
Obchody 99 rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości

GAZETA SAMORZĄDOWA nr 5 (185) 2017 r.



Obchody 99 rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości

Zawadówka

MaryninHruszów

Marysin



Oksza

Strona 3

Brak zmian w podatkach i opłatach
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. 
Dnia 31 października 2017 roku Rada Miejska w Rejowcu na wniosek burmistrza gminy podjęła uchwały 
w  sprawie  podatków  i  opłat  lokalnych. 

I. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P z dnia 9 sierpnia 2017, poz. 800), gmina 
Rejowiec  przyjęła  własne  niższe  stawki  podatkowe:

II. Do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok przyjęto cenę żyta na poziomie roku 2017 w wysokości – 
52,00  zł  za  1dt.  Od  2015  roku  stawka  podatku  rolnego  nie  uległa  zmianie.

Renata Słomczyńska
Skarbnik Gminy

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części z wyjątkiem zajętych 
na  prowadzenie  działalności  gospodarczej.

Uroczyste otwarcie kolejnych odcinków
drogi powiatowej na terenie gminy Rejowiec

23 października 2017 r. Burmistrz Tadeusz 
Górski wraz ze Starostą Chełmskim Piotrem 
Deniszczukiem i Przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Rejowcu – Mirosławem Kościem 
w towarzystwie radnych i sołtysów gminy 
Rejowiec dokonali uroczystego przecięcia wstęgi 
i otwarcia kolejnych odcinków zmodernizowanej 
drogi powiatowej na terenie gminy Rejowiec. 
Kolejne odcinki to droga powiatowa z Kobylego 
do Niedziałowic oraz z Niedziałowic przez Rybie 
do  Rejowca. 

Efektem bardzo dobrej współpracy władz 
Rejowca i starostwa powiatowego w Chełmie, 
droga powiatowa „Kobyle – Niedziałowice – 
Rybie - Rejowiec” na całej długości pokryta 
została  nową  nawierzchnią  asfaltową.

Aneta Jeleń Odbiór drogi  Rybie–

Odbiór nowej drogi  Niedziałowice–



Oksza

Strona 4

Przedstawiciele władz Rejowca – Burmistrz Tadeusz Górski, Przewodniczący Rady Miejskiej 
– Mirosław Kość, Radni Miejscy oraz Powiatowi wraz ze społecznością Rejowca upamiętnili 
rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Odbyła się Msza Św. w Kościele pw. 
św.  Jozafata  w  Rejowcu  oraz  przemarsz  ulicami  Rejowca. 

Uroczystym złożeniem kwiatów uczczono również pamięć poległych w Żulinie, Maryninie, 
Hruszowie,  Marysinie  oraz  Zawadówce.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Gminna Orkiestra Dęta.

Honorata Sałamacha

11 listopada 2017 r. obchodziliśmy
                                                            Narodowe Święto Niepodległości
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O d e s z l i :

Marian Janusz Kawałko (1947-2017) – radny Rady Miejskiej w Rejowcu, współinicjator przywrócenia 
praw miejskich naszej miejscowości, poeta, autor książki „Historie ziołowe”. Jego poezję cenił Czesław 
Miłosz.

Wieloletni nauczyciel, dyrektor Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego przy Ambasadzie RP 
w Wiedniu. W 2009 r. obronił pracę doktorską „Dzieje Rejowca i dóbr rejowieckich w latach 1563-1867”. 
Autor piosenek do muzyki: Marka Andrzejewskiego z Lubelskiej Federacji Bardów i Piotra „Kuby” 
Kubowicza  z  Piwnicy  pod  Baranami  w  Krakowie.  Osoba  wielkiego  serca  i  pogody  ducha.

Grzegorz Gwardiak (1976-2016) – artysta, malarz, wieloletni instruktor GOK, nauczyciel w Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w Rejowcu w latach 2005-2013. Wraz z nim tragicznie zginęli: Sylwester 
Kochański  –  l.  19,  Krzysztof  Moń  –  l.  40,  Robert  Ornat  –  l.  44 .

Elżbieta Mordel – Ćwir (1947-2017) – lekarz – stomatolog. Absolwentka Akademii 
Lekarskiej w Szczecinie, Wydział Lekarsko – Stomatologiczny. Od 1971r. pracowała 
w Gminnym Ośrodku Zdrowia, a ostatnio w samodzielnym gabinecie stomatologicznym 
na mocy umowy z NFZ. Przez wiele lat pracowała też w gabinecie stomatologicznym przy 
Szkole Podstawowej w Rejowcu. W życiu prywatnym żona, matka 5 córek i babcia 
7 wnuków. Jako lekarz niezwykle życzliwa dla pacjentów. Służyła im fachową pomocą 
o każdej porze dnia. Nigdy nie odmówiła wykonania usługi lekarskiej, choć sama była 
zmęczona czy gorzej się czuła. Pogodna, pozytywnie nastawiona do świata i ludzi, których 

uważała za największą wartość. Jakże wymowny jest fragment rozmowy telefonicznej z córką Arletą – 
lekarzem  okulistą  -  przeprowadzonej  przed  operacją  neurochirurgiczną  mamy  w  2012  r.

- Nie boisz się, że możesz się nie obudzić?

- A czegoż miałabym się bać. Zawsze żyłam najlepiej jak potrafiłam. Nikomu niczego nie mam za złe. 
Mam nadzieję, że i vice versa… Najważniejsze w życiu już załatwiłam: wychowałam was tak, że sobie 
dobrze w życiu radzicie i dajecie rade beze mnie. Majątku się nie dorobiłam bo nie miałam takiej potrzeby, 
z resztą tego co mam i tak ze sobą do grobu nie zabiorę. Pomagałam potrzebującym. Liczę na to, że Pan Bóg 
weźmie  mnie  do  siebie...

Pracownicy związani z gminną oświatą:

Iwona Helena Zwierzyńska (1940-2016) nauczyciel polonista Szkoły Podstawowej w Rejowcu w latach 
1965-1998. W latach 1981-82 wicedyrektor szkoły. Bardzo sumienna, ceniona przez władze oświatowe 
i  lubiana  przez  dzieci.

Zofia Wiesława Niedzielska (1935-2017) wychowawca i kierownik Zakładowego Przedszkola przy 
Cukrowni Rejowiec, opiekun świetlicy przy Szkole Podstawowej w Rejowcu, założycielka klasy „0”, 
wieloletni dyrektor Gminnego Przedszkola w Rejowcu. Pracowita, rzetelnie wypełniała powierzone Jej 
obowiązki,  życzliwa  dla  innych.

Zofia Jarzębska (1960-2017) pracownik obsługi w Gimnazjum w Rejowcu w latach 2001-2011, następnie 
na tym samym stanowisku w latach 2011-2017 w Gminnym Przedszkolu. Zawsze uśmiechnięta, życzliwa, 
bardzo  lubiana  przez  współpracowników  i  dzieci,  z  którymi  potrafiła  nawiązać  kontakt.

Maria Sawa (1937-2017) w latach 1975-1982 pracownik obsługi LO w Rejowcu. Sumienna, pracowita, 
życzliwa  dla  innych.

Ludzie odchodzą – pamięć pozostaje
Śmierć przychodzi cicho. Niezapowiedziana, nieproszona. Nigdy nie 

ma  na  nią  odpowiedniej  chwili.  Jest  zawsze  gościem  nie  na  czas.

W okresie od 1.11.2016 r. do 17.11.2017 r. w USC Rejowiec odnotowano 
92 zgony. Wśród zmarłych były osoby, które zaznaczyły swój wkład 
na rzecz funkcjonowania gminy, instytucji bezpośrednio związanych 
z Urzędem Miasta (wcześniej gminy) Rejowiec. Pracowały, by nasza 
Mała Ojczyzna rozwijała się, by mogła godnie służyć całej społeczności.
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Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
w Szkole Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu

Michał Klekociuk (1925-2017) – były żołnierz 4 Drezdeńskiej Brygady Pancernej Wojska Polskiego. 
W okresie sierpień 1944- luty 1945 przeszedł intensywne szkolenie w stacjonującej w 2-ce brygadzie 
pancernej, w lutym 1945 wyruszył na front. Uczestniczył w walkach o sforsowanie Nysy Łużyckiej, 
w operacji Drezdeńskiej, Budziszyńskiej, Prasko – Łużyckiej. Szczęśliwie przeżył trudne miesiące 
krwawych walk w końcowej fazie II wojny światowej. Powrócił na ziemię chełmską. W Zawadówce założył 
rodzinę.  Tu  pracował,  dożył  sędziwego  wieku.  Uczestnik  walk  o  niepodległość  Polski.

Zdzisław Marian Panas, ur. 16.08.1945 r. Do jednostki OSP Rejowiec wstąpił w 1965 roku Odznaczony 
Brązowym, Srebrnym i Złotym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Medalem Honorowym 
im.  Bolesława  Chomicza,  zm.  16.05.2017  r.

Ryszard Śliwiński, ur. 13.01.1952 r. Do jednostki OSP Rejowiec wstąpił w 1975 roku. Odznaczony 
Brązowym,  Srebrnym  i  Złotym  medalem  za  Zasługi  dla  Pożarnictwa,  zm.  02.09.2017  r.

Andrzej Paweł Jasiński, ur. 02.04.1950 r. Do jednostki OSP Rejowiec wstąpił w 1967 roku. Odznaczony 
Brązowym,  Srebrnym  i  Złotym  medalem  za  Zasługi  dla  Pożarnictwa,  zm.  28.10.2017  r.

Tomasz Skomorowski, ur. 22.12.1958 r. Do jednostki OSP Rejowiec wstąpił w 1980 roku. Odznaczony 
Brązowym,  Srebrnym  medalem  za  Zasługi  dla  Pożarnictwa,  zm. 10.08.2017  r.

Zbigniew Marczuk, ur. 16.08.1948 r. Do jednostki OSP Rejowiec wstąpił w 1966 roku, zm. 04.10.2017 r.

Janina Danielczuk

Przystąpiliśmy do tego programu, wypełniając odpowiedni wniosek, aby pozyskać niebagatelną 
kwotę  15.000  złotych  na  zakup  książek,  które  uatrakcyjnią  księgozbiór  szkolnej  biblioteki.

Celem programu, który całkowicie popieramy, jest: „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez 
promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w tym zakup nowości 
wydawniczych”.

Każdy uczeń powinien mieć łatwy dostęp do książek, które go zainteresują, wciągną i zaintrygują, 
gdyż jest to jeden z najbardziej skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań, kompetencji 
czytania ze zrozumieniem oraz kształtowania nawyku czytania i spowodowania, aby sięgało po książki 
również w dorosłym życiu. Pomocą w doskonaleniu tych procesów jest dobrze wyposażona biblioteka 
szkolna.

Aby pozyskać w/w środki, wyznaczyliśmy sobie następujące działania:

W szkole:

1. Realizacja projektu czytelniczego „Czytam, wiem, rozumiem” w klasach I - VI, którego głównymi 
celami jest promocja literatury, czytelnictwa oraz wzrost poziomu umiejętności czytania ze 
zrozumieniem.

2. Organizacja konkursów czytelniczych:

• konkurs pięknego czytania dla uczniów klas VII oraz II i III  gimnazjum

• konkurs na „Exlibris biblioteki” dla klas VII, konkurs plastyczny kl. 2 „Książka naszym przyjacielem”, 

• konkurs czytelniczy kl. 3 „Czy znasz swoje lektury?”,

• konkurs na wykonanie lapbooka dla kl. 6 na podstawie księgozbioru biblioteki,

• konkurs na najpiękniejszy dzienniczek lektur dla kl. 2 - 5.

3. Wieczorne spotkania z książka w szkolnej bibliotece” – uczniowie promują wśród rówieśników swoje 
ulubione książki – raz w semestrze dla chętnych uczniów klas IV - V oraz kl VII i II - III gimnazjum

4. Udostępnienie wypożyczeń książek podczas ferii i wakacji „Czytelniczy wtorek” (dla wszystkich 
uczniów).

5. Organizacja imprez i udział w akcjach ogólnopolskich np.: Dzień głośnego czytania, akcja Empik: 
„Tysiąc  powodów,  aby  czytać”,  Międzynarodowy  Miesiąc  Bibliotek,  Tydzień  Bibliotek.
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będą spotkania z leśnikiem i myśliwym, wycieczki do lasu: leśniczówki, szkółki leśnej, paśnika oraz 
nadleśnictwa. Pozwolą one bliżej poznać wybrane zjawiska przyrodnicze występujące w lesie. Dzieci 
będą pracowały metodami, które w pozytywny sposób wpłyną na ich aktywność poznawczą. Będą to 
wycieczki, praktyczne zajęcia w terenie: pomiary, obserwacje przyrodnicze, sadzenie drzewek, 
dokarmianie zwierząt leśnych. Wykorzystamy metodę projektu, gier i zabaw o tematyce przyrodniczej 
i ekologicznej. Odbędzie się konkurs fotograficzny i plastyczny oraz powstanie lapbook „Przyjaciel lasu”.

Realizując innowacje, będziemy ściśle współpracować z Nadleśnictwem Krasnystaw.

Dzięki uprzejmości Pana Burmistrza mgr Tadeusza Górskiego odbyła się jesienna wycieczka do lasu 
w Żulinie i spotkanie z leśnikami. Nasi uczniowie byli zachwyceni nietypową lekcją przyrody w lesie.

Więcej informacji o naszych działaniach znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły.

Autorzy innowacji:
Anna Prus i Barbara Klimowicz

6. Prowadzenie stałej rubryki w gazetce szkolnej: „Biblioteka szkolna poleca... Warto przeczytać...” 
(propozycje  uczniów).

7. Organizacja okolicznościowych wystaw promujących wybraną literaturę i nowości wydawnicze 
np. wystawa książek do „natychmiastowego przeczytania” (dla wszystkich uczniów), wystawa książek 
autorów  Literackiej  Nagrody  NIKE  (dla  klas  VII  i  klas  gimnazjalnych).

8. Udział wszystkich uczniów w szkolnej akcji „Wykorzystaj chwilę... by czytać” (czytanie przez cały rok 
książek wybranych przez uczniów danej klasy, na zastępstwach w czytelni i godz. wychowawczych).

We współpracy ze środowiskiem lokalnym:

1. Realizacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom” - przy udziale osób znanych i lubianych w środowisku 
lokalnym,  które  czytać  będą  teksty  literackie  dostosowane  dla  dzieci  z  klas  0 - 4.

2. Przygotowanie uczniów i ich udział w „Wieczornicy Poezji” pamięci lokalnego poety p. Mariana 
Kawałko  we  współpracy  z  GOK  (uczniowie  klas  VII  oraz  kl  II  i  III  gimnazjum).

3. Konsultacje z Biblioteką Gminną w sprawie zakupu książek do biblioteki szkolnej w ramach NPR 
oraz  wspólna  organizacja  działań  np.:

• „Literacka Zgaduj-Zgadula”.

4. Promowanie działań biblioteki  w środowisku lokalnym poprzez plakaty i informacje o wydarzeniach 
czytelniczych  zamieszczane  w  lokalnej  prasie  i  stronie  internetowej  szkoły.

 5. Uczniowie szkoły podstawowej czytają przedszkolakom ulubione wiersze i książki dla dzieci (spotkania 
będą  się  odbywały  wg  harmonogramu  ustalonego  z  wychowawcą  grupy  przedszkolnej).

N-le bibliotekarze:
Ewa Futyma, Iwona Borowska

W Szkole Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu, w klasach III b i III c realizowana 
jest innowacja „Jestem przyjacielem lasu”. W roku szkolnym 2017/2018 na zajęciach 
edukacji wczesnoszkolnej wprowadzane treści będą przybliżać dzieciom otaczający 
je świat przyrody, a w szczególności ekosystem leśny. W ramach zajęć organizowane 

Innowacja pedagogiczna z edukacji wczesnoszkolnej

„Jestem przyjacielem lasu”
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Ślubujemy! – uroczyste pasowanie na ucznia
W ostatni czwartek października 2017 r. uczniowie klas pierwszych Szkoły 

Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu złożyli uroczyste ślubowanie. W tym roku 
pasowania na ucznia dostąpiło 34-ro dzieci. Na pamiątkę każdy otrzymał Dyplom 
Pasowania  na  Ucznia.

Uroczyste ślubowanie odbyło się na sali gimnastycznej szkoły. Dzieci rozpoczęły uroczystość 
wspaniałym występem artystycznym, który zachwycił wszystkich zebranych. Była to inscenizacja 
nawiązująca  do  tradycji  pasowania  na  rycerzy.

Po części artystycznej nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie. Ślubuję być dobrym uczniem, dbać 
o dobre imię szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką będę sprawiać 
radość  rodzicom i  nauczycielom  –  ślubowało  34-ro  uczniów.

Pasowania dokonały panie dyrektor szkoły: Małgorzata Królicka i Renata Adamczuk, dotykając 
ołówkiem – jak czarodziejską różdżką ramion uczniów i wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły 
Podstawowej  w  Rejowcu”.

W uroczystości, jak co roku, wzięli udział zaproszeni goście: Burmistrz Gminy i Miasta Rejowiec 
pan Tadeusz Górski, a także dyrektor szkoły pani Małgorzata Królicka, wicedyrektor pani Renata Adamczuk, 
wicedyrektor pani Ewa Nowak, dyrektor Gminnego Przedszkola pani Barbara Kość z grupą „starszaków” 
pod opieką pani Ewy Farian i pani Małgorzaty Kość - Krupińskiej, Przewodnicząca Rady Rodziców pani 
Agnieszka  Kloc,  uczniowie  klas  0-III  z  wychowawcami  oraz  rodzice . 

Pan Burmistrz złożył pierwszakom gorące gratulacje w  tym, jakże ważnym dla nich dniu. Życzył wielu 
sukcesów w  dalszym zdobywaniu wiedzy. Swoje słowo do uczniów skierowała również pani Agnieszka 
Kloc . 

Każdy pierwszak otrzymał słodycze i upominki od rodziców i zaproszonych gości.

Wychowawczynie wręczyły uczniom dyplomy i słowniki ufundowane przez rodziców, a przewodnicząca 
Rady  Rodziców  pani  Agnieszka  Kloc  ufundowane  przez  radę  kamizelki  odblaskowe.

Ten dzień na pewno pozostanie w  pamięci każdego pierwszaka.

Wychowawczynie :
Agnieszka Janiec – Rogowska

Irena Jedruszczak

„Okno na świat. Nowe otwarcie”
W październiku otworzyliśmy po raz kolejny „Okno na świat” świetlicę będącą jednostką organizacyjną Lubelskiego 

Oddziału  Okręgowego  Polskiego  Czerwonego  Krzyża.

Tym razem świetlica działa pod nazwą „Okno na świat. Nowe otwarcie” i jest współfinansowana przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne; Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Świetlica jest jedną z 18 tego typu placówek niepublicznych w województwie lubelskim. Tworzy się je w celu wspierania 
rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych 
oraz  udzielania  pomocy  dzieciom  pochodzącym  z  takich  rodzin.

W naszej szkole świetlica czynna jest od godz. 7.30 - 15.30, przez cały rok szkolny, we wszystkie dni robocze. Rekrutacja 
uczestników do Projektu odbyła się według kryteriów określonych w Regulaminie Rekrutacji, za zgodą pisemną 
zainteresowanych rodziców i dzieci. Świetlicą kieruje p. Dorota Bednarska i współpracuje z nauczycielami prowadzącymi 
zajęcia z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, informatyki i j. niemieckiego. Są to zajęcia wzbogacające i utrwalające 
wiedzę oraz rozwijające zainteresowania dzieci. Uczestnictwo w nich jest dobrowolne i nieodpłatne. Ponadto dzieciom 
oferowany jest niewielki posiłek pozwalający na poprawę samopoczucia oraz zaspokojenie pragnienia w postaci owoców, 
soków,  produktów  mlecznych  i  słodyczy.

W ramach projektu świetlica zostanie wyremontowana i doposażona. Zyskamy materiały remontowe w kwocie 5 tys. zł, 
z przeznaczeniem na odświeżenie ścian i sufitu, nową wykładzinę podłogową oraz parapety podokienne. Ponadto 
zamontowany zostanie także sprzęt multimedialny: rzutnik, ekran, laptop i urządzenie wielofunkcyjne, który niewątpliwie 
uatrakcyjni  dzieciom  czas  pobytu  w  świetlicy.

 „Okno na świat” będzie otwarte do połowy 2020 r.

Dorota Bednarska
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11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości

Cała Polska Czyta Dzieciom - kolejny już rok

Z tej okazji dnia 10 listopada odbył się w Szkole 
Podstawowej  uroczysty apel pt. ,,Niepodległa – Jestem 
Polką i Polakiem – Polska moja Ojczyzna” w wykonaniu 
uczniów klas zerowych. Podczas uroczystości 
przypomniane zostały dzieje naszego kraju dotyczące 
wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości. 
Uczniowie recytowali wiersze o symbolach 
narodowych, śpiewali hymn państwowy, piosenki 
patriotyczne i zatańczyli poloneza. Dekalog 
współczesnego patrioty przeczytała mama uczennicy – 
pani Pietraś. Przekazywane treści były wspomagane 
prezentacją multimedialną. W szkolnej uroczystości 
wzięli udział zaproszeni goście, rodzice i wszyscy 
uczniowie klas I – III z wychowawcami, którzy 
odświętnie ubrani, z biało czerwonymi kotylionami 
zgromadzili się w sali gimnastycznej, aby wspólnie 
świętować.

Anna Szwed
Bożena Jaszczuk

W bieżącym roku szkolnym po raz kolejny bierzemy udział 
w ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta dzieciom. Jest to forma promocji 
literatury i czytania przeznaczona dla najmłodszych uczniów naszej szkoły 
(klasy 0 - 4) promowana przez bibliotekarkę szkolną Szkoły Podstawowej 
im.  Mikołaja  Reja  w  Rejowcu.

W ubiegłym roku szkolnym gościliśmy prawie dwudziestu czytających. 
Wśród nich byli rodzice i nauczyciele, a także znani przedstawiciele  
społeczności lokalnej m.in.: Ksiądz Andrzej Jeżyna, burmistrz Tadeusz 
Górski, dyr. GOK Dorota Łosiewicz, a także radni Marian Janusz 
Kawałko, Mirosław Kość i inni. Galerię wszystkich zdjęć można zobaczyć 
na stronie internetowej naszej szkoły.  Spotkania z uczniami były okazją do 
zapoznania ich z literaturą, do promocji czytelnictwa i książek, oraz do 
rozmów z ciekawymi gośćmi na temat ich pracy, pasji i zainteresowań. 
Co  dodatkowo  czyniło  te  spotkania  ciekawymi. 

W tym roku szkolnym jako pierwsza zaproszona do czytania została 
pani Jania Danielczuk. Odwiedziła ona klasę 1a i pięknie przeczytała 
wybrane wiersze Jana Brzechwy, a następnie rozmawiała z uczniami na 
tematy w nich poruszane między innymi o lenistwie i kłamstwie. Dzieciom 
zajęcia bardzo się podobały.  Pani Janina odwiedziła nas już po raz kolejny 
i mamy nadzieję, że nie ostatni. A już wkrótce czytać będą p. Bogumiła 
Kister  i  p.  Jerzy  Kieliszek.

W bibliotece przez cały rok realizować także będziemy Projekt 
Czytelniczy dla klas II-VI „Czytam, wiem, rozumiem”. Celem projektu 
jest promocja literatury oraz wzrost poziomu umiejętności czytania ze 
zrozumieniem, a także rozwijanie wyobraźni i sprawności językowych.

Jedno z działań już zrealizowaliśmy. Było to „Wieczorne spotkanie 
z książką w bibliotece” w którym uczestniczyli uczniowie klas 4 i 5 
podczas  którego  rozmawialiśmy  na  temat  ulubionych  książek.

Iwona Borowska

bibliotekarka szkolna
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Dzień Papieski
w Szkole Podstawowej

Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość,
dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych
do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!

                                                                 (B. Conklin)

14 października to Dzień Edukacji Narodowej  popularnie zwany Dniem Nauczyciela. Tego dnia 
w szkołach widzimy odświętnie ubrane dzieciaki, eleganckich nauczycieli, kwiaty, odbywają się 
uroczyste  akademie,  słychać  życzenia  i  podziękowania.

To miły i potrzebny dzień – uczy szacunku do człowieka, jakim jest nauczyciel, jego pracy 
i  zaangażowania,  szacunku  do  wychowawcy,  przewodnika  przez  wiedzę,  jakim  jest  nauczyciel.

W naszej szkole święto to obchodziliśmy 13 października.

O godzinie 10 spotkaliśmy się w sali gimnastycznej. Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły i  odśpiewaniu 
hymnu narodowego rozpoczęła się część oficjalna. Prowadzący akademię pani Teresa Mikucka i pan 
Jacek Semeniuk powitali przybyłych gości: pana burmistrza Tadeusza Górskiego, sekretarz Miasta 
Rejowiec panią Ewę Markowską, przewodniczącego Rady Miasta pana Mirosława Kościa, panią 
dyrektor przedszkola Barbarę Kość, panie dyrektor szkoły Małgorzatę Królicką, Ewę Nowak, Renatę 
Adamczuk, przedstawicieli Rady Rodziców, pracowników szkoły, uczniów i rodziców i krótko 
przypomnieli  historię  święta.

–

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Papieski
w Szkole Podstawowej

Pani Iwona Borowska bardzo zaangażowała się nie tylko w ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta 
dzieciom”, ale w propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Robi to na wszelkie możliwe sposoby. 
Współpracuje z Biblioteką Pedagogiczną w Chełmie. Korzysta nie tylko z jej doświadczeń, ale 
uczestniczy w organizowanych tam wystawach, spotkaniach zmierzających do rozwijania czytelnictwa. 
Jest także autorką artykułów w biuletynie wydawanym przez bibliotekę. Jej tematyczne artykuły można 
przeczytać w Zeszytach specjalnych z roku 2016 i 2017. Wszystkie dotyczą promowania czytelnictwa 
wśród  dzieci.

Janina Danielczuk

   Dnia 9 października 2017 r. w naszej szkole obchodzony był 
XVII Dzień Papieski, pod hasłem „Idźcie naprzód z nadzieją”. 
Uczniowie pod kierunkiem p. J. Gregorowicz i p. B. Kwiatkowskiej 
przygotowali montaż słowno - muzyczny, którego celem było 
wyrażenie wdzięczności Papieżowi. Występ został uświetniony 
śpiewem szkolnego zespołu „Reczka”, prowadzonego pod 
kierunkiem p. E. Semeniuk. Piękny śpiew piosenek o Papieżu - 
Karolu Wojtyle, mogliśmy usłyszeć w wykonaniu uczennic 
kl. III Gimnazjum Zuzi Batejko i Justyny Kister, które były 
przygotowane przez p. K. Olejniczaka. Na zakończenie 
uroczystości społeczność szkolna wspólnie z Olą Brzyszko, 
uczennicą kl. IV b, zaśpiewała  ulubioną pieśń św. Jana Pawła II 
- „Barkę”. Rozstrzygnięty został także konkurs wiedzy i konkurs 
plastyczny o Papieżu Polaku. Wszyscy uczestnicy konkursów 
otrzymali pamiątkowe dyplomy a laureaci nagrody, które wręczył 
wikariusz  naszej  parafii  ks.  Dariusz  Lipski.

J. Gregorowicz, B. Kwiatkowska
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„Kochana mamusiu i kochany tato,

będę przedszkolakiem co powiecie na to?"

Następnie głos zabrał pan burmistrz, który wyraził podziw i wdzięczność dla pracy nauczycieli. Pani 
dyrektor Małgorzata Królicka z radością powitała zgromadzonych, podkreślając, że bez dzieci 
nauczyciele nie istnieliby. Zwróciła również uwagę na należny szacunek w postaci słów: dzień dobry, 
proszę,  przepraszam,  dziękuję  oraz  uśmiech,  tak  potrzebny  w  codziennych  naszych  spotkaniach.

Kolejno głos zabrała pani Agnieszka Kloc – przewodnicząca Rady Rodziców i Oskar Korona – 
przewodniczący Samorządu szkolnego, którzy złożyli wszystkim pedagogom i pracownikom szkoły 
najserdeczniejsze życzenia i przekazali kwiaty na ręce pani dyrektor. Przyłączając się do tych życzeń, 
dzieci  rozdały  wszystkim  pracownikom  szkoły  wykonane  przez  siebie  laurki  i  kwiaty.

Po tych miłych upominkach pan burmistrz wręczył Akt Nadania Stopnia Awansu Zawodowego 
Nauczyciela  Mianowanego  pani  Gabrieli  Sobol  i  przyjął  od  niej  odpowiednie  ślubowanie.

Nadszedł uroczysty moment wręczania nagród wyróżnionym pracownikom oświaty. Jako pierwszy 
nagrody wręczył pan burmistrz Tadeusz Górski. Nagrodzeni zostali: Małgorzata Królicka, Ewa Nowak, 
Renata  Adamczuk,  Barbara  Kość,  Beata  Werner  Kość,  Anna  Kostecka,  Danuta  Malarz.

Następnie nagrody wręczyła pani dyrektor Małgorzata Królicka, która wyróżniła: Ewę Semeniuk, Joannę 
Gozdecką, Ewę Mazur, Michalinę Maziarczuk, Michała Mąkę, Tomasza Praczuka, Agnieszkę Dąbską, 
Elżbietę  Ciechan,  Ewę  Futymę,  Joannę  Pikułę.

Pani dyrektor Barbara Kość wręczyła nagrody dyrektora: Małgorzacie  Kość-Krupińskiej,  Ewie  Farian,  
Mariannie  Machel,  Barbarze  Szymańskiej.

Tym miłym akcentem zakończono część oficjalną i po wyprowadzeniu Sztandaru Szkoły obejrzeliśmy 
występy artystyczne przedszkolaków, występ taneczny uczniów klasy 3a, scenki kabaretowe uczniów 
klasy 7b, wysłuchaliśmy zespołu „Reczka”, występu chóru szkolnego i piosenki ”Yesterday” 
w  wykonaniu  Natalii  Parady  uczennicy  klasy  4b.

Radośni i rozbawieni zakończyliśmy uroczyste odchody Dnia Edukacji wspólnym odśpiewaniem sto lat... 
wierząc,  że  praca  nauczycieli  przyniesie  plon  sukcesami  uczniów  pełny.

„Szacunek oddany klasie nauczycielskiej jest miarą oświaty narodu, bo im więcej naród jest oświecony, 
tym  wyżej  ceni  tych,  którzy  mu  światło  przynoszą”  –

Jacek Semeniuk

  Eliza  Orzeszkowa

Dnia 22 listopada 2017 roku w Gminnym 
Przedszkolu w Rejowcu odbyła się uroczystość 
„Pasowanie na Przedszkolaka”. Bohaterami 
spotkania były najmłodsze dzieci z grupy 
„Muchomorki”. Odświętny strój i pięknie 
udekorowana sala podkreśliły doniosłość 
wydarzenia Zanim przystąpiono do ceremonii 
pasowania dzieci pięknie przekonały wszystkich 
zaproszonych gości, że zasługują na miano 
Przedszkolaka. Przedstawiły część artystyczną, 
w  której  zaprezentowały  swoje  umiejętności.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było 
pasowanie każdego dziecka na „Prawdziwego 
Przedszkolaka” przez panią dyrektor Barbarę 
Kość. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia 
każdy przedszkolak otrzymał dyplom oraz rożek  
pełen  słodkości.

Wychowawczynie:

D. Malarz, E. Rybarczyk

„Kochana mamusiu i kochany tato,

będę przedszkolakiem co powiecie na to?"
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Święto Niepodległości to lekcja patriotyzmu nie tylko dla 
dorosłych, ale  także dla tych najmłodszych członków 
naszego społeczeństwa, czyli przedszkolaków. W naszym 
przedszkolu w sposób niezwykle szczególny uczczono 
rocznicę  odzyskania  niepodległości.

Starszaki przedstawiły program słowno - muzyczny, 
w którym opowiedziały krótko historię Polski w okresie 
zaborów oraz walkę narodu polskiego o wolność. Dzieci 
odśpiewały Mazurka Dąbrowskiego oraz w nienagannej 
postawie recytowały wiersze patriotyczne takie jak „Kto ty 
Jesteś?”,  „Powiewa  flaga”,  „Barwy  Ojczyste”.

To była prawdziwa lekcja wychowania patriotycznego.

Małgorzata Kość-Krupińska, Ewa Farian

Święto Niepodległości

14. XI. 2017 r. dla wszystkich naszych przedszkolaków odbyły się warsztaty lepienia z gliny.

Zabawy z gliną - warsztaty plastyczne w przedszkolu
Gościliśmy pana Sebastiana Kozłowskiego - garncarza, który 
pokazał dzieciom, jak ciekawe i piękne rzeczy można ulepić 
lub wyrzeźbić z gliny. Podczas zajęć przedszkolaki 
dowiedziały się, że glina to rodzaj skały, którą można spotkać 
pod ziemią oraz jest stosowana jako materiał do budowy 
domów, wyrabiana garnków, rzeźbienia. Zajęcia pełne 
twórczej aktywności dały dzieciom dużo radości i satysfakcji. 

Przedszkolaki z ogromnym 
zapałem ugniatały kawałki 
gliny tak, aby uformować 
z nich zamierzone kształty. 

Sama zabawa gliną była dla dzieci przyjemnością, a kiedy zaczęły 
powstawać małe arcydzieła, dzieci były zachwycone, co widać na 
załączonych  zdjęciach.

Dyrektor Barbara Kość

Dzień Postaci z Bajek
w Gminnym Przedszkolu w Rejowcu
Bajki są nieodzownym elementem dzieciństwa. Bawią, 

uczą, pomagają poznać prawdę o świecie i życiu, sprawiają, 
że świat staje się radosny i kolorowy. Aby uczcić ten dzień 
dzieci przyszły do przedszkola przebrane w piękne bajkowe 
stroje.  (Panie  też  znalazły  coś  dla  siebie).  

Imprezę rozpoczęliśmy wspólnym odśpiewaniem 
piosenki „No bo my lubimy bajki” jako motto dnia. 
W Zaczarowanej krainie bajek dzieci rozwiązywały 
zagadki, rozpoznawały tytuły bajek po rekwizytach oraz 
po przeczytaniu fragmentu książki, prezentowały bajkowe 
stroje, oddzielały groszek od fasoli, a także bawiły się  
przy bajecznej muzyce. Największą niespodziankę 
sprawiła dzieciom wróżka Róża, (Pani Danuta Długosz – 
nasz zaproszony gość) która przeczytała własną wersję 
Czerwonego  Kapturka. 
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Sullivan U.S  -  „Pieski ratują święta”
Gdy sanie rozbijają się w śnieżnej burzy, nawet Święty Mikołaj wie, kogo poprosić o pomoc. Ryder i jego dzielne 
pieski są gotowi do akcji. Czy zdążą zreperować sanie i odnaleźć magiczną gwiazdkę, by Mikołaj trafił z prezentami 
do  wszystkich  dzieci.
Dziubak Emilia - ,,Rok w lesie’’
Poznajcie zwyczaje zwierząt. Kto gdzie mieszka? Kto śpi w dzień, a kto w nocy? Kto się z kim lubi? Kto jakie ma 
przysmaki? Kto jak przygotowuje się do zimy? Które zwierzęta i ptaki wiążą się na całe życie, a które tylko na czas 
godów? Kto ma najlepsze spiżarnie, a kto jest największym leśnym łobuzem? Kogo nie spotkacie zimą? Kto jak 
długo  opiekuje  się  młodymi? 
Rok w lesie pobudza wyobraźnię, rozwija zdolność logicznego myślenia, szukania związków przyczynowo- 
skutkowych, umiejętność opowiadania, a przede wszystkim gwarantuje świetną zabawę na wiele, wiele godzin. 

Dnia 14.10.2017 Jubileusz 5 lecia reaktywacji świętował KSM 
Yo-zafat  „ut  unum  sint”  z  Rejowca. 
W skromnym gronie zaproszonych gości, którzy w jakiś sposób 
przyczynili się do istnienia i funkcjonowania oddziału udaliśmy 
się na Mszę Świętą, gdzie jednym z ważniejszych elementów był 
akt  zawierzenia  całego  stowarzyszenia  i  jego  członków. 
Po Mszy udaliśmy się do salki, gdzie odbyła się część oficjalna. 
Był tam czas na poczęstunek, prezentacje, wręczenie podziękowań 
i  zabawę.
Dziękujemy wszystkim przybyłym i tym, którzy o nas pamiętali.  
Umocnieni Duchem Świętym mówimy GOTÓW na dalsze lata!

Pozdrawiam Katarzyna Szczepanik

Jubileusz  KSM

ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
POLECA SWOIM NAJMŁODSZYM CZYTELNIKOM NOWOŚCI WYDAWNICZE:

Sukkar Sumia - ,,Chłopiec  z Aleppo, który na-
malował  wojnę’’
Do bólu szczera, poruszająca do głębi relacja 14- 
letniego Adama, który dzień po dniu opisuje 
pierwsze miesiące trwającej do dziś wojny w Syrii. 
Chłopiec postrzega i nazywa emocje kolorami i ma 
nieodpartą potrzebę natychmiastowego namalowa-
nia tragicznych zdarzeń, których jest świadkiem.
Historia Adama i jego Siostry Yasmine przypomina, 
czym jest i powinno być człowieczeństwo. Jakie 
pokłady sił się w nas mieszczą i do jakich 
niezwykłych i pięknych rzeczy jesteśmy zdolni 
w  najtrudniejszych  chwilach  życia. 
 

Teresa Kopniak
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Jesienne święto w Niedziałowicach
22 października w Niedziałowicach już po raz trzeci  
świętowano nadejście jesieni. Motywem przewodnim jak co 
roku była dynia. Impreza odbyła się w świetlicy wiejskiej, 
finansowana była z budżetu gminy w ramach realizacji 
funduszu sołeckiego, dodatkowo wsparcia finansowego  
udzielił Pan Tadeusz Liszewski, właściciel firmy Talimex 
z Rejowca, dzięki czemu możliwy był zakup nagród dla dzieci 
– uczestników konkursu na najciekawsze wykonanie 
„dyniowego stracha”. Podczas święta przeprowadzono także 
konkurs dla pań – na wykonanie jesiennej dekoracji z dynią 
w roli głównej. Pierwsze miejsce zajęła Weronika Wójcik 
za  „dyniowego  jeża”.

Dużym powodzeniem wśród najmłodszych cieszył się tzw. kącik malucha  miejsce, gdzie dzieci mogły 
porysować, pokolorować, pograć itd. Utworzenie kącika malucha było możliwe dzięki życzliwości 
Pana Artura Juszczaka (Wiliams spółka z o.o.), Banku Spółdzielczego w Cycowie oraz Stowarzyszenia 
EMAUS z Krakowa. Instytucje te przekazały na powyższy cel krzesełka, materiały piśmienniczo – 
plastyczne, gry planszowe, zabawki i maskotki. Pomysłodawcą utworzenia kącika malucha był 
mieszkaniec wsi Niedziałowice – Grzegorz Szarun, zaś zaangażowani byli w jego utworzenie członkowie 
zarządu  Koła  Gospodyń  Wiejskich  w  Niedziałowicach.

Agnieszka Hasiec-Bzowska, Niedziałowice 

–

25 października panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Wólce Rejowieckiej zorganizowały 
spotkanie w celu omówienia swojej dotych-
czasowej działalności i planów na najbliższą 
przyszłość.

Święto ziemniaka 3.11.2017r. Hruszów

Święto ziemniaka zorganizowane przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Hruszowie zebrało przedstawicieli 
wszystkich kół z terenu Gminy Rejowiec oraz 
przedstawicieli Koła Gospodyń Wiejskich z Czajek – 
Gmina Kraśniczyn. Wśród zaproszonych gości obecny 
był także Piotr Deniszczuk – Starosta Powiatu 
Chełmskiego.
Podczas spotkania, na stołach królowały wyjątkowe 
potrawy, których głównym bohaterem był ziemniak. 
Całość spotkania umiliła swoim występem wokalnym 
Małgorzata Sobstyl.

Honorata Sałamacha

Spotkanie KGW
w Wólce Rejowieckiej

Bal Andrzejkowy KGW w świetlicy wiejskiej w Hruszowie
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Kobieto puchu marny?
już po raz szósty w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się Konferencja Kobiet 

zorganizowana przez Burmistrza Rejowca Tadeusza Górskiego. Impreza cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem lokalnej społeczności. Wśród zaproszonych gości pojawił się Marszałek 
Województwa  Krzysztof  Grabczuk  oraz  gospodarz  uroczystości.

17 listopada 

Wydarzenie rozpoczęło się od występu Małgorzaty Sobstyl, która 
wykonała covery znanych przebojów muzyki rozrywkowej (zdjęcie 1). 
Sylwia Tokarzewska przedstawiła proste sposoby na ćwiczenia i prowa-
dzenie zdrowego trybu życia. Redaktorki Radia BonTon Paula Fabiańczyk 
oraz Katarzyna Sadowska przeprowadziły „audycję na żywo” na temat 
stylu życia i wyzwań wobec jakich staje nowoczesna kobieta (zdjęcie 2). 

Jakub Lipski i Krystian 
Kuźmiński zaprezen-
towali zgromadzonej 
widowni najpopula-
rniejsze metody sa-
moobrony w przy-
padku ataku. Do tego 
pokazu ku uciesze pu-
bliczności włączył się także Marszałek Województwa Krzysztof Grabczuk, który przez wiele 
lat związany był ze sportami walki (zdjęcie 3). Bożena Deniszczuk i jej wykład na temat zdrowego 
odżywiania był klamrą zamykającą część widowiskową imprezy (zdjęcie 5), po której odbyło się 
losowanie nagród dla uczestników konferencji, oraz Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Rejowiec 
(zdjęcie 4). Fundatorami nagród byli wystawcy, Izby Rolnicze, Lubelski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego  oraz  Burmistrz  Rejowca.

1

2

3 4
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Podczas części wysta-
wienniczej swoje naturalnie 
tłoczone na zimno oleje ofe-
rowali państwo Tchórzewscy 
oraz Bożena Deniszczuk (zdjęcie 
6, 7), obecny był Lubelski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w  K o ń s k o w o l i  ( f o t .  8 ) ,  
s t o i s k a  A v o n ,  O r i f l a m e ,  
naczynia Tupperware, produkty 

kolagenowe Colway, Fryzjerka, Masażystka, 
Kosmetyczka, Ślubna Faktoria Lublin, Jadwiga 
Laskowska i Grażyna Kusiak z ręcznie 
robionymi dekoracjami świątecznymi (fot. 9, 
10,  11,  12,  13,  14,  15).

6 7

9 10

5

8
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11 12 13

14

15

16

Konferencji towarzyszyła wy-
stawa obrazów Grażyny Sybirskiej 
– Wilk. Domowy poczęstunek dla 
wszystkich gości imprezy zorga-
nizowały Koła Gospodyń Wiejskich 
Rybie  i  Niedziałowice  (fot.  16).

K. Lipińska
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Kwesta 1 listopada 2017 r.

  1.Bogdan Pełczyński

  2. Jacek Lipiński

  3. Mirosław Kość

  4. Piotr Kasjan

  5. Paweł Holuk

  6. Henryk Sereda

  7. Stanisław Miszczuk

  8. Jerzy Grzesiak

  9. Feliks Kozłowski

10. Tomasz Lipiński

oraz uczniowie:

  1. Emilia Sadowska

  2. Kamil Kondraciuk

  3. Mateusz Dubiel

  4. Zuzanna Jodłowska

  5. Oskar Korona

Kwesta 1 listopada 2017 r.
1 listopada - w dzień pamięci o zmarłych, 

Towarzystwo Regionalne Rejowiec zorganizowało 
kwestę  na  cmentarzu  parafialnym.

Kwestującymi byli członkowie Towarzystwa 
Regionalnego:

  6. Julia Mitek

  7. Zuzana Sadowska

  8. Żaneta Przychodaj

  9. Joanna Wiorko

10. Martyna Fabiańczyk

11. Julia Mojsiejuk

12. Jakub Lipko

13. Karolina Buczek

14. Dominika Styś

15. Natalia Jasińska

16. Weronika Pomian

17. Iga Kalisiewicz

18. Dominika Herman

19. Julia Zając

20. Olga Bogdańska

21. Lena Bogdańska

W czasie tegorocznej kwesty na rzecz renowacji 
zabytkowych nagrobków, które znajdują się na 
cmentarzu parafialnym w Rejowcu zebrano kwotę 
2642, 89  złotych  oraz  5  euro.

   1 gr   – 27 szt. =  27 gr

   2 gr   – 6 szt. =  12 gr

   5 gr   – 26 szt. =  1,3 zł

 10 gr   – 28 szt. =  2,8 zł

 20 gr   – 27 szt. =  5,4 zł

 50 gr   – 62 szt. =   31 zł

    1 zł   – 169 szt. = 169 zł

    2 zł   – 204 szt. = 408 zł

    5 zł   – 153 szt. = 765 zł

  10 zł   – 98 szt. = 980 zł

  20 zł   – 9 szt. = 180 zł

100 zł  – 1 szt. = 100 zł

 ---------------------------------------

= 2642,89 zł

5 euro  – 1 szt. = 5 euro. 

Podczas zebrania Towarzystwo Regionalne 
przyjęło nowego członka – Agatę Lipińską. Z rąk 
Przewodniczącego Jerzego Grzesiaka, Wice-
przewodniczącego Stanisława Miszczuka oraz 

Mirosława Kościa została serdecznie powitana 
i  otrzymała  legitymację  członkowską.

Honorata Sałamacha

Stanisław Miszczuk

Mirosław Kość
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Jerzy Grzesiak Jacek Lipiński Piotr Kasjan

Henryk Sereda Feliks Kozłowski Bogdan Pełczyński

Tomasz Lipiński Paweł Holuk
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Beata  Mazurek  w  Rejowcu
30 września 2017 r. w sali 

klubowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Rejowcu gości-
liśmy Panią Beatę Mazurek – 
Poseł Prawa i Sprawiedliwo-
ści.

Po uroczystym powitaniu 
przez p. Tadeusza Górskiego 
– Burmistrza Rejowca oraz 
p. Mirosława Kościa – Prze-

wodniczącego Rady Miejskiej, rozpoczęło się spotkanie, w którym ucze-
stniczyli  mieszkańcy  Rejowca.

Podczas dyskusji poruszono kwestie związane z wypełnianiem planu 
wyborczego PiS, a przede wszystkim omówiono temat istotnych spraw 
mających wpływ na lokalny rozwój, m.in. zagadnienie budowy kopalni 

w  Siedliszczu. 

Całe spotkanie upłynęło na zasadzie aktywnego dialogu, w trakcie którego każda z obecnych osób 
mogła  zabrać  głos.

21 Jesienny Konkurs Recytatorski,
eliminacje powiatowe

W tym roku przypada 140 rocznica śmierci i 80 rocznica 
urodzin Bolesława Leśmiana – poety, publicysty i pisarza. 
Tegoroczny konkurs recytatorski inspirowany był jego 
twórczością. 14 listopada na scenie Gminnego Ośrodka 
Kultury wystąpiło 47 wykonawców z terenu całego powiatu 
chełmskiego, prezentujących wybraną poezję i prozę. 
Komisja konkursowa w składzie: Patryk Pawelec – 
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Agata Krzeszczyk 
– Starostwo Powiatowe Chełm i Teresa Jagiełło – Biblioteka 
Publiczna w Rejowcu wytypowała 5 osób, które będą 
reprezentowały powiat chełmski na szczeblu wojewódzkim, 
są  nimi:
1. Julian Jasiuk – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 

Kościuszki  w  Wojsławicach  Kolonii
2. Aniela Krystjańczuk – Szkoła Podstawowa im. 

Kazimierza  Górskiego  w  Wierzbicy
3. Hanna Błaszczuk – Zespół Szkół w Sawinie
4. Patrycja Łatka – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 

Kościuszki  w  Wojsławicach  Kolonii 
5. Damian Jagiełło – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 

Kościuszki  w  Wojsławicach  Kolonii
Przyznano również wyróżnienia:
 1. Zuzanna Tomala – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja 

w  Rejowcu
 2. Nikodem Kałużny – Szkoła Podstawowa im. Kazimierza 

Górskiego  w  Wierzbicy
 3. Mikołaj Biernat – Zespół Szkół w Sawinie
 4. Noemi Michalska – Szkoła Podstawowa im. Henryka 

Sienkiewicza  w  Siedliszczu

5. Patrycja Powaga – Zespół Szkół w Sawinie
6. Martyna Wojciechowska – Zespół Szkół w Sawinie
7. Wiktoria Pastuszak – Publiczne Gimnazjum w Sielcu
8. Mateusz Watrak – Szkoła Podstawowa im. Kazimierza 

Górskiego  w  Wierzbicy
9. Danuta Długosz – Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe oraz 
słodki poczęstunek ufundowany przez Starostwo Powiatowe 
w  Chełmie.

Honorata Sałamacha

Laureaci konkursu

Uczestnicy konkursu

Honorata Sałamacha
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14 stycznia zagra w naszym mieście Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Sztab Orkiestry został zarejestrowany przy Gminnym Ośrodku 
Kultury zaś współorganizatorami są: Burmistrz Rejowca oraz Szkoła 
Podstawowa. Do pracy przy zbiórce zgłosiło się 10 wolontariuszy są to 
Tomasz Praczuk, Anna Szwed, Ewa Semeniuk, Agnieszka Dąbska, Agata 
Woźniak, Iga Posturzyńska, Olga Bogdańska, Inga Strygun, Anita Strygun, 
Ewa Mazur. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszej gminy 
o pomoc w zbiórce. W GOK przyjmowane są przedmioty, które będzie 
można zlicytować podczas koncertu. Zapraszamy również zespoły do 
zaprezentowania  się  na  naszej  scenie.

x  x  x

Miłośników muzyki ludowej serdecznie zapraszamy Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej, który 
odbędzie  się  28  stycznia  2018  r.  w  GOK.

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu ogłasza zapisy na zajęcia taneczne, 
które rozpoczną się od stycznia.

Zajęcia poprowadzi Amanda Jaworska.  Odpłatność od osoby to 15 zł.

Zapisy trwają do 20 grudnia.
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Wszystkim, którzy uczestniczyli w żałobnej Mszy św., w ostatniej 
ziemskiej drodze św. P. Romana Borowskiego, odprowadzili go na miejsce 
wiecznego  spoczynku,  serdeczne  Bóg  zapłać.

 Dziękuję przyjaciołom i znajomym mieszkańcom Rejowca i gminy 
za duchowe wsparcie w trudnych chwilach, za każde życzliwe słowo 
i gest łagodzący ogrom cierpienia. Dziękuję wszystkim, Którzy tak licznie 
przybyli  pożegnać  mojego  Męża.

            Żona z Rodziną

„Tylko wtedy uda nam się pojąc, jak wielkim cudem jest życie,
gdy stracimy bliską osobę”.

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY
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, służby zdrowia, 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. Stowarzyszenie MONAR – Ośrodek Pomocy Bliźniemu MARKOT, 
ul. Kąpieliskowa 28, 22-100 Chełm, tel. 512-026-291.

3. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdniku, 
ul. Orzeszkowej 4, 21-040 Świdnik, tel. 81/751-59-08.

4. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zamojskie, 
ul. Orlicz – Dreszera 2, 22-400 Zamość, tel. 84/627-09-31.

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
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