przybyły księżniczki, czarownice, wróżki, pszczółki, aniołki, rycerze, tygryski, policjanci i wiele innych postaci z bajek, opowiadań i filmów. Wszyscy się świetnie bawili,
uczestnicząc we wspólnych zabawach i konkursach. Na twarzach małych tancerek i tancerzy malował się
uśmiech, który nie znikał, mimo chwilowego zmęczenia. Było bardzo radośnie, kolorowo i zabawnie.
Kiedy czas zabawy dobiegł końca, dzieci z żalem opuszczały „salę balową”. Wspólna zabawa przyniosła
wiele radości naszym przedszkolakom. Karnawałowe atrakcje umożliwiły dzieciom spędzić czas w radosnej atmosferze oraz dostarczyły niezapomnianych wrażeń.
W tym dniu dzieci miały również możliwość pozowania do pamiątkowych zdjęć.
Dziękujemy dzieciom i Rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów.
Dyrektor przedszkola
Barbara Kość

CHROŃMY PSZCZOŁY!!!
ROLNIKU !
Zapylanie roślin jest jednym z najważniejszych i najtańszych czynników plonotwórczych.
W celu ograniczenia zatruć pszczół należy pamiętać o tym, by przestrzegać zasad
dobrej praktyki rolniczej:
1. nawet środki o niskim ryzyku dla pszczół należy stosować, tylko i wyłącznie w godzinach
wieczornych i po ustaniu ich lotów.
2. eliminować zabiegi środkami ochrony roślin toksycznymi dla pszczół, na kwitnących
roślinach (w tym również upraw z kwitnącymi chwastami w roślinach uprawnych) lub
pokrytych spadzią.
Ponadto opryskanie pszczół cieczą roboczą powoduje zamoczenie skrzydeł, co utrudnia
bądź uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula.
W wyniku przejęcia obcego zapachu środka chemicznego, pszczoły powracające do ula są
traktowane jako obce, nie zostają wpuszczone do gniazda lub giną zażądlone przez pszczoły
strażniczki.
Ochrona roślin w sposób nie zagrażający pszczołom jest możliwa i wymaga wyłącznie
dobrej woli rolników.
W przypadku stwierdzenia zatrucia pszczół w wyniku oprysku,
rolnik dokonujący tego oprysku
podlega odpowiedzialności karnej.
Należy również pamiętać o obowiązku prowadzenia rejestru stosowanych środków ochrony roślin oraz posiadaniu uprawnień do prowadzenia
zabiegów i aktualnego dokumentu
z atestacji opryskiwacza.
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SPOTKANIE OPŁATKOWE WE WSI RYBIE
W niedzielę 27.12.2015 odbyło się spotkanie opłatkowe we wsi Rybie. Było to pierwsze takie spotkanie zorganizowane w naszej miejscowości. Goście i mieszkańcy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie
życzenia świąteczne i noworoczne. Spotkanie przebiegło w miłej i ciepłej atmosferze. Mamy nadzieję że
będzie to początek miłej tradycji w naszej miejscowości. Dziękujemy bardzo za obecność Pana Wójta
Tadeusza Górskiego z żoną i ks. Proboszcza Andrzeja Jeżyny!
Sołtys - Małgorzata Kozłowska

Wydarzenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu
Warsztaty plastyczne w klasie II c

Uczniowie klasy II c w tym roku starannie
przygotowują się do Świąt Bożego Narodzenia.
Tradycyjnie dekorują swoją salę wykonanymi własnoręcznie ozdobami. Z pomocą dzieciom pospieszyli rodzice i zorganizowali warsztaty plastyczne.
Przeprowadziły je panie : Ewelina Łapińska, Anna
Sokół i Iwona Kukier. Na zajęciach dzieci poznały
nowe techniki wykonania ozdób choinkowych. Prowadzące warsztaty mamy przygotowały mnóstwo
materiałów i pomysłów. Wszyscy uczestnicy warsztatów z ogromnym zainteresowaniem wykonywali
ozdoby, wykazując dużo cierpliwości i kreatywności. Efektem warsztatów są piękne bombki, łańcuchy i gwiazdy, którymi została udekorowana klasowa choinka. Zajęcia dostarczyły dzieciom wiele radości i wprowadziły w świąteczną atmosferę.
Wychowawczyni: Iwona Jędruszczak
xxx

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej
im. M. Reja w Rejowcu
„ Chwała Babciom i Dziadkom”
Pod takim hasłem 21 stycznia 2016 odbył
się uroczysty poranek dla ukochanych babć i dziadków uczniów z naszej szkoły ( SP Rejowiec). Goście przybyli bardzo licznie, sala gimnastyczna
„ pękała w szwach”, a odświętnie ubrane wnuki
prezentowały swoje możliwości artystyczne, najlepiej jak potrafiły. Zapowiedzią do występów był
film stworzony przez prowadzącą p. Dorotę Bednarską, z udziałem chętnych dzieci, prezentujący
wypowiedzi dzieci na temat zalet babć i dziadków,
ich wyglądu i marzeń oraz słowa wdzięczności za
ich miłość i troskę o wnuki ”. Film wzbudził bardzo
duże zainteresowanie, jak i rozbawił zebranych.
Kolejnym punktem programu były prezentacje po-

szczególnych klas. Dzieci recytowały wiersze, życzenia i tańce. Dziadkowie podziwiali jive’a, tango, kalinkę, trojaka i chętnie sami włączyli się do
zabawy w rytm pląsu „Aram, zam, zam”. Był też
występ cheerleaderek z klasy Ic przy przeboju
,,Ładne oczy masz”, jedna z uczennic wykonała
piosenkę ,,O mnie się nie martw”, a klasa trzecia
zapewniła dziadków, że mogą liczyć na ich pomoc
w sprzątaniu tańcząc układ z mopem.
Po prezentacjach klas, wszyscy zebrani wnukowie wyrecytowali piękne życzenia i zaśpiewali
piosenkę do melodii ,,Szła dzieweczka do laseczka”, a mówiącą o ich miłości do dziadków oraz
wdzięczności za opiekę i cierpliwość. Dopełnieniem całości były prezenty własnoręcznie wykonane przez dzieci, które w niejednym babcinym oku
wycisnęły łezkę szczęścia.
Wzruszeni dziadkowie zostali zaproszeni ponownie
za rok, usłyszeli także życzenia od dyrekcji szkoły
i nauczycielek, po czym rozeszli się z przekonaniem, że mają najwspanialsze na świecie wnuczęta.
Dorota Bednarska,
Agnieszka Janiec - Rogowska
xxx

W Szkole Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu powstał projekt skierowany do dzieci sześcioletnich i ich rodziców zainteresowanych możliwością rozpoczęcia nauki w klasie I w roku szkolnym 2016/2017.
Projekt nosi tytuł „ Chcę być pierwszakiem”
i ma na celu zapoznanie z bazą oferowaną przez
szkołę, umożliwienie łagodnego przejścia pomiędzy
doświadczeniami przedszkolnymi a szkolnymi oraz
przedstawienie środowiska szkolnego jako miejsce
bliskie, otwarte i przyjazne.
Ważne jest przy tym ,że uczniowie i nauczyciel
będą mogli wzajemnie się poznać i nawiązać dobre
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relacje.
Ponadto dzieci będą sukcesywnie nabywać umiejętności korzystania z różnych sprzętów i pomieszczeń, poznają zasady funkcjonowania szkoły. Nauczyciel nawiąże kontakty z rodzicami, które
umożliwią i ułatwią dalszą współpracę. Końcowym efektem projektu ma być świadoma decyzja
rodziców i dzieci o zapisaniu do pierwszej klasy
lub pozostawienie w klasie „0”.
Projekt będzie realizowany w formie dwóch
zajęć z dziećmi i jednego zajęcia dzieci w raz

z rodzicami.
Oto terminy spotkań:
1.12.03.2016 - I zajęcia adaptacyjne z dziećmi,
2.19.03.2016 - II zajęcia adaptacyjne z dziećmi,
3.9.04.2016 - III zajęcia dzieci z rodzicami.
Wszystkie spotkania będą się rozpoczynać
o godz. 10.00.
Czekamy na Was
Dyrekcja i nauczyciele
SP im. M. Reja w Rejowcu

w naszej szkole dnia galowego.
Dało to początek pomysłowi na
projekt patriotyczny „Pamiętamy
którzy osiągnęli najlepsze wy- Polsko”
niki w nauce tj. średnią 5,0
Celem projektu jest:
i wyższą oraz wzorowe lub bar- - wychowanie uczniów w duchu
dzo dobre zachowanie:
patriotycznym
Aleksandra Nachuniak Ia, Mar- - wprowadzenie nowej tradycji
tyna Fabiańczyk Ib, Julia Moj- szkoły (dzień galowy)
siejuk Ib, Julia Mitek Ib
W każdą pierwsza środę m-ca
Dawid Nowak Ib, Igor Daniel- odbywają się apele, na których
czuk IIa, Albert Chomątowski kolejne klasy prezentują krótkie
IIc, Paulina Kajdaszuk IIc, Jaro- wystąpienia na temat wydarzeń
sław Sobstyl IIc, Barbara Ko- historycznych, wypranych z kaciuba IIIa, Michalina Jędraszak lendarza danego miesiąca.
IIIa, Sylwia Poturzyńska IIIa.
Apel rozpoczyna się odśpiewaWszyscy wymienieni uczniowie niem hymnu Polski, a młodzież
otrzymali stypendium za wyniki w tym dniu przychodzi do szkoły
w nauce.
w strojach galowych. PrezentoNatomiast za osiągnięcia wane przez uczniów wydarzenia
sportowe w I semestrze sty- historyczne, zamieszczane są
pendia otrzymali :
później na gazetce szkolnej.
Emilia Sadowska Ia, KataW I semestrze odbyły się
rzyna Maciejewska IIa, Damian już trzy apele :
Kość IIb, Jóźwiak Magdalena Klasa IIIa w listopadzie - poIIIb, Tomasz Piłat IIIb, Antoni wstanie listopadowe i twórczość
Uszko IIIb.
A. Mickiewicza na ten temat.
Wszystkim gratulujemy Klasa IIIb w grudniu - powstanie
i zachęcamy innych uczniów do wielkopolskie i wydarzenia grsamodyscypliny oraz osiągania udnia’70.
wysokich wyników w nauce, Klasa IIa w styczniu - powstanie
sporcie i innych dyscyplinach.
styczniowe w literaturze, malarProjekt patriotyczny
stwie i muzyce.
w Gimnazjum
Klasa IIb w lutym - Fryderyk
im. J.H. Dąbrowskiego w Re- Chopin i jego muzyka oraz pajowcu
mięć o Cichociemnych.
pt. „Pamiętamy Polsko”
Samorząd Uczniowski, wyszedł z inicjatywą wprowadzenia

Gimnazjum w Rejowcu: GimPrasa
Bal gimnazjalny
4 lutego 2016r w Gimnazjum im J. H. Dąbrowskiego zamiast dyskoteki choinkowej, odbył się bal gimnazjalny.
Rozpoczął się on polonezem
w wykonaniu uczniów. Tańczących poloneza, jako pierwsza
para, poprowadzili państwo Beata Werner - Kość i Mirosław
Kość - n-le wychowania fizycznego, którzy
przygotowali
uczniów do tego występu.
Wszystkie pary w odświętnych
strojach, tańczyły poloneza Wojciecha Kilara do filmu „Pan Tadeusz” A. Wajdy w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej
i obecności uczniów, pani dyrektor, nauczycieli i rodziców.
W trakcie tańca, ze strony publiczności padały gromkie brawa
za przepiękny układ taneczny
i prezentację artystyczną występujących.
W dalszej części wieczoru,
uczniowie zabawiani byli przez
didżeja, tańcząc przy różnorodnej
muzyce. Wszyscy świetnie się
bawili i bardzo miło wspominają
ten bal.
Nasi najlepsi po I semestrze
roku szkolnego
2015/2016
U czniowie gimnazjum,

Dalszy ciąg artykułu na następnej stronie
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Oksza
Podsumowanie egzaminu
gimnazjalnego w roku szkolnym
2014/2015

Sportowe osiągnięcia
gimnazjalistów
Koniec semestru to dobry okres

Analiza

Edukacyjnej Wartości
Dodanej (EWD), wykazała, że wyniki
egzaminu gimnazjalnego z ubiegłego
roku są na poziomie zadowalającym.
W ciągu ostatnich 3 lat obserwuje się zdecydowany wzrost pozycji
szkoły w części humanistycznej egzaminu, a szczególności z języka polskiego. Wskaźnik EWD
dla j. polskiego jest dodatni, co świadczy o większej niż przeciętna, efektywności nauczania.
Coraz lepszą pracę szkoły widać też w części matematyczno- przyrodniczej egzaminu.
Wskaźnik EWD dla tej części świadczy o przeciętnej efektywności nauczania, ale z tendencją wzrostową.
Najlepsze wyniki jednak odnotowaliśmy na egzaminie z języka angielskiego. Wynik szkoły po raz pierwszy
przewyższył wynik powiatu.
Mimo, że średnia z egzaminu
nie jest zbyt wysoka, to jednak widać
pracę szkoły i nauczycieli, co oznacza, że wykorzystujemy potencjał
uczniów, którzy w większości osiągają wyniki wyższe niż przewidywane.

Z analizy wynika, że największy przyrost wiedzy, widoczny po egzaminie gimnazjalnym
osiągają uczniowie z niskimi wynikami po sprawdzianie w szkole
podstawowej.

lubelskim.
Drugą wiodącą dyscypliną naszego
gimnazjum jest piłka ręczna. W miesiącu styczniu rozegrano szereg spotkań międzyklasowych i sparingów
z drużynami chełmskimi.
5.02 reprezentacja chłopców rozegrała Turniej Piłki Ręcznej w Siedliszczu
gdzie zajęła trzecie miejsce. Nasze
gimnazjum reprezentowali
D.
Grzywny, K. Kiraga, A. Uszko, J.
Czajka, K. Sadowski, T. Piłat, P. Werynkowicz, K. Kister, D. Oleksiejuk,
D. Kość S. Jarosz, K. Kozieł.
Kolejną Imprezą była Gimnazjada
w Piłce Ręcznej dziewcząt i chłopców. W rywalizacji międzygminnej
dziewczęta i chłopcy pokonali drużynę z Okszowa awansując na zawody
powiatowe. Dziewczęta rozegrały
zawody w Dorohusku pokonując drużyny z Rejowca Fabrycznego i Dorohuska i awansowały na zawody rejonowe do Chełma, które odbędą się
8.03.2016roku. Skład reprezentacji
dziewcząt; K. Maciejewska, E Sadowska, M. Józwiak, E. Adamczyk,
D. Herman, J. Kupczyńska, D. Błaziak, A. Myszor, J. Mojsiejuk.
Chłopcy natomiast na szczeblu powiatu pokonali w pięknym stylu
wszystkich przeciwników i z pierwszego miejsca będą reprezentować
nasz powiat w rejonie.
Gratulujemy Sukcesów.

na podsumowania w tym przypadku
osiągnięć sportowych. Tradycyjnie
gimnazjaliści startowali w sztafetowych biegach przełajowych. Reprezentacja dziewcząt; K. Maciejewska,
E Sadowska, W. Kozieł, M. Józwiak,
J. Kister, E. Adamczyk, M. Fabiańczyk A. Nachuniak, P. Wójcik, J.
Bandosz, N. Kaczor, D. Herman po
świetnym starcie na szczeblu powiatu
z pierwszego miejsca awansowała do
rejonu, gdzie tam po zaciętej rywalizacji zajęła czwarte miejsce.
Reprezentacja chłopców; A. Uszko,
J. Czajka, B. Rejak, K. Sadowski,
P. Werynkowicz, A. Łubianka, D.
Oleksiejuk, D. Kość, K. Kister, T.
Piłat, K. Przychodaj, A. Chomętowski.
w pięknym stylu pokonała
wszystkich przeciwników i z pierwszego miejsca awansowała do rejonu
w Cycowie. Tam w pięknej sportowej
rywalizacji chłopcy wywalczyli drugie miejsce, a to pozwoliło reprezentować nasz rejon w zawodach wojewódzkich w Lubartowie. 10 października gimnazjaliści w trudnych warunkach atmosferycznych wystartowali
w gimnazjadzie wojewódzkiej. Rywalizacja do szóstej zmiany przebiegała
fantastycznie, chłopcy utrzymywali
Ze sportowym pozdrowiew silnej konkurencji trzecie miejsce.
Natomiast następne zmiany poszły niem,
Opiekunowie
trochę gorzej i ostatecznie po ostatniej
zmianie zawodnik ukończył sztafetę
na piątej lokacie w województwie

Mazurek Królewski

Kącik kulinarny

Ciasto: 0.5kg mąki,4 żółtka, 2 całe jajka,25 dag. masła,
4łyżki kwaśnej śmietany,6 dag.drożdży,4 łyżki cukru.
Wykonanie: drożdże rozmieszać w śmietanie ,dodać mąkę,
dodać resztę składników ,odstawić na 20 minut do wyrośnięcia.
Podzielić na 4 części rozwałkować na 4 placki.
I masa orzechowa; 25 dag. zmielonych orzechów zaparzyć w połowie szklanki wrzącego mleka, dodać łyżkę masła
i szklankę cukru pudru, wymieszać.
II masa; powidła, bakalie, skórka pomarańczowa,
III masa makowa: 25 dag maku zaparzyć, zemleć, dodać pianę z 2-óch jajek ubitą ze szklanką cukru pudru.
Przekładanie: placek, masa makowa, placek, powidła, placek, masa orzechowa, placek. Piec 30 minut w 180st.
Polewa: 2 łyżki wody ,2 łyżki cukru, 1 łyżka masła , 1 łyżka kakao-zagotować.
Na przestudzone ciasto rozprowadzić polewę.
Aleksandra Poturaj
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Warsztaty Profilaktyczne KGW w Niedziałowicach

Spotkanie opłatkowe mieszkańców wsi Rybie

Przedszkolny bal karnawałowy

Wydarzenia Gimnazjum w Rejowcu w fotopigułce

Bal gimnazjalny
Najlepsi szczypiorniści

Apel o Chopinie

Spektakl teatralny

...oraz Szkoły Podstawowej
w Rejowcu

Dzień Babci i Dziadka

Warsztaty plastyczne w II c
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