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Wkrótce Święta Wielkanocne - symbol odradzającego się życia.
Wspólnie z mieszkańcami Rejowca i gminy pragniemy podzielić się radością
zwycięstwa życia nad śmiercią, dobra nad złem i nadzieją, która nie powinna
opuszczać żadnego człowieka.
Z tej okazji przekazujemy Państwu najlepsze życzenia zdrowia, radości
i pokoju na każdy dzień. Wzajemnej miłości w rodzinach, życzliwości sąsiedzkiej,
zdolności do przebaczania, otwarcia na problemy drugiego człowieka oraz wiary
i siły w pokonywanie trudności codziennego dnia.
RADOSNEGO

ALLELUJA

!!!

Burmistrz Rejowca

Przew. Rady Miejskiej

Tadeusz Górski

Mirosław Kość

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Historia zatoczyła koło
Historia Rejowca jest odległa i bogata. Wpisało się w nią wiele sławnych nazwisk, rodów i znaczących
dat. O nich powinno się mówić przy różnych okazjach, wszak – powtarzając za Norwidem - „Ojczyzna to
wielki zbiorowy obowiązek”. A Rejowiec to nasza mała ojczyzna.
Kolejną ważną datą jest dzień 3 marca 2017,
gdyż wtedy nastąpiło wręczenie aktu nadania praw
miejskich. Tenże akt nadania statusu miasta podpisany przez P. premier Beatę Szydło na ręce burmistrza P. Tadeusza Górskiego przekazał Wojewoda
Lubelski p. Przemysław Czarnek. Uczynił to
w obecności wielu osób, które w imieniu społeczności miasta i gminy, w imieniu Przew. Rady Miejskiej i swoim własnym gorąco powitał burmistrz.
W podniosłej uroczystości uczestniczyli:
- P. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski,
który popierał starania o prawa miejskie dla
Rejowca
- P. Jan Lach – zastępca Komendanta Głównego
Policji
- P. Piotr Deniszczuk – Starosta Powiatu Chełmskiego
- Księża: ks. Andrzej Jeżyna, ks. Andrzej Serafińczuk i ks. Marek Żyszkowski
- Radni Rady Miejskiej
- Dyrektorzy placówek oświatowych
- PP. Jerzy Grzesiak i Stanisław Miszczuk –
członkowie Zarządu Towarzystwa Regionalnego
- Sołtysi
- Pracownicy Urzędu Miejskiego

Oksza

Burmistrz przypomniał, iż w b.r. mija 470 rocznica założenia Rejowca przez Mikołaja Reja –
wybitnego poetę i prozaika.
Jak pisał nieżyjący już Marian Janusz Kawałko –
że data 1 stycznia roku 1870 pamiętania niegodna
ani sprawcy tego wydarzenia.
To daty 19 lipca 2016 roku, 01 stycznia 2017
roku i 3 marca 2017 roku, na stałe wpiszą się
w historię naszej miejscowości z racji ponownego

nadania praw miejskich.
Raz jeszcze podziękował tym wszystkim, którzy
nie opuścili nas w staraniach i dążeniach do lepszego jutra.
Bogaty historyczny rys Rejowca przybliżył
obecnym p. Mirosław Kość, czyniąc to w oparciu
o książkę ,,Rejowiec jego okolica i właściciele
w latach 1531 – 1869” autorstwa nieżyjącego już
p. M. J. Kawałko.
Ciąg dalszy artykułu na następnej stronie
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Początki Rejowca sięgają XVI wieku i nierozerwalnie łączą się z osobą M. Reja, który na dobrach
kobylskich, stanowiących własność żony Zofii
z Kościeniów w 1542 roku założył wieś Sawczyn
przemianowaną później na Wereszcze Małe.
Mikołaj był dobrym gospodarzem, miał szacunek
dla ciężkiej pracy swoich włościan, dlatego też
zmniejszał liczbę dni pańszczyzny do trzech oraz
stosował ulgi w podatkach dla swoich poddanych.
Pięć lat później w roku 1547 Rej otrzymał od
Króla Zygmunta I Starego przywilej lokacyjny
na założenie na dobrach kobylskich miasteczka
Rejowiec, nadając mu prawo magdeburskie i zwol-

nienie od podatków na 10 lat. Już w tamtych czasach kierowano się dobrem obywateli i wiedziano, że najpierw trzeba dać szansę rozwoju,
a następnie nakładać podatki.
Przesłankami do założenia Rejowca właśnie
w tym miejscu prawdopodobnie były:
- obecność i dostępność łąk do wypasu;
- występowanie cieku wodnego (naturalne
źródło zaopatrzenia w wodę);
- bliskość lasu, najlepiej dąbrowy, będącego
dostarczycielem dobrego materiału budowlanego do wznoszenia domostw i opału na chłodne dni.
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Prawdopodobnie w początkowym okresie Rejowiec nie rozwijał się dość prężnie. Przeszkodę
stanowiło dość odległe położenie od głównych
szlaków handlowych. Rej jako człowiek przedsiębiorczy, skupował nowe posiadłości na terenach
Chełmszczyzny, Lubelszczyzny jak też ziemi Kieleckiej.
Rok 1564 przyniósł ze sobą kompletne spalenie
miasteczka ze względu na skomasowaną drewnianą zabudowę. Zaistniała konieczność nadania
nowego dokumentu na rewitalizację Rejowca.
Takowy dokument król Zygmunt August nadał
7 kwietnia 1564 r., zwalniając miasteczko od
podatku na 18 lat.
M. Rej będąc przedsiębiorczym ziemianinem,
prowadził rozległe interesy handlowe. Rejowiec
rozwijał się, a Jego właściciel pełnił też zaszczytną
funkcję posła. Jako pierwszy zaczął pisać po
polsku. Jakże wymownie brzmi Jego wypowiedź:
,,A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż
Polacy nie gęsi, też swój język mają.”
Po śmierci poety w roku 1569 dobra odziedziczyli synowie – Mikołaj, Andrzej, Krzysztof. Prowadząc zbyt wystawne życie, zadłużali posiadłość
ojca. Syn poety Mikołaj w roku 1570 założył zbór
kalwiński, zaś wnuk poety Marek posadowił
w 1647 roku nowy zbór. W 1685 r. syn Marka
Bogusław zorganizował w nim synod ewangelicki.
Rok 1608 przyniósł znaczące zmiany. Zadłużony
klucz rejowiecki, nabył znany ariański działacz Paweł Orzechowski. To on zbudował zamek w Krupem, które ruiny istnieją do dziś.
Po śmierci Orzechowskiego w 1612 r. dobra rejowieckie przejęli jego synowie Paweł i Stanisław, by
ponownie odstąpić je Markowi Reyowi.
Właściciele Rejowca zmieniali się. Byli nimi hetman Stanisław Mateusz Rzewuski, jego synowie –
Mateusz i Wacław. Nie były to dobre czasy ani dla
kraju, ani dla Rejowca.
Ponowny pożar miasteczka w r. 1754 niekorzy-

stnie wpłynął na jego rozwój.
ź Dopiero rok 1759, gdy Anna z Mierów wy-

chodzi za mąż za Wiktoryna Zaleskiego,
przynosi zmiany na lepsze. Wiktoryn nie angażował się w politykę, co pozwoliło na rozwój
ekonomiczny Rejowca.
Aktywność inwestycyjna w zakresie budownictwa,
niska pańszczyzna dwa dni w tygodniu, rozwój
hodowli ptactwa, zwiększenie plonów – wszystko
to sprzyjało poprawie sytuacji ekonomicznej.
Budowa pałacu w stylu klasycystycznym
w r. 1778 i budynków gospodarczych w jego
sąsiedztwie, nowa cerkiew unicka p.w. Michała
Archanioła to zasługi Wiktoryna Zaleskiego.
Po jego śmierci 28.03.1798 r. dobra rejowieckie
odziedziczyła bratanica Marianna żona hr. Józefa
Kajetana Ossolińskiego. Ich córka Konstancja
poślubiła hr. Tomasza Łubieńskiego, wnosząc mu
w posagu klucz rejowiecki.
Miasteczko podupadało i Łubieński sprzedał dobra
Adamowi Woronieckiemu.
Po upadku powstania styczniowego Rejowiec
podzielił losy blisko 340 miasteczek Królestwa
Polskiego, tracąc prawa miejskie z dniem 1 stycznia 1870 r.
Po śmierci Woronieckiego klucz rejowiecki
odziedziczył syn Henryk, zaś po jego bezpotomnym zejściu, majątek przejęła Maria z Orsettich
Stanisławowa Łubieńska. Ta wkrótce za kwotę 219
tys. rubli spieniężyła na rzecz Jozefata Ignakiewicza Budnego. Nowy właściciel zapoczątkował ponowny rozwój Rejowca. Za jego sprawą powstają –
cukrownia w 1898 roku, gorzelnia, młyn parowy,
bloki mieszkalne dla pracowników cukrowni, kościół. Za sprawą Budnego zmechanizowana została
uprawa roli, wprowadzono meliorację.
Największe zasługi dla Rejowca mają dwa zacne
rody – Zaleskich i Budnych.
Janina Danielczuk

MIŁOŚCI - Wielkiego Czwartku, WIARY - Wielkiego Piątku,
NADZIEI - Wielkiej Soboty, RADOŚCI - Niedzieli Zmartwychwstania.
Wesołego Alleluja życzy
Stanisław Wiercioch
Radny Rady Powiatu Chełmskiego
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I N W E S T Y C J E
W dniu 13 marca 2017 r. odbyło się podpisanie
i uroczyste wręczenie umów w ramach Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019 edycja 2017.
W obecności Pana Roberta Gmitruczuka Wicewojewody Lubelskiego, umowy wręczał Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski. Pośród samorządów województwa lubelskiego znalazło się
również miasto Rejowiec. Burmistrz Tadeusz Górski z rąk Wojewody odebrał umowę o współfinansowanie zadania pt.: „Przebudowa drogi gminnej
nr 109647L oraz budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Hruszów gmina Rejowiec”.
W ramach pozyskanej dotacji w wysokości

ponad 229 tys. zostanie przebudowany pozostały
odcinek drogi gminnej w Hruszowie (od drogi
powiatowej „przez wieś”). Powstanie 310 mb chodnika oraz zatoka autobusowa i przejścia dla pieszych zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców,
a w szczególności dzieci i młodzieży dojeżdżającej
do szkół.
Został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Prace związane z przebudową ww.
drogi zostaną zakończone do końca sierpnia 2017 r.
Podinspektor ds. inwestycji,
budownictwa i funduszy UE
Aneta Jeleń

Niech nastrój Świąt Wielkanocnych
przybranych wiosenną radością utrwali się
w sercach na długi czas, niech pozostanie
w poświątecznej codzienności czytelników
OKSZY – bez względu na
miejsce ich zamieszkania
– życzy Redakcja
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Dzisiaj dzień piękny, uroczysty.
Taki dzień raz się zdarza
gdy 8 Marca z gwarem wiosny
wytryśnie z kartek kalendarza
R. Przymus

Docenili kobiety
,,Kobieto, puchu marny” - pisał nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz. Inne zdanie o nas mają
organizatorzy gminnego Dnia Kobiet, jaki miał miejsce 8 marca b.r. w Rejowcu.
Uroczyste obchody Dnia Kobiet od dawna stały się u nas tradycją, która podkreśla ogromną rolę
kobiety na każdym odcinku życia. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu Burmistrza Tadeusza Górskiego, Przew. Rady Miejskiej Mirosława Kościa i członków Zarządu Towarzystwa Regionalnego pp. Jerzego
Grzesiaka i Stanisława Miszczuka.
Swój dzień świętowało około 150 kobiet ze wszystkich sołectw w gminie. Każda z nich na powitanie
została obdarowana czekoladą ufundowaną przez Burmistrza i Radę Miejską.
Pod adresem Pań padło bardzo wiele miłych i ciepłych słów - a wszystkie podkreślały ich nieocenioną
rolę, zasługi dla rodziny i społeczeństwa. Oprócz ww. organizatorów życzenia kobietom składali
- P. Krzysztof Grabczuk - wicemarszałek Województwa Lubelskiego - Honorowy Obywatel Rejowca,
oraz Marcin Łopacki, kierownik biura UM w Chełmie.
Występy miały zróżnicowany charakter, gdyż
z bogatym repertuarem zaprezentowała się orkiestra dęta pod batutą p. Mariusza Cichosza, przedszkolaki rozbawiły wszystkich niemal do łez, a ciekawy program dla najmłodszych opracowały pp.
M. Machel i D. Malarz z udziałem pani od rytmiki.
Zespół gitarzystek z gimnazjum Sleepyheads
w składzie Aleksandra Bereza, Wiktoria Borys
i Kamila Błaziak prowadzony przez p. Marka
Pukasa zaprezentował nostalgiczne utwory. W tańcach ludowych wystąpił dziecięcy zespół ,,Reczka” ze Szkoły Podstawowej w Rejowcu, którego
założycielem i prowadzącą jest p. Ewa Semeniuk.
Panie wysłuchały utworów poetyckich, a czytali je
Maciej Kapka, Hubert Buczek i Jakub Sowa.
Utwory tematycznie nawiązywały do Dnia Kobiet,
a przygotowała je p. Iwona Borowska w ramach
akcji ,,Dzieci czytają dorosłym”, która stanowi
część programu ogólnopolskiego ,,Czytać można
wszędzie”.
Panie zachwyciła pięknym głosem mała solistka
Natalka Parada. W ambitnym repertuarze pokazała
kunszt artystyczny.
Humorystyczny program w wykonaniu kwartetu
,,Bimber Boys” z Chełma wprowadził Panie w dobry nastrój.
Podczas poczęstunku czas umilała kapela ,,Sami swoi”. Dodatkowo można było obejrzeć wystawę hafciarską autorstwa Pań z koła działającego
W imieniu zgromadzonych słowa szczerych
w GOK pod przewodnictwem p. Danuty Długosz.
Wspaniała atmosfera sprawiła, że Panie poczuły podziękowań dla władz na czele z Burmistrzem,
się docenione. Mogły wspólnie spędzić miłe chwi- jak i pozostałych Panów przekazała autorka tego
le. Pozwoliło im to oderwać się od codzienności artykułu.
Janina Danielczuk
wypełnionej licznymi obowiązkami.
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UWAGA RODZICE !!!

N ie be zp ie cz en st w o w si ec i!

Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki
dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat
używa komputera do grania, a 94% nastolatków
w wieku 12-17 lat gra w gry wideo
Jednak nadmierne granie może powodować problemy
z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i
kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji
z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania
czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych
przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.
W naszym kraju wiele gier komputerowych
oznaczonych jest wg systemu PEGI (Pan-European
Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system
klasyfikacji gier stworzony przez producentów gier
w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy
w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier
komputerowych. Symbole PEGI znajdują się na
opakowaniu gry. Wskazują one następujące kategorie
wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane zgodnie
z zawartością gry i poziomem rozwoju młodego
użytkownika. Na stronie internetowej www.pegi.info
można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię
wiekową.
W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można
znaleźć oznaczenia informujące o potencjalnie
szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak
przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry
warto zapoznać się z jej klasyfikacją, aby podjąć
przemyślaną decyzję.
Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują
wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich
zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym
sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie
siły.
Media donoszą o nowej grze pn. „Blue Whale
Challenge” czyli „niebieski wieloryb”, która pojawiła się
w internecie i zagraża życiu dzieci oraz nastolatków.
Z doniesień medialnych wynika, że początek gry miał
miejsce w Rosji, gdzie już ponad setka młodych
internautów popełniła samobójstwo.
Z doniesień mediów wynika, że gra jest bardzo
popularna i wzbudza zainteresowanie młodych
internautów. Psychologowie ostrzegają, że szczególnie
narażone na udział w grze są osoby o niskiej
samoocenie i poczuciu własnej wartości.
Z informacji uzyskanych przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej wynika, że aktualnie Prokurator Okręgowy
w Szczecinie prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania
doprowadzenia trójki małoletnich do targnięcia się na
własne życie pod wpływem wspomnianej gry.
Mając na uwadze powyższe informacje warto
podkreślić, że nie wszystko, co pojawia się w internecie,
chociaż modne, jest bezpieczne i rozsądne.
Podejmowane działania nie powinny w żaden sposób
przyczyniać się do reklamy wyżej wymienionej gry
wśród dzieci.

Zachęcamy do rozmowy z dzieckiem, omówienia jego
aktywności w internecie, dopytania o ewentualne
problemy, z jakimi być może się boryka. Dodatkowo
istotne jest, aby zwrócić uwagę na zachowanie ucznia
w ostatnim czasie – jego ogólne samopoczucie, poziom
zmęczenia, rodzaj filmów i muzyki jakiej słucha. Należy
również wspomnieć o możliwości założenia filtrów
ochrony rodzicielskiej, aby uchronić dziecko przed
szkodliwymi treściami.
Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:
Wskazówki pochodzą z broszury pt.: „Zagrożenia
w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe”. Broszura dostępna jest pod adresem:
h t t p s : / / w w w. o r e . e d u . p l / m a t e r i a l y - d o pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy.
X Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko
może przeznaczać na gry komputerowe.
X Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale
też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu.
Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się
w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko
przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na
włączenie komputera.
X Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra
jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj
z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź,
czego może się z nich nauczyć.
X Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się,
że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym
pomóc system oceny gier PEGI.
X Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka
nie pojawiają się sygnały uzależnienia od
komputera.
X Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie
zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
X Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
X Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają
instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla
dzieci.
X Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.
X Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera
twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi
użytkownikami może być potencjalnym źródłem
niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.
Gdzie można uzyskać pomoc?
W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą
dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący
bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców,
nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy
potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich
problemach mogą dzwonić pod nr telefonu 800 121212
(Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika
Praw Dziecka).
Pedagog szkolny
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Pierwszy Dzień Wiosny w Przedszkolu
W dniu 21 marca 2017 roku tradycyjnie jak co roku w naszym
przedszkolu obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny.
Uroczystość powitania wiosny rozpoczęły dzieci z grupy
starszej przedstawieniem pt. „Wiosna i Wróżki”. Spektakl
bardzo spodobał się dziecięcej publiczności i został nagrodzony
gromkimi brawami. Było też wspólne śpiewanie piosenek o
tematyce wiosennej. Po występach przedszkolnych wesołym
barwnym korowodem z kwiatami przeszliśmy pieszo od
przedszkola do Pałacu, by powitać wiosnę. Aby tradycji stało się
zadość, przedszkolaki pożegnały zimę wraz z Marzanną
i śpiewem powitały wiosnę. Żyjąc ekologicznie, Marzanna
została uśpiona w przedszkolu. Jesteśmy pewni, że starania
naszych wspaniałych przedszkolaków sprawią, że wiosna
zawita do nas na dobre.
Danuta Malarz i Marianna Machel

Strona 9

Oksza

motto naszej pracy:
„Dziecko jest zapowiadającą się zorzą
człowieczeństwa, istotą chłonną i ciekawą
wielkiego świata ludzi”.

Ogłasza rekrutację dzieci w wieku 3-6 lat
na rok szkolny 2017/2018
Prosimy o pobieranie kart zgłoszenia do przedszkola

od 16 marca do 14 kwietnia 2017 r.
w godzinach pracy przedszkola.
Naszym wychowankom zapewniamy:
•
•
•
•
•
•
•
•

okres adaptacyjny z bliską osobą.
różnorodne zajęcia edukacyjne zgodne z wiekiem i możliwościami dziecka.
nowoczesne i sprawdzone metody pracy z dziećmi.
fachową i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
słoneczne i kolorowe sale zajęć.
ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt do zabaw.
smaczne i zdrowe posiłki.
bezpieczeństwo i troskę o dobre samopoczucie.

Proponujemy zajęcia bezpłatne dodatkowe:
♦ naukę języka angielskiego.
♦ zajęcia muzyczne.
♦ zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
♦ religia.

Organizujemy:
■ spotkania z logopedą.
■ psychologiem.
■ zajęcia otwarte z rodzicami i festyny rodzinne.
■ występy teatrzyków, artystów cyrkowych.
■ spacery, wycieczki oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.
Pracujemy w godzinach od 6:30 do 16:00 (od poniedziałku do piątku).
Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach od 8:00 do godziny 13:00
Każda dodatkowa godzina pobytu dziecka od 3-5 lat w przedszkolu kosztuje 1 złoty,
dodatkowe godziny dzieci 6 letnich realizujących obowiązek szkolny są bezpłatne.
Nasze przedszkole realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
dla dzieci w wieku 6 lat.

ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA
Tel. 82 56 88 689
http://www.prejowiec.szkolnastrona.pl

mail: przedszkole@gmina.rejowiec.pl
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Aktywne, pomysłowe i zawsze do działania gotowe
To charakterystyka Pań członkiń KGW z Wólki Rejowieckiej. 15 osobowej grupie przewodzi p. Wanda
Baran. Nie ustają w działaniach i nie ma dla nich rzeczy
niemożliwej do zrealizowania.
W minionym 2016 r. uczestniczyły w Centralnych
Targach Rolniczych Ptak Warsaw Expo, które odbyły
się w Nadarzynie koło Warszawy. Spośród bogatego
menu, wielu potraw tradycyjnych, dziełem pań z Wólki
były pierogi z grzybami. Smakowały gościom targów.
Poza tym we wrześniu 2016 r. 12 członkiń wzięło
udział w seminarium ,,Jakość i wiedza w promocji
żywności” organizowanym w Miedzeszynie koło
Warszawy.
Podczas czterodniowego pobytu wzbogaciły swoją
wiedzę na temat wartości odżywczej i prozdrowotnej
mięsa czerwonego i jego znaczenia w diecie człowieka.
Wykorzystują ją, jak same mówią, dla dobra swoich
rodzin i nie tylko.
Dla 300 uczestników Regionalnego Przeglądu Piosenki
i Przyśpiewki Ludowej w Rejowcu gotowały bigos,
a ten smakował wszystkim.
Podobnie było podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
18 marca zorganizowały zabawę karnawałową, a okazją był Dzień Kobiet i ostatki. Impreza była bardzo
udana, skoro uczestnicy wspominali ją przez pewien
czas.
Zdjęcia z imprezy mówią same za siebie.
Królową balu została p. Beata Werner - Kość, zaś zaszczytne miano króla balu otrzymał p. Andrzej Myszor.

Panie znajdują się w komfortowej sytuacji, gdyż mają
wspaniale wyposażoną świetlicę. Dlatego w dniu 14
marca br zorganizowały kurs gastronomiczny, który
prowadziła Marzena Borkowska, a 30 marca spotkanie
wielkanocne. Budynek niedawno otrzymał nowe pokrycie dachowe, za co serdeczne słowa podziękowania
P. burmistrzowi Tadeuszowi Górskiemu, składają mieszkańcy Wólki Rejowieckiej, radny Zbigniew Rumiński oraz sołtys Sylwester Frącek.
Mają nadzieję i mocno wierzą, że wkrótce budynek
zostanie ocieplony.
30 marca br Panie z Koła Gospodyń zorganizowały
spotkanie wielkanocne.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy KGW
życzy swoim mieszkańcom samych radosnych chwil i
dużo zdrowia.
Janina Danielczuk
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Święto Kobiet w Niedziałowicach
W sołectwie Niedziałowice już
po raz drugi świętowano uroczyście Dzień Kobiet. Spotkanie,
które zorganizowało Koło
Gospodyń Wiejskich odbyło się
11 marca w świetlicy wiejskiej.
Wzięły w nim udział mieszkanki
Niedziałowic i Aleksandrii
Niedziałowskiej. Oprócz poczęstunku i pięknych dekoracji Panie
z Koła Gospodyń przygotowały
dla uczestniczek spotkania miłą
niespodziankę – każda uczestniczka otrzymała kolorową apaszkę.
Agnieszka Hasiec-Bzowska

Czego nie wiesz o zachowaniu w kościele?
wg. ,,Katolicki savoir-vivre”
Do kościoła - na Mszę Św. wchodzimy ze świadomością, że przychodzimy do
Boga. Po przekroczeniu progu świątyni dobrze jest zanurzyć palce w wodzie
święconej i uczynić wyraźny znak krzyża, ale nie ,,młynek”, ,,kółko” lub
,,odganianie komara”. – Po kilku krokach przyklękamy na jedno kolano
Akcja katolicka oddział Rejowiec skierowani twarzą do Najświętszego Sakramentu, patrzymy w tym kierunku
i możemy własnymi słowami powitać Chrystusa. – Wstajemy i idziemy na
miejsce, gdzie w modlitewnym skupieniu czekamy na rozpoczęcie liturgii. Przyjmujemy pozycję
stojącą, siedzącą lub klęczącą.
Znak krzyża to najważniejszy gest liturgiczny, trzeba go robić powoli i starannie, by za ruchem ręki
szło wyznanie wiary, że przez mękę i śmierć na krzyżu Jezus dokonał dzieła naszego odkupienia.
Po reformie soborowej znak krzyża wykonujemy podczas Mszy Św. tylko na jej rozpoczęcie
i zakończenie (błogosławieństwo kapłana), podczas pokropienia wodą święconą oraz przed
Ewangelią ale kciukiem: na czole, na ustach i na sercu.- A jak jest w praktyce? Z obserwacji wynika,
że żegnamy się po każdym klęknięciu, po przyjęciu Komunii, przed i po cichej modlitwie. – Tak jest
w kościele prawosławnym! Znak pokoju przekazujemy sobie przez podanie dłoni lub skinięcie głową
tym, którzy stoją najbliżej nas, możemy przy tym powiedzieć: „Pokój z tobą”.
Pocałunek ołtarza wykonuje ksiądz na początku i na zakończenie Mszy św. Ucałowanie, lekcjonarza,
relikwii świętych i nałożenie rąk podczas błogosławieństwa – to też gesty obowiązujące w kościele.
Gest uderzenia się w piersi wykonujemy tylko podczas aktu pokuty- wypowiadając ,,moja wina,
moja wina, moja bardzo wielka wina”.
Skłon - oznacza szacunek i cześć. W kościele wykonujemy skłon w kierunku ołtarza lub celebransa.
Tak czynią lektorzy wychodzący do ambonki. Taki gest czynimy przechodząc przed tabernakulum.
Należy wtedy zatrzymać się i pochylić głowę lub zatrzymać się, uczynić znak krzyża lub przyklęknąć.
Nie należy tych gestów czynić w marszu, bokiem do ołtarza w pośpiechu. Wykonujemy tylko jeden
z tych gestów!
Każdy znak i gest ma w liturgii swoje uzasadnienie, dlatego powinien być wykonywany we
właściwy sposób, w odpowiednich miejscach i we właściwych momentach. Wszyscy wykonujemy je
jednocześnie, gdyż tworzymy wspólnotę. Poza Mszą Św., gdy wchodzimy do kościoła na modlitwę czy
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adorację postępujemy wg własnego uznania, ale zawsze zachowujmy się godnie!
Uczestnicząc we Mszy Św. przyjmujemy różne postawy: stojącą, siedzącą, klęczącą lub przyklęknięcie.
Postawa stojąca w liturgii oznacza przede wszystkim szacunek wobec Boga. Dobrze jest wtedy mieć
złożone ręce. Jest to gest człowieka, który się modli. Postawę stojącą przyjmujemy na wejście
celebransa, podczas słuchania Ewangelii, wyznania wiary, modlitwy powszechnej, „Ojcze nasz”
i błogosławieństwa, a także wtedy gdy nie możemy klęczeć.
Postawa siedząca oznacza skupienie. Przyjmujemy ją podczas liturgii słowa, kazania i ogłoszeń
parafialnych. W kościele siedzi się prosto, nie zakłada się nogi na nogę, a ręce opiera się na kolanach.
Postawę klęczącą - przyjmujemy w czasie przeistoczenia gdy kapłan wypowiada słowa skierowane
do Boga, aby dary chleba i wina przez działanie Ducha św. stały się Ciałem i Krwią Syna Bożego
i posłużyły zbawieniu tych, którzy je przyjmują w Komunii. Patrząc na chleb i wino, które stają się
Ciałem i Krwią Zbawiciela, jesteśmy świadkami największego cudu - Jezus Chrystus jest fizycznie
obecny na ołtarzu. Gdy celebrans podnosi ku górze Ciało Pańskie i kielich z Jego Krwią - trwamy
w postawie klęczącej - nie bijemy się w piersi, ale patrzymy na Jezusa, który także na nas patrzy
z wysokości ołtarza. Możemy wtedy powtarzać słowa: „Pan mój i Bóg mój.” Gdy kapłan przyklęka
wtedy pochylamy na chwilę głowę. Po przeistoczeniu, gdy wstajemy nie wykonujemy znaku krzyża
ani żadnego innego znaku czy gestu.
W postawie klęczącej trwamy gdy kapłan unosi HOSTIĘ i wypowiada słowa: „Oto Baranek Boży…”,
a my patrząc na CIAŁO CHRYSTUSA powtarzamy słowa setnika: „Panie nie jestem godzien…”
Ten dialog uświadamia nam, że Bóg nas kocha i zaprasza na ucztę. Stajemy więc z pokorą przed
Bogiem i prosimy o uzdrowienie duszy z choroby grzechu, wierząc, że wystarczy Jego jedno słowo,
aby tak się stało.
Do KOMUNII podchodzimy powoli z godnością. Ciało Chrystusowe przyjmujemy w postawie stojącej
(wcześniej przyklękamy na jedno kolano) lub klęczącej (klękamy na dwa kolana) w zależności jak
jest przyjęte w danej parafii. Po Komunii wracamy na miejsce i w ciszy delektujemy się spotkaniem
z Mistrzem, a potem uwielbiamy Boga śpiewem razem ze wspólnotą Kościoła.
Każda Msza Św. jest uobecnieniem zbawczego działania Jezusa – Jego męki śmierci i zmartwychwstania. Nie jest powtórzeniem ofiary Jezusa Chrystusa, jest to wciąż ta sama ofiara, którą złożył
przed wiekami. Msza Św. jest ucztą, na którą zostaliśmy zaproszeni przez naszego Pana, a na taką
ucztę nie wypada się spóźniać, ani minuty! Tym bardziej, że głównym Celebransem każdej Mszy Św.
jest sam Jezus Chrystus.
PAMIĘTAJ!
NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT
– Gdy przechodzimy przed Jezusem Chrystusem wystawionym w monstrancji – przyklękamy na
dwa kolana.
– Adorację Najświętszego Sakramentu i wszystkie nabożeństwa podczas których jest wystawienie,
przeżywamy w pozycji klęczącej. Możemy usiąść lub wstać, gdy nie jesteśmy w stanie dłużej klęczeć,
ale nie kucamy!
– Podczas błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem wszyscy klęczymy na dwóch kolanach
(mężczyźni także) i patrzymy na Jezusa. To nie jest ta chwila, w której mamy spuszczać wzrok,
pochylać głowę albo bić się w piersi.
– Patrzymy na Jezusa i staramy się przyjąć jego dar. Gdy kapłan kończy kreślenie monstrancją znak
krzyża, powinniśmy się przeżegnać.
UBRANIE
– Do kościoła przychodzimy ubrani przyzwoicie. Niedopuszczalny jest strój plażowy, dres, krótkie
spodenki, mini spódniczka, bluzka na ramiączkach itp. Taki strój kontrastuje z powagą miejsca
i rozprasza innych obecnych w świątyni. Strojem okazujemy szacunek do osoby do której idziemy,
albo jego brak.
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TACA
– Dawać czy nie dawać na tacę? - Pieniądze ze składki zbieranej podczas Mszy Św. powinny być
przeznaczone na potrzeby ubogich i lokalnego kościoła. Te potrzeby to utrzymanie i dekoracja
świątyni, opłacenie organisty, sprzątających, nagłośnienie prąd, a także potrzeby w archidiecezji
i biskupa. Czując się częścią kościoła, powinniśmy poczuwać się do tego, aby o niego dbać, aby
świątynia była godnym miejscem Jezusa Chrystusa.
ŚPIEWY PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ
– Śpiew liturgiczny jest formą modlitwy. Dlatego każdy, bez względu na zdolności muzyczne,
powinien włączyć się w śpiew, pamiętając o słowach św. Augustyna, że ten, kto śpiewa, modli się
podwójnie.
Jeżeli kochamy Jezusa to zrobimy wszystko, aby liturgię przeżyć jak najpełniej, poznając najgłębsze
znaczenia poszczególnych jej elementów i nie będziemy lekceważyć żadnego z liturgicznych przepisów.
W.M.

Walentynkowe duety
W dniu świętego Walentego w Szkole Podstawowej w Rejowcu odbyło się wesołe przedstawienie. Były to literackie miłosne duety: Żuraw
i Czapla, Żuk i Biedronka, Hipopotam i Żaba,
Żaba i kiszony Ogórek, Gęś i Prosię, Spóźniony
słowik wraz z żoną. Wykorzystano do tego
utwory autorstwa Jana Brzechwy, Juliana
Tuwima i Tadeusza Śliwiaka. Burzą oklasków
były nagrodzone dzieci i występujący z nimi
rodzice, którzy w pięknych strojach oczarowali
publiczność. Jako narratorzy wystąpili nauczyciele wraz z dyrekcją szkoły. Była to doskonała
okazja do współpracy szkoły ze środowiskiem,
a także promocja polskiej literatury dla dzieci.
Organizatorkami przedsięwzięcia była wychowawczyni klasy 1a Dorota Bednarska i Iwona
Borowska - szkolna bibliotekarka.

OGŁOSZENIE
Gmina Rejowiec sprzeda działkę o powierzchni 0,31 ha przeznaczoną pod
usługi - handel położoną w kompleksie działek budowlanych w sąsiedztwie ulicy
Księżycowej w Rejowcu.
Telefon do kontaktu: 82 56 88 145 w godzinach od 8:00 do 15:00.
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Zdrowych radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, serdecznych chwil w rodzinnym gronie
członkom Towarzystwa Regionalnego Rejowiec,
wszystkim mieszkańcom miasta i gminy oraz ich gościom
Życzy Przewodniczący Towarzystwa Regionalnego
Jerzy Grzesiak

Czytania nigdy dosyć …
Promujemy czytanie w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu
Ponieważ w bieżącym roku szkolnym czytanie jest jednym z priorytetów naszej szkoły, dlatego biblioteka
szkolna realizuje zaplanowane w tym celu działania zgodnie z projektem „Czytać można wszędzie”.
Wśród ostatnio zrealizowanych przez szkolną bibliotekę działań odbyły się:
Zajęcia dla rodziców i uczniów w klasie 0a „Wierszyki łamiące języki”
W dniu 1 lutego w klasie 0 a odbyły się inne niż zwykle zajęcia. A to dlatego, że brali w nich udział oprócz
uczniów także i ich rodzice. Zgromadzone na dywanie dzieciaki odczytały zabawną rymowankę, a potem
mamy czytały dzieciom przygotowane specjalnie na te zajęcia „Wierszyki łamiące języki” których autorką
była Małgorzata Strzałkowska. Mamy wykazały się dobrą dykcją. Wyraźnie i głośno wymawiały trudne
słowa. Ponieważ utwory były wesołe było sporo śmiechu, a zajęcia podobały się zarówno mamom jak
również dzieciom.
Wieczorne czytanie w szkolnej bibliotece
Już po raz drugi do szkolnej biblioteki na wieczorne spotkanie zostali zaproszeni goście. Tym razem byli
to uczniowie klasy 4b wraz z wychowawczynią. Spotkanie zaplanowano i przeprowadzono po to, aby
zaprezentować kolegom i koleżankom ulubione książki, a także wspólnie głośno czytać. Uczennice, które
wzięły udział w zajęciach, czytały głośno fragmenty, a potem uzasadniły swój wybór tej właśnie literatury.
Spotkanie odbyło się wieczorem, gdy już w szkole było pusto i cicho, przebiegło w przyjemnej
atmosferze. Podczas czytania uroku dodawały zapalone świece.
Czytamy rodzicom
W bibliotece odbyły się zajęcia czytelnicze, podczas których uczniowie klasy 2b czytali głośno lekturę
„Zaczarowana zagroda” swoim rodzicom, którzy specjalnie na tę okazję zostali zaproszeni. Zajęcia
rozpoczęły się od krótkiego słowa wstępnego na temat autorów książki, po czym każdy z uczniów tej
klasy odczytał głośno wybrany fragment przygód o pingwinach. Właśnie w ten sposób realizowaliśmy
działanie „Dzieci czytają dorosłym” w ramach wymienionego projektu.
Iwona Borowska
Bibliotekarka S P w Rejowcu

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i przyjaciół oraz smacznego jajka mieszkańcom
sołectwa Siedliszczki
życzy KGW
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25 marca odbyła się I REJowiecka Wieczornica Poetycka poświęcona pamięci Mariana Janusza
Kawałko, którą zainicjowała
Danuta Długosz. Patronem tego
zdarzenia był nasz Burmistrz
Tadeusz Górski. W pierwszej
części uroczystości, która odbywała się w sali widowiskowej
burmistrz powitał wszystkich
zgromadzonych, przedstawił
również postać naszego poety.
Następnie młodzież (Igor Danielczuk, Oliwka Majewska, Zuzanna
Jodłowska, Karolina Majewska,
Paulina Majewska, Kamil
Sroczyński, Justyna Kister) przy
akompaniamencie muzycznym
w wykonaniu Radosława
Sroczyńskiego recytowała poezję
Mariana Janusza Kawałko.
Wszyscy recytatorzy otrzymali
od Burmistrza podziękowania.
W drugiej części wszyscy zgromadzeni przemieścili się do sali
klubowej, gdzie przy ciasteczku i
kawie każdy mógł odczytać swój

ulubiony wiersz poety. Wymieniano się również wspomnieniami związanymi z M. Kawałko.
Na uroczystość przybyli przyjaciele poety z Chełma: Waldemar
Taurogiński, Stanisław Kuć.
Zdarzeniu towarzyszyły dwie
wystawy: dziecięca – Mikołaj Rej
techniką filcowania oraz wydawnictw naszego miasta.
***
Serdecznie zapraszamy na:
23 kwietnia o godz 18.00
odbędzie się przedstawienie
„Kryminalnie w Koziej Wólce”
jest to współczesna satyra obyczajowa ukazująca w krzywym
zwierciadle wady i przywary
naszego społeczeństwa. Wystawiane jest przez Teatr Pokoleń
z Siennicy Różanej. Reżyseria Tadeusz Kiciński, scenariusz Sławomir Franc, kierownictwo
artystyczne - Andrzej David
Misiura. Sztuka jest poświęcona
zmarłemu tragicznie Grzegorzowi Gwardiakowi, który wykonał
ilustracje do wydawnictwa. Po
obejrzeniu przedstawienia będzie
można zakupić książkę z tekstem
sztuki ilustrowaną przez Grze-

gorza. Do książki został również
dołączony niewielki katalog jego
prac.
***
Wojewódzki Przegląd Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych eliminacje powiatowe w dniu
25 kwietnia 2017 r. od godz 10.00.
***
Konkurs piosenki dziecięcej
„Śpiewający Słowik” – eliminacje powiatowe w dn. 12 maja
2017 r. od godz 9.00
***
Prowadzimy zapisy do Turnieju
Gier Planszowych, który odbędzie się w naszym mieście w czerwcu. Zachęcamy ciekawymi
nagrodami. Zapisy do 10 maja
w GOK.
***
Konkurs „ Moja mała ojczyzna”
odbędzie się 17 maja zgłoszenia
prosimy nadsyłać do dn. 28
kwietnia.
***
Prosimy również o zapisy do
konkursu „Moje gospodarstwo
estetyczne i bezpieczne” do dn.
24 maja.
Dorota Łosiewicz

Radosnych chwil spędzonych
w rodzinnym gronie,
optymizmu i siły płynącej
z odradzającego się życia
- tego z okazji
Świąt Wielkanocnych
życzy
Radna Powiatu
Chełmskiego
Dorota Łosiewicz

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
23 kwietnia 2017 r. o godz. 18:00
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REJowiecka Wieczornica Poetycka poświęcona pamięci Mariana Janusza Kawałko
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Młodzieżowy Zespół Teatru „ARA”
Młodzieżowy Zespół Teatru „ARA” przy
Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 17 marca 2017 r.
uczestniczył w Ogólnopolskim Przeglądzie Form
Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II
„Złota Maska”.
Monodram pt. „Dialog serc” oparty na podst.
spotkań naszej młodzieży z papieżem Janem Pawłem
II w reżyserii Danuty Długosz – jako główny aktor
zainscenizował Kamil Sroczyński, natomiast
Gabriel Długosz i Natalka Jasińska zmierzyli się
z Dekalogiem przy muzyce granej na pianinie przez
Radosława Sroczyńskiego.
Lubelski Kurator Oświaty przekazał zespołowi
Dyplom za wyjątkowy, poprzedzony ciężką pracą
akt twórczy, a młodzi aktorzy odebrali imienne
Dyplomy za poruszenie emocji zbliżających do
siebie ludzi poprzez odkrywanie światu piękna teatru
i za trud doskonalenia siebie. Dyplom otrzymał także
muzyk Radosław Sroczyński za oprawę prowadzonych rozważań nad człowiekiem w tak bliskiej
Janowi Pawłowi II formie sztuki teatralnej.
Podziękowanie za przygotowanie spektaklu, w formie dyplomu, otrzymała reżyser wraz z Katalogiem
wydanym z okazji X-lecia OPFT Inspirowanych
Myślą JP II „Złota Maska”, w którym i nasz zespół
znalazł swoje miejsce z inscenizacją „Śladami JP II”.
Bardzo dziękujemy Panu Burmistrzowi za transport.
D. Długosz

Wiele łask i błogosławieństw od Zmartwychwstałego Chrystusa,
pełnych radości i pokoju Świąt Wielkiej Nocy, spokoju i zgody
w rodzinie, życzliwości od najbliższych i znajomych, mokrego
dyngusa, smacznego jajka oraz najmilszych i najcieplejszych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół mieszkańcom sołectwa Rejowiec,
ich bliskim, gościom i znajomym, a także czytelnikom OKSZY
życzy sołtys
Lucyna Polakowska

OGŁOSZENIE
Burmistrz Rejowca informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rejowcu został
zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat położonych
w obrębie Kobyle – działki nr 948/2 i 949/3 oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży położonej w obrębie Zagrody – działka nr 3 o powierzchni 0,51 ha.
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