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ABSOLUTORIUM
W dniu 2 czerwca 2017 roku Rada Miejska w Rejowcu jednogłośnie udzieliła absolutorium burmistrzowi
za 2016 rok z wykonania budżetu gminy. ABSOLUTORIUM — to potwierdzenie przez Radę Miejską,
że burmistrz prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze.
Absolutorium jest rodzajem kontroli rady nad burmistrzem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem
ostatecznej oceny działalności burmistrza. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie burmistrza
z wykonania budżetu gminy, a następnie, na specjalnej sesji, podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia
absolutorium. Jest to najważniejsze głosowanie dla burmistrza, ponieważ wtedy ma świadomość tego, że
jego działania są akceptowane przez radnych, czyli przedstawicieli mieszkańców.
W dniu 10 maja Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej i do Regionalnej Izby
Obrachunkowej o udzielenie burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2016 rok. Zgodnie
z art. 267 ustawy o finansach publicznych, burmistrz do 31 marca przedłożył radnym jak i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej sprawozdanie z realizacji budżetu za 2016 rok. Wyżej wymienione sprawozdanie zostało
ocenione pozytywnie i stwierdzono, że budżet jest realizowany zgodnie z prawem jak i wolą Rady Miejskiej.
Analizie poddane zostały sprawozdania statystyczne, finansowe jak i informacja o stanie mienia
komunalnego. Budżet gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 24 214 120,62 zł z tego dochody
bieżące zostały wykonane w kwocie 22 754 510,11 zł, a dochody majątkowe w kwocie 1 459 610,51 zł,
co stanowiło w stosunku do planu 99,81 %. Wydatki ogółem natomiast wykonano w kwocie 22 762 265,38 zł
z tego wydatki bieżące w kwocie 18 508 778,59 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 4 253 486,79 zł,
co stanowiło 94,04 % w stosunku do planu. Gmina wypracowała tym samym nadwyżkę operacyjną w kwocie
4 245 731,52 zł, a powiększoną o wolne środki z 2015 roku w kwocie 4 932 278,75 zł, świadczy to
o przeznaczeniu części dochodów bieżących na realizację inwestycji. Z budżetu w 2016 roku przeznaczono
4 253 486,79 zł na zadania inwestycyjne. Udzielono dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na budowę
chodnika w kierunku miejscowości Kobyle w wysokości 341 662,80 zł. Partycypowano w kosztach
przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Rejowiec i na ten cel udzielono dla powiatu dotacji
w wysokości 434 700,98 zł.
Analizując Wieloletnią Prognozę Finansową, wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań wynikający
z art. 243 ust. 1 w okresie od 2016 r. do 2023 r. wynosi od 3,24 % do 5,17 % , natomiast dopuszczalny jaki
mogłaby osiągnąć gmina w tym okresie to 10,88 % do 15,41 % . Daje to stwierdzenie, że gmina jest w bardzo
dobrej kondycji finansowej i tym samym jest przygotowana na inwestowanie jak również efektywne
wykorzystywanie środków z Unii Europejskiej.
Renata Słomczyńska
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XIV Zlot Kombatantów
1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego
Społeczność gminy Rejowiec po raz kolejny gościła kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego
Wojska Polskiego. Przybyli oni na gościnną Chełmszczyznę wraz z kontynuatorami ich tradycji
z 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu oraz szkół kultywujących tradycje pancerniackie.
Towarzyszyli im także żołnierze rezerwiści z żagańskiego Koła Związku Żołnierzy WP. XIV Zlot w tym roku
upamiętniał 73 rocznicę sformowania Korpusu. Uroczystości uświetniła orkiestra wojskowa oraz Kompania
Honorowa. Mszę polową odprawił ks. dr prałat ppłk Witold Mach. W pięknej homilii przypomniał
weteranom ich czas młodzieńczy spędzony w Zawadówce, gdzie 73 lata temu stacjonowała 4 Brygada
Pancerna. Burmistrz Rejowca Tadeusz Górski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Mirosławem
Kościem powitali zacnych gości, wśród których byli obecni:
- płk inż. Eugeniusz Praczuk – Wiceprezes Ogólnopolskiego Klubu Kombatantów 1 Drezdeńskiego
Korpusu Pancernego Wojska Polskiego;
- płk Stefan Kozak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska w Żaganiu;
- płk Mieczysław Kupczyk – Prezes Zarządu Żagańskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego;
- mjr mgr Tomasz Klóskowski – Szef Sekcji Wychowania 1 Warszawskiej Brygady Pancernej;
- Franciszek Golik – Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych oraz wszystkie Delegacje i Poczty Sztandarowe Organizacji
Kombatanckich;
- Marian Lipczuk – Wiceprezes Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego;
- Jan Borowik – Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego;
- Marek Kotowoda – Prezes Oddziału Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
- Zdzisław Bruszkiewicz – Przewodniczący Stowarzyszenia „Pokolenia” Oddział w Chełmie;
- Jan Markowski – Prezes 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej;
- Maria Sawka – Stowarzyszenie Sybiraków w Chełmie;
- Stanisław Koszewski – Stowarzyszenie „Pamięć i Nadzieja”;
- ppłk SG Łukasz Ćwik – Zastępca Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
w Chełmie;
- ppłk Sławomir Kułaga – Dowódca Garnizonu Chełm;
- ppłk Marian Staniak – Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie.
Jak również przedstawiciele Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmiku Województwa Lubelskiego:
- Beata Mazurek – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;
- Grzegorz Raniewicz – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;
- Józef Zając – Senator Rzeczypospolitej Polskiej;
- Ewa Jaszczuk – Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego;
- Adam Rychliczek – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego.
Obecni byli także przedstawiciele samorządu miasta i gminy Chełm:
- Agata Fisz – Prezydent Miasta Chełm oraz Radni Powiatu Chełmskiego.
- Dariusz Ćwir – Wójt Gminy Sawin,
- Tadeusz Górski – Burmistrz Rejowca,
- Henryk Gołębiowski – Wójt Gminy Wojsławice, oraz Burmistrzowie, Wójtowie i Radni Gmin z terenu
Powiatu Chełmskiego.
Przedstawiciele szkół:
- Dorota Michalska – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych im. 24 Drezdeńskiego Pułku
Artylerii Pancernej w Chełmie;
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- Bożena Miazgowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 4 Drezdeńskiej Brygady Pancernej Wojska
Polskiego w Zawadówce;
- Grzegorz Świca – Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Sawinie;
- Ewa Gruszka – Dyrektor Zespołu Szkół w Strupinie Dużym;
- Bożena Wintmiller – Dyrektora Zespołu Szkół w Dubience oraz Poczty Sztandarowe.
Podczas uroczystości odznaczeni zostali:
- ks. ppłk. Witold Mach – Kombatancki Krzyż Zwycięstwa
- por. Edward Podkański – Kombatancki Krzyż Zwycięstwa
Krzyż za zasługi ZKRP i BWP otrzymali:
- major Tomasz Kluczkowski
- mgr Hanna Radejczuk – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Chełmie
- mgr Agnieszka Steć
- mgr Marta Rzantyka
- mgr Maria Kałecka
Odznaczony został również Sztandar Szkoły Podstawowej im. 4 Brygady Pancernej Wojska Polskiego
w Zawadówce – Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy WP oraz Złotym Medalem Związku Żołnierzy WP
została odznaczona Bożena Miazgowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 4 Brygady Pancernej WP
w Zawadówce. Za organizację tak pięknej uroczystości serdeczne podziękowania należą się wiceprezesowi
Ogólnopolskiego Klubu Kombatantów 1 DKPanc. WP panu płk Eugeniuszowi Praczukowi, Prezesowi
Okręgowego Zarządu ZKRP i BWP w Chełmie kpt Franciszkowi Golikowi, panu Burmistrzowi Miasta
Rejowiec Tadeuszowi Górskiemu, paniom KGW w Wólce Rejowieckiej oraz kapeli „Sami Swoi”.
H. Sałamacha

Mowa pogrzebowa
na pogrzebie Mariana Zdzisława Panasa
Czcigodny księże.
Pogrążona w żalu rodzino.
Szanowni zebrani, uczestnicy dzisiejszego pogrzebu.
Marian Zdzisław Panas, urodził się 16 sierpnia 1945 r. w miejscowości Hałużne k/Grabowca.
Do Rejowca przybył w roku 1967 i osiadł tu na stałe. Tutaj założył rodzinę i mieszkał aż do
śmierci.
Podzielę się kilkoma osobistymi refleksjami z życia zmarłego a związanymi z jego strażacką
działalnością.
Mariana a w zasadzie Zdziśka, bo tak jako koledzy, znajomi zwracaliśmy się do niego, znałem
od moich młodych lat. Mieszkałem w Rejowcu, niedaleko Domu Strażaka. Najczęściej tam,
wówczas można go było spotkać, wśród starszych kolegów strażaków. Wyróżniał się energią,
aktywnością społeczną, chęcią niesienia pomocy innym, zaangażowaniem w działalność
strażacką co z kolei podobało się młodszym chłopakom. Łączył pokolenia.
Gdy ukończyłem szkołę średnią zdecydowałem się pójść na szkołę pożarniczą do Poznania.
Poprosiłem Zdziśka aby wypisał mi zaświadczenie o mojej przynależności do OSP, co dawało
dodatkowe punkty. Potem gdy zdawałem egzaminy owo zaświadczenie przeważyło o przyjęciu
mnie do niej. Więc dzięki jego życzliwości ja zostałem strażakiem zawodowym - chorążym
potem oficerem. Zajmowałem w straży różne odpowiedzialne stanowiska. Za to, zawsze byłem
mu bardzo wdzięczny.
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Zdzisiek, poprzez swoja strażacką pasję, niósł pomoc wielu osobom gdy ich życie, zdrowie było
w niebezpieczeństwie, a mienie szło z dymem. Był przodującym naczelnikiem straży. Nie liczył
poświęconego czasu. Gdy zawyła syrena On zawsze stawiał się do remizy jako jeden
z pierwszych. Oprócz pożarów, był zawsze tam gdzie były strażackie ćwiczenia i zawody
różnych szczebli.
Działał w szeregach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
Pamiętamy strażackie zabawy w parku i nad Białym Rowem, wieczorki taneczne w Domu
Strażaka, ich organizatorem najczęściej był Zdzisław wspierany przez kolegów. Miał żyłkę
społecznika, nie szczędził czasu dla dobra wspólnego i takiego zachowamy Go w pamięci.
Jeszcze rok temu brał udział w walnym zebraniu OSP. Dwa tygodnie temu na spotkaniu z okazji
Dnia Strażaka spytałem jego syna. Jak czuje się ojciec? Odpowiedział. Słabo, nie jest dobrze.
Wiedziałem że choruje, ale nie myślałem, że to tak szybko się potoczy.
Dziś będąc przy jego trumnie, oddajemy mu cześć i chwałę na, którą solidnie zapracował.
Marianie Zdzisławie, żegnamy Cię na tej ziemi zachowując w wdzięcznej pamięci.
Spoczywaj w pokoju.
Z Bogiem.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w żałobnej
Mszy Św., w ostatniej ziemskiej drodze mojego
męża, Ś.P. Mariana Panasa, odprowadzili Go na
miejsce wiecznego spoczynku serdeczne Bóg
zapłać.
Dziękuję Burmistrzowi P. Tadeuszowi Górskiemu i pracownikom
Urzędu Miejskiego, OSP w Rejowcu na czele z Jej członkiem
P. Kazimierzem Szwedem – byłym Komendantem Komendy
Miejskiej PSP w Chełmie, który w bardzo wzruszających słowach
pożegnał zmarłego. Dziękuję P. Adamowi Pastuszakowi – Prezesowi
OSP Rejowiec, P. Karolowi Sałamacha – Naczelnikowi OSP
Rejowiec, strażakom, Orkiestrze Dętej pod batutą P. Mariusza
Cichosza – za oprawę muzyczną, dziękuję za duchowe wsparcie w bolesnych chwilach,
za każde życzliwe słowo łagodzące cierpienie.
Serdecznie dziękuję Pocztom Sztandarowym OSP z Rejowca i Czarnoziemi,
całej bliższej i dalszej rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, znajomym i wszystkim, którzy
tak licznie żegnali mojego męża. Dziękuję za wieńce i kwiaty, za modlitwę, za każdy
gest współczucia.
Cierpieć z drugimi jest lżej i za to serdecznie dziękuję,
Maria Panas z rodziną
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„Stawiamy na sukces, by być wśród najlepszych!”
Starania Dyrekcji i Nauczycieli Gimnazjum im. J.H. Dąbrowskiego w Rejowcu o dofinansowanie projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 zakończyły się sukcesem. Cieszymy się
bardzo, gdyż po raz pierwszy udało się pozyskać tak duże środki, które zostaną wykorzystane dla całej społeczności szkolnej.
Tak więc, od 1 września 2017 r. do 31 stycznia 2019 r. będziemy realizować projekt pt. „Region Sukcesu”. Ogólny koszt realizacji
projektu to ponad 447 tysięcy zł.
Otrzymane środki przeznaczone będą w większości na realizację zajęć zwiększających zainteresowania uczniów oraz pomoce
dydaktyczne. Wszystkie organizowane działania będą bezpłatne dla uczniów i nauczycieli. Zaplanowane atrakcyjne zajęcia m. in.
z programowania i robotyki z pewnością będą cieszyć się zainteresowaniem i na jedno miejsce będzie chętnych wielu uczniów.
Projekt przewiduje:
• organizację zajęć z języka obcego, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i ICT dla uczniów, które rozwijają wiedzę
i uwzględniają kształtowanie postaw takich jak innowacyjność czy praca zespołowa,
• podnoszenie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod nauczania oraz technologii
komputerowej, co bardzo korzystnie wpłynie na cały proces rozwoju, zarówno uczniów jak i nauczycieli i przyczyni się
do podniesienia poziomu kształcenia w naszej szkole,
• organizację i udzielanie doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Jest to
niezbędne przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, przyszłego zawodu oraz pozwoli podejmować uczniom właściwe
decyzje w kierunku dalszego kształcenia i odnoszenia sukcesów w przyszłości,
• doposażenie pracowni językowych, matematyczno – przyrodniczych oraz pracowni ICT, w celu tworzenia nowoczesnych
warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy. Zostanie zakupiony sprzęt ICT, m. in.: wizualizery, tablice
interaktywne, tablety dla uczniów, komputery przenośne, drukarki, powstanie też nowoczesna pracownia chemiczna,
• organizowanie wielu wyjazdów edukacyjnych m.in. do Lublina za zajęcia na uczelni UMCS oraz do Warszawy – Centrum
Nauki Kopernik. Pozwoli to uczniom zobaczyć jak może wyglądać ich dalsze kształcenie jakie nowoczesne technologie
i zdobycze techniki są wykorzystywane na wyższych uczelniach.
Mamy nadzieje i liczymy, że efektem realizacji projektu będzie poszerzenie zainteresowań uczniów, lepsze wyniki w nauce
i na egzaminie gimnazjalnym oraz chęć dalszego rozwoju osobistego i kształcenia się.
Ewa Kasjan, Ewa Futyma

Finał II Powiatowego Konkursu z języka angielskiego „English? Easy!”
dla uczniów gimnazjów powiatu chełmskiego oraz miasta Chełm
11 kwietnia w Gimnazjum im. J. H. Dąbrowskiego w Rejowcu
odbył się finał II Powiatowego Konkursu z języka angielskiego
"English? Easy!" dla uczniów gimnazjów powiatu chełmskiego
oraz miasta Chełm. Celem konkursu było podniesienie
i poszerzanie poziomu umiejętności językowych oraz
sprawdzenie wiedzy ze znajomości języka angielskiego
(leksyka, gramatyka, kultura) na poziomie B1-B2. Finał
poprzedziły eliminacje szkolne, które odbyły się 21 marca.
Do etapu szkolnego przystąpiło 11 szkół: z Sielca, Pawłowa,
Sawina, Siedliszcza, Wierzbicy, Rudy Huty, Strachosławia,
Rejowca oraz ZSO nr 7, ZSO nr 8 i Pierwsze Społeczne
Gimnazjum z Chełma. W etapie szkolnym wzięło udział ponad
90 uczniów. Na podstawie testu przeprowadzonego
w macierzystych placówkach wyłoniono 23 finalistów.
W finale wzięło udział 21 uczniów z dziesięciu gimnazjów.
Test finałowy polegał na rozwiązaniu testu kulturowoleksykalno-gramatycznego.
Najlepiej z testem poradzili sobie uczniowie z Pierwszego
Społecznego Gimnazjum w Chełmie: Emilia Lenart oraz Marcin
Słupczyński – oboje uzyskali po 43 punkty (na 50). Drugie
miejsce zajęli: Aleksandra Nowosad (ZSO nr 7) oraz
Aleksander Fisz ze Strachosławia (42 punkty), a trzecie
Filip Gębicki (ZSO nr 7 – 41 punktów). Nagrody i dyplomy
uczestnikom konkursu, ufundowane przez Starostwo
Powiatowe, Empikschool oraz wydawnictwo Macmillan,
wręczali: Pani Dorota Łosiewicz – Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Powiatu Chełmskiego
oraz Pani Ewa Nowak – Dyrektor Gimnazjum w Rejowcu.
Konkurs przygotował i przeprowadził nauczyciel języka
angielskiego mgr Tomasz Praczuk.
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Dnia 22 kwietnia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury
po raz drugi w historii Gimnazjum im. J. H.
Dąbrowskiego oraz Gminy Rejowiec miało miejsce
niezwykłe wydarzenie – premiera filmu "Opowieść
prosta", zrealizowanego w ramach projektu
edukacyjnego w gimnazjum z okazji Roku Josepha
Conrada. W pracach nad projektem brali udział: Dawid
Koczura, Kamil Karaś, Jakub Marczuk, Iga Kalisiewicz,
Zuzanna Batejko, Agata Kaliszewska, Katarzyna
Kaliszewska, Justyna Kister oraz Mateusz Dubiel. W rolę
głównego bohatera – Alfreda Verloca – wcielił się Dawid
Koczura, a nad całością prac nad filmem czuwała
Zuzanna Batejko. Premiera odbyła się w obecności
kilkudziesięciu widzów – mieszkańców Rejowca i okolic.
W pierwszej części programu widzowie mogli odkryć
postać, twórczość i działalność "człowieka trzech
kultur", czyli Josepha Conrada – dzięki prezentacji

przygotowanej przez uczniów. Następnie nasi aktorzy
wypowiedzieli się na temat pracy nad filmem, ich wrażeń
oraz zabawnych sytuacji z planu zdjęciowego. Kolejnym
punktem było "Making Of... Opowieść prosta", czyli
film – kulisy kręcenia filmu. Najważniejszym punktem
naszej uroczystości był premierowy pokaz filmu
"Opowieść prosta", scenariusz oparty na podstawie
powieści "Tajny agent". Film spotkał się z życzliwym
przyjęciem publiczności oraz już odniósł sukces –
zakwalifikował się do finału wojewódzkiego konkursu
Unia Film Festival 2017 (jako jeden z trzech najlepszych
filmów z gimnazjum). W drugiej części wieczoru
zgromadzeni mogli zapoznać się z pracami
przygotowanymi przez uczniów Naszego gimnazjum
w tym roku szkolnym. Były to kolejno: "Nauczyciel –
Genesis" praca Michaliny Pawlas oraz "Romeo i Julia"
Patrycji Wojtalewicz. Następnie roztrzygnięty został
konkurs fotograficzny "Rejowiec w zimowej szacie".
W konkursie zwyciężyła uczennica klasy IIIb Aneta
Kopacz, drugie miejsce zajęła Michalina Pawlas
z IIb, a trzecie Natalia Kaczor również z klasy IIb.
Na koniec spotkania zaprezentowane zostały dwa filmy
z 10 GrandOff Festiwalu, gdyż Gminny Ośrodek
Kultury w Rejowcu jest jednym z 70 miejsc w naszym
kraju, w którym możemy zobaczyć nagrodzone filmy.
Widzowie kolejno obejrzeli: hiszpański "Timecode" –
historia o strażnikach parkingu (nagroda za najlepszą
reżyserię), a następnie brytyjski film "Sekretny świat
Foleya" (nagroda za zdjęcia). Nad projektem czuwał
oraz całą imprezę przygotował Tomasz Praczuk.
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Konkurs Wiedzy o Krajach Anglo-, Niemiecko- i Rosyjskojęzycznych
9 maja 2017 roku, odbyła się w Naszej szkole kolejna
już edycja konkursu Wiedzy o Krajach Anglo-,
Niemiecko- i Rosyjskojęzycznych, a został
zorganizowany przez nauczycieli języka angielskiego,
niemieckiego i rosyjskiego w Naszej szkole: Agatę
Woźniak, Jolantę Cielepałę oraz Tomasza Praczuka.
Formuła konkursu nie zmieniła się – dalej jest to
konkurs międzyklasowy – jednoetapowy, a celem
konkursu jest sprawdzenie wiedzy uczniów na temat
krajów anglojęzycznych, niemieckojęzycznych oraz
rosyjskojęzycznych (historii, kultury, geografii),
zachęcanie młodzieży do zdobywania wiedzy,
zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania
swoich ambicji oraz umożliwienie uczniom
sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na lekcjach
języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego,
zajęciach pozalekcyjnych oraz innych przedmiotach.
Uczniowie jak co roku mieli za zadanie odpowiedzieć
na wylosowane pytania (kraje anglojęzyczne)
z różnych dziedzin: geografia, historia, sport, muzyka
i kultura oraz rozwiązanie zadań / testów związanych
z krajami niemiecko - oraz rosyjskojęzycznymi.
W konkursie wzięło udział 21 uczniów – trzyosobowe
reprezentacje każdej z klas. Walka była zacięta,
a zwyciężyła klasa IIIa (36 punktów) w składzie:
Michał Sobstyl (nieoficjalnie MVP!), Maja Machel
i Igor Danielczuk. Drugie zajęła klasa IIIb
(30 punktów) w składzie: Dominika Błaziak, Jakub
Mencel i Jakub Wrona, a trzecie klasa IIa (23 punkty)
reprezentowana przez Kamila Karasia, Martynę
Gołębiowską oraz Jakuba Marczuka. Na zakończenie
imprezy zwycięzcy otrzymali z rąk Pani Dyrektor
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane
przez organizatorów oraz wydawnictwo Macmillan
i Empikschool. Gratulujemy!
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Spotkanie z autorką książek dla dzieci Aliną Gierun
W środę 10 maja br nasze Przedszkole miało zaszczyt gościć
Alinę Gierun autorkę cyklu bajek dla dzieci: „Czytaj na zdrowie”
są to - „ Leśna olimpiada”, „ Każdy ma talent”, „Cudowny pyłek”,
oraz „Ciszej proszę” Od ubiegłego roku do chwili obecnej pisarka
na zaproszenie bibliotek, szkół, przedszkoli i księgarń odbyła
wiele spotkań autorskich na terenie Chełma i okolic.
Na spotkanie Pani Alina przybyła w świetnym nastroju.
Pisarka jest osobą bardzo żywiołową i ma świetny kontakt
z dziećmi. Opowiadała o swoich wydanych książkach i o tym, co ją
zainspirowało do ich napisania. Zadawała dzieciom zagadki oraz
przeczytała jedną ze swoich bajek. Dzieci nie tylko słuchały, ale
aktywnie uczestniczyły w spotkaniu – zadawały pisarce pytania.
Była też miła niespodzianka dzieci otrzymały od pani Alinki
kolorowanki, które są odzwierciedleniem ilustracji do książek autorki. Alina Gierun przywiozła ze sobą
książki, które dzieci mogły zakupić i otrzymać wpis z dedykacją i autografem autorki.
Osoby zainteresowane mogą zakupić książeczki w chełmskiej księgarni przy ul. Szkolnej. Życzymy
wszystkim miłej lektury na pewno warto poznać twórczość tej autorki tym bardziej, że na co dzień pracuje
jako nauczycielka w przedszkolu i inspiracją dla jej twórczości są codzienne wydarzenia z życia
przedszkolaków.
Barbara Kość

Rodzice maluszków
czytają bajki w przedszkolu

Nie pal przy mnie proszę!

W grupie maluszków od września regularnie odbywa
się poobiednie czytanie książek. Nauczycielki codziennie czytają dzieciom ulubione bajki, baśnie, których słuchanie umila przedszkolakom pobyt w przedszkolu.
Systematyczny kontakt dziecka z książką aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość
estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz
wyzwala ekspresję dziecięcą. Nasze działania wspierane
są przez rodziców oraz zaproszonych do przedszkola
gości. Są to chwile bardzo przez dzieci wyczekiwane.
Dla dziecka, którego rodzic nas odwiedza – to duma,
wyróżnienie i przywilej.
Mamy czytały różne bajki przyniesione przez siebie
i wybrane wspólnie z dzieckiem w domu. (Były to panie;
A. Brzyszko, A. Ciosek, K. Górna, E. Kalisiewicz, M.
Kozioł). Maluszki w skupieniu i zaciekawieniu słuchały
bajkowych opowieści oraz oglądały kolorowe ilustracje.
Dziękujemy wszystkim mamom, które nas odwiedziły za
mile spędzony czas i zachęcamy pozostałych rodziców
do wspólnego czytania, bo wspólne czytanie buduje
mocną więź między rodzicem, a dzieckiem.
Dziecko, któremu się czyta, czyli poświęca mu się
czas, będzie inteligentniejsze, poczuje się ważne, kompetentne i nabierze wiary w siebie.

W roku szkolnym 2016/2017 Gminne
Przedszkole w Rejowcu po raz kolejny
przystapiło do realizacji Programu Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”.
Dla dzieci w wieku przedszkolnym bierne
palenie oznacza m. in.:
- zmniejszoną gotowość szkolną
- zaburzenia rozwoju psychoruchowego
- zaburzenia zachowania dziecka
- zmniejszenie odporności immunologicznej
organizmu
Dorośli nie zdają sobie sprawy, że paląc narażają swoje dzieci na choroby związane z nałogiem tytoniowym. Walka z nałogiem papierosów jest bardzo trudna, trzeba więc uczynić
wszystko co możliwe, aby przez odpowiednią
profilaktykę, ustrzec przed nim dzieci.
W dniu 19 maja w najstarszej grupie przedszkolnej odbyły się zajęcia z rodzicami. Wychowawczynie grupy wraz z dziećmi przygotowały przedstawienie pt.: „Mamo, tato proszę
nie pal!”. Dzieci wspólnie z rodzicami śpiewały piosenki, układały hasła zdrowotne, odgrywały scenki o tematyce antynikotynowej, zachęcały poprzez swój wyraz artystyczny do
dbania o zdrowie i zerwania z nałogiem.

Ewa Farian, Barbara Szymańska

Marianna Machel, Danuta Malarz
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Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy
"Książki, które nas łączą”
W bieżącym roku szkolnym nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu pracowały nad rozwijaniem
kompetencji czytelniczych w ramach Sieci Współpracy
Szkół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej powiatu
chełmskiego i krasnostawskiego. Kształcenie kompetencji
czytelniczych jest jednym z priorytetów pracy naszej
szkoły. Podsumowaniem naszych działań był Konkurs
Czytelniczy „Książki, które nas łączą” oraz Akcja Literacka
„Dzieci książki piszą” zorganizowane przez nauczycieli
Sieci Współpracy, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie i Chełmską Bibliotekę
Publiczną.
17 maja 2017 r. laureaci konkursu szkolnego – Patrycja
Pyla i Kamil Rybczyński, uczniowie klasy 3a reprezentowali
naszą szkołę w eliminacjach powiatowych, które odbyły
się Bibliotece Publicznej w Chełmie. Uczniowie wykazali
się szeroką i dogłębną wiedzą z zakresu lektur: „Calineczka”, „Brzydkie Kaczątko”, „O psie, który jeździł koleją”
i „Dzieci z Bullerbyn”. Podczas zmagań czytelniczych
naszych uczniów wspierała Dyrektor Szkoły P. Małgorzata
Królicka, koledzy z klas trzecich oraz nauczyciele. Atrakcją
dla publiczności były zagadki z nagrodami. Uczestnicy
konkursu otrzymali dyplomy i piękne nagrody książkowe.
Konkursowi towarzyszyła wystawa prac literackich
uczniów klas 1 – 3, którzy w ramach Akcji Literackiej pisali
opowiadania twórcze do ,,słów kluczy” Nasi uczniowie
z pewnością długo będą wspominali ten wyjazd.
Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Miasta Rejowiec
Panu mgr Tadeuszowi Górskiemu za nieodpłatne udostępnienie autobusu dla celów edukacyjnych.
Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej
Anna Prus i Barbara Klimowicz
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Zespół „Reczka”
Ludowy zespół „Reczka” zadebiutował w bieżącym roku na 23 Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki
Ludowej w Rejowcu otrzymując nagrodę specjalną. Kolejnym osiągnięciem dzieci było zajęcie
III miejsca w VII Międzypowiatowym Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej w Werbkowicach.
Dwoje dzieci z zespołu otrzymało również wyróżnienie w konkursie „Śpiewający Słowik”.
Zespół tworzą uczniowie kl. 2 ,,a” ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w składzie: Maja Lipko,
Anna Lipko, Maja Kozieł, Paula Casa, Lena Ładniak, Łukasz Proskura. Dzieci występują w strojach
ludowych z regionalnym haftem, które zostały zakupione dzięki kiermaszom ciast, zbiórce
makulatury oraz wsparciu finansowym rodziców. Założycielem zespołu jest pani Ewa Semeniuk,
która również przygotowuje swoich podopiecznych do występów oraz zadbała o ludowy wizerunek
zespołu.

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 sprzedaży położonych:
w Rejowcu – działka nr 325 oraz w Wólce Rejowieckiej – działki nr:
610/5,610/6,610/7,610/8,610/9,610/10,610/11,610/13,610/16,610/23 i 610/34 – działki budowlane.
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Biblioteka. Oczywiście!
Pod takim hasłem odbyła się w tym roku XIV edycja ogólnopolskiego programu Tygodnia Bibliotek.
Jak co roku również nasza Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do akcji, której głównym celem jest
propagowanie czytelnictwa, podkreślenie roli książki w życiu czytelnika, poprawie jakości życia dzięki
czytaniu, ale także edukacji społecznej oraz zwiększeniu prestiżu zawodu bibliotekarza. W związku z tym
w dniach 8-15 maja 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej odbył się szereg imprez i spotkań
z czytelnikami. Tydzień Bibliotek był również świetną okazją do zacieśnienia współpracy ze Szkołą
Podstawową i znajdującą się tam biblioteką. Spotkaniem, które rozpoczęło obchody Tygodnia Bibliotek
była wizyta klasy III Szkoły Podstawowej pt. „Baśniowe potyczki”, dzieci przyszły z wychowawcą panią
A. Kurban. W kolejnych dniach Gminną Bibliotekę odwiedzały dzieci z klas II wraz z wychowawcami
panią A. Prus i B. Klimowicz, aby wziąć udział w zajęciach przygotowanych specjalnie dla nich: „Zgadujzgadula. Czy znasz tę książkę”. Niesamowitą zabawą okazały się „Kalambury - z książką na wesoło”,
w której udział wzięła klasa IV z wychowawcą panią B. Wójcik, a zorganizowaną wspólnie
z bibliotekarką szkolną panią I. Borowską. Podczas naszych spotkań z dziećmi powstały piękne prace,
które podziwiać można na wystawię w Bibliotece. Ukoronowaniem Tygodnia Bibliotek było spotkanie
z najbardziej aktywnymi czytelnikami, którzy systematycznie korzystają z naszej Biblioteki przez cały
rok, i oczywiście czytają najwięcej książek. Był czas na dyskusję o ulubionych książkach i wymianę
poglądów. Wyróżnieni czytelnicy otrzymali upominki w postaci dyplomów i książek.
Bibliotekarze GPG.

Katalog on – line
Jeśli poszukujesz książki zajrzyj do katalogu on-line Gminnej
Biblioteki Publicznej pod adresem :
www.rejowiec.naszabiblioteka.com
W chwili obecnej w katalogu internetowym możecie Państwo
sprawdzić jakie tytuły znajdują się w naszej bibliotece i jaka jest ich dostępność bez
możliwości rezerwacji.

Nasza metanoia - „Nawróćcie się
bo nie znacie dnia ani godziny…”
Dobiega końca Czas Wielkanocny - czas szczególny, w którym Bóg czeka na nasze
nawrócenie, nawrócenie z drogi grzechu. Czasy w których żyjemy bardzo odsuwają
współczesnego człowieka od autentycznej wiary i życia z Bogiem na co dzień a nawet
w każdej chwili naszego życia. Wielu odsuwa ten czas na starość inni na niedzielę.
To powoduje, że nasza wiara jest zaledwie ciepła. A jeżeli ma być to musi być gorącą
Akcja katolicka oddział Rejowiec i szczera. Wielu ludzi z różnych powodów przeżywa kryzys religii. To doświadczenie
jeśli je przezwyciężymy prowadzić może do dojrzalszej i głębszej relacji z Bogiem i może warto go już
zacząć przezwyciężać? Warto też uświadomić sobie istotę Bożej Miłości do nas i Jego Miłosierdzia. Często
wydaje się nam, że jesteśmy tak grzeszni, że Bóg i tak nam nie wybaczy, a On wybacza każdemu i niewiele ku
temu potrzeba.
Początkiem autentycznego nawrócenia jest rozpoznanie winy i jeżeli jest ono właściwe dokonuje
w człowieku wewnętrznej duchowej przemiany zwanej METANOJĄ. Polega ona na zbliżeniu się do
świętości BOGA. Można powiedzieć, że proces ten trwa całe nasze życie – „od życia według ciała do życia
według ducha”. Zmieniamy swoje wartościowanie, sposób myślenia, patrzenia na świat. Aby tak było
człowiek w rachunku sumienia musi dobrze rozpoznać swoje grzechy tzn. uznać swoją winę, przyznać się do
grzechów szczerze nie szukając usprawiedliwienia czy zrzucając odpowiedzialność swoje grzechy na
innych, niesprzyjające okoliczności, albo usprawiedliwiać się, że „inni przecież są gorsi”.
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Współczesny człowiek ma problem utraty poczucia, że jest istotą grzeszną. Presja osiągnięcia sukcesu za
wszelką cenę usypia sumienia, grzech nazywany bywa zaradnością, koniecznością życiową, jest tolerowany
a jeżeli już uświadamiamy go sobie to szukamy winy poza sobą obwiniając czasy w których żyjemy. Często
grzech nawet postrzegany jest jako dobro (mieszkanie przed ślubem daje możliwość lepszego poznania się).
W rachunku sumienia musimy odkryć co jest grzechem, że grzech to nie tylko nieprzestrzeganie
przykazań, ale brak wiary, nadziei i miłości. Uświadomienie sobie grzechu, uznanie siebie grzesznym
rozpoczyna drogę powrotu do Boga. Bez uznania grzechu nie ma nawrócenia. To rachunek sumienia ma nas
prowadzić do rozpoznania stanu grzeszności, ale w autentycznym nawróceniu nie chodzi też o aptekarskie
liczenie grzechów czy dostrzeganie ich, ale istotą jest wyczulenie do odczytywania Bożych wezwań
w codziennym życiu.
Po rozpoznaniu grzechu nierozerwalną częścią jest żal za grzechy. Często nasza droga do żalu, skruchy
jest bardzo długa. Na czym polega prawdziwość żalu za grzechy. Nie może być tylko chwilą westchnienia
przy kratkach konfesjonału. Powinien być podobny do sytuacji w której płaczemy i wzbudzamy żal po stracie
kogoś lub czegoś wartościowego.
Katechizm kościoła rozróżnia żal doskonały i niedoskonały. „Gdy żal wypływa z miłości do Boga
miłowanego nade wszystko jest żalem doskonałym, żalem miłości - taki żal odpuszcza grzech powszedni,
przynosi też przebaczenie grzechów ciężkich jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do
spowiedzi. Warto to wiedzieć, a szczególnie jest to ważne w chwilach i sytuacjach ostatecznych, zagrożenia
życia. Bóg daje nam szansą na pojednanie w każdym momencie naszego życia pod tym jednym warunkiem.
Żal niedoskonały to żal wzbudzony głównie przez lęk przed karą, która grozi grzesznikowi żal ze strachu.
On też ma moc rozgrzeszania sakramentalnego, ale nie przynosi on przebaczenia grzechów ciężkich, dlatego
jest przygotowaniem do sakramentu pokuty - spowiedzi.
Jak grzech i żal za grzechy przedstawia Pismo Święte. Już w postaciach Adama i Ewy widać zrzucanie
winy za grzech – Adama na Ewę, Ewy na węże. Kain wypiera się grzechu zabójstwa a później gdy uzna swoją
winę to nie wykazuje żalu i prosi o łagodny wymiar kary. Bracia Józefa, gdy go sprzedali najpierw ukrywają
grzech a potem żałują - najpierw ze strachu przed konsekwencjami grzechu a następnie dopiero ze względu
ma miłość braterską. Podobnie Dawid uznaje swój grzech rozpoczyna pokutę, ale nie podejmuję żalu ze
względu na zły czyn, ale ze względu na karę. Przykładem wielkiej mocy żalu za grzech jest pokuta
mieszkańców Niniwy, którzy uwierzyli słowom proroka, nawrócili się, pokutowali i Bóg odsunął od nich
karę. Uznali swoją grzeszność, zło wyrządzone. Uznali, że należy się im kara i wierzyli w Boże Miłosierdzie,
że może ono zmieniać los grzesznika. Inaczej zachował się król Judy. Nie usłuchał proroctw i nie uznał
grzechu swojego i mieszkańców Judy. Brak świadomości grzechu i buta odrzucająca postawę skruchy
prowadzą do tragedii – zniszczenia Jerozolimy. Drogę do żalu otwiera pokora, która rodzi się w sercu
ludzkim, staje się postawą życiową człowieka. Żal za grzechy pojawia się tylko w sercu skruszonym,
uznającym swe winy. Obraz skruchy mamy też w przypowieści o synu marnotrawnym. Tej pokory zabrakło
Faryzeuszowi, który uważał się za sprawiedliwego a innymi gardził. Żal za grzechy i uznanie grzechu
otwiera też drogę do zbawienia jednemu z łotrów ukrzyżowanych z Jezusem.
Żal za grzechy wyrażać mamy w modlitwie konkretnych czynach, postawach pokutnych. Dlatego tak
ważne są wszelkie formy prowadzące do uświadomienia grzechu - rekolekcje, katechezy, nabożeństwa
pokutne.
Bardzo trudno jest wzbudzić żal za grzechy doskonały dający odpuszczenie grzechów ciężkich
i powszednich dlatego potrzebna jest do pojednania spowiedź. Jest to kolejny etap w procesie przemiany
wewnętrznej, ułatwia pełne nawrócenie (uświadomienie winy, grzechu, wzbudzenie żalu, wyznanie
grzechów). Grzech zostaje wyrzucony dopiero wtedy gdy zostanie wypowiedziany, wtedy traci swoja moc.
Wyznanie grzechu pogłębia skruchę człowieka. Skrucha zwycięża wstyd który próbuje zamknąć usta.
Bywa tak często, że wstydzimy się własnych grzechów tak, że chcemy je ukryć, usprawiedliwić, maskować,
nawet przystępując do spowiedzi trudno jest na autentyczną szczerość. Nieszczerość w wyznawaniu grzechu
pociąga grzech świętokradzkiego kłamstwa i czyni spowiedź nieważną. Spowiedź jest wtedy prawdziwa,
gdy „usta mówią co serce czuje”. Dlatego wyznanie grzechów ma mieć postać indywidualną a nie grupową,
zbiorową, dlatego, że grzech jest faktem głęboko osobistym. Spowiedź bez autentycznego i szczerego
postanowienia poprawy też jest nic niewarta. Podobnie jak pozostawanie w niezgodzie, konfliktach.
W praktyce życia codziennego pamiętajmy o powinności przebaczania bliźnim. W sytuacjach konfliktów
nieporozumień dążmy do pojednania, umiejmy przyznać się do błędów. Żeby żyć w pełni trzeba „kochać
Boga, bliźniego i siebie samego”. Tylko wtedy możemy powiedzieć, że jesteśmy gotowi.
EN
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Pielgrzymka do Lichenia
W tegorocznej pielgrzymce uczestniczyło 42 osób. Pierwszym punktem było zwiedzanie studia Radia
Maryja i Telewizji Trwam w Toruniu. Dzięki temu, że w telewizji tej pracuje Ewelina Wiśniewska, która
pochodzi z Rybiego mogliśmy tam wejść i zobaczyć pracę dziennikarską przy tworzeniu programów.
Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św. w Kościele Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła
II. Bardzo ciekawa współczesna architektura i piękne wnętrza zachwyciły pielgrzymów z Rejowca.
Pod wieczór dojechaliśmy do Lichenia. Zatrzymaliśmy się w Domu Pielgrzyma i już po chwili Pan Piotr
Majewski oprowadzał nas po terenie sanktuarium. Poprowadził również Drogę Krzyżową na Golgocie
i po krótkim odpoczynku poszliśmy na apel jasnogórski. Wszyscy, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w tej
uroczystości byli bardzo wzruszeni. Po dniu pełnym wrażeń wszyscy szybko usnęli, by następnego dnia
o godz. 6.00 pojawić się na odsłonięciu obrazu Matki Boskiej Licheńskiej i uczestniczyć we Mszy św.

Zwiedzanie dolnej części świątyni i komnat papieskich zakończyło nasz pobyt w Licheniu. Rozpoczęliśmy
drogę powrotną do Rejowca mając jeszcze w programie zwiedzanie Świątyni Opatrzności Bożej
w Warszawie. Nowoczesna architektura wraz z panteonem sławnych Polaków zrobiły na nas wielkie
wrażenie. Po trudach pielgrzymki i po sytym obiedzie wróciliśmy szczęśliwie do Rejowca.
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3. 06. 2017 - Dzień dziecka organizowany przez
Koło Gospodyń Wiejskich z Wólki Rejowieckiej
Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Rejowieckiej pod przewodnictwem pani Wandy Baran działa
bardzo prężnie, nie bojąc się podejmować kolejnych inicjatyw. Tym razem panie z koła zorganizowały
wspaniałą zabawę i poczęstunek z okazji dnia dziecka, w którym chętnie wzięły udział zarówno maluchy
jak i młodzież. Nie brakowało atrakcji, takich jak balony z helem, malowanie twarzy farbkami, gry
i zabawy ruchowe czy też wspólne tańce. Stoły były bogato zastawione przeróżnymi dziecięcymi
przysmakami, wszyscy otrzymali też lody, lizaki oraz odblaskowe breloki jako pamiątki.
Takie spotkania nie tylko pozwalają bardziej integrować wszystkich mieszkańców, ale są również
wspaniałą okazją do zrobienia czegoś dla innych. Myślę, że uśmiechnięte buźki dzieci są najlepszym
dowodem na to, że naprawdę warto było taką zabawę zorganizować.
K. Lipińska

31. 05. 2017 - Koło Gospodyń Wiejskich Wólka Rejowiecka
– Zakończenie majówek
Na zakończenie tegorocznych majówek Koło Gospodyń Wiejskich z Wólki Rejowieckiej zorganizowało
uroczysty poczęstunek.

Pyszna sałatka
Składniki: 6 średnich pomidorów; 5-6 jajek; 1 duży kalafior.
Jajka ugotować i pokroić w ćwiartki. Kalafior ugotować i podzielić na różyczki, pomidory pokroić w kostkę, dodać sól i pieprz
do smaku. Wymieszać z majonezem. Smacznego.
Wanda Baran KGW Wólka Rejowiecka.
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Dzień Dziecka w Hruszowie
Z inicjatywy Pani Sołtys Alicji Książek
w dniu 2 czerwca przy świetlicy
wiejskiej w Hruszowie został zorganizowany dzień dziecka. Mali uczestnicy
imprezy mogli wybierać uczestnictwo
w różnych konkurencjach:
przeciąganie liny, zabawa w krzesła,
dmuchanie balonów, rysowanie kredą,
bieg w workach, przenoszenie jajka
na łyżce i inne. Po trudach konkurencji
dzieci przeniosły się na ognisko gdzie
miały zapewnione kiełbaski.
W imprezie uczestniczyło 50 dzieci.
Wszyscy są wdzięczni pani Alicji za
zasponsorowanie i zorganizowanie całego
wydarzenia.

10 czerwca 2017 - spotkanie po latach
Znowu razem po 50 latach. Nie łączą nas więzy krwi, a mimo to poczuliśmy się jak rodzina. Przez 4 lata
uczyliśmy się razem w Liceum Ogólnokształcącym w Rejowcu. Maturę zdaliśmy w 1967 roku. Nasze drogi
rozeszły się. Zdobywaliśmy różne zawody, założyliśmy rodziny, pracowaliśmy w różnych miejscowościach.
Obecnie mieszkamy w odległych od siebie miastach w Polsce, a nawet poza jej granicami, choć upłynęło pół
wieku, za Rejowcem tęsknimy. To miejsce jest dla nas magiczne. Tu przeżywaliśmy piękne chwilę, pierwsze
miłości, tu mieliśmy koleżanki i kolegów.
Z radością i pewnymi obawami, czy się poznamy, spotkaliśmy się przed szkołą w towarzystwie naszych
starszych i młodszych przyjaciół. Może fizycznie zmieniliśmy się, ale serca pozostały wciąż te same.
Wśród nas były również zaproszone Panie. Pani Maria Krzewińska – była dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Rejowcu i Pani Stefania Pawlas – długoletnia sekretarka.
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Dzięki uprzejmości Pani Renaty Adamczuk – wicedyrektor Szkoły Podstawowej przekroczyliśmy progi
naszego starego, kochanego budynku. Wspomnienia odżyły na nowo. Wspólne fotografie przypomną nam
te chwile.
Ulicą Stanisława Zwierzyńskego udaliśmy się na cmentarz. Zapaliliśmy znicze na grobach naszych nauczycieli
i kolegów. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć tych, którzy już odeszli do innego świata. Ze łzami w oczach
i ściśniętym sercem wysłuchaliśmy odegranego na trąbce symbolicznego utworu „Cisza”.
Pod pomnikiem Mikołaja Reja złożyliśmy wiązankę z okazji 470 – lecia założenia miasta.
Część towarzyską rozpoczęliśmy lampką szampana w restauracji „Arianka”. Miła atmosfera sprawiła,
że wszyscy uczestnicy spotkania tryskali humorem. Rozmowom i wspomnieniom nie było końca.
Zapomnieliśmy o okrągłej liczbie minionych lat. Poczuliśmy się znów, jak uczniowie i przy dźwiękach muzyki
bawiliśmy się do północy.
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Panu Ryszardowi z Chełma, który specjalnie dla nas przygotował utwory z lat naszej młodości, dziękujemy
za muzyczną oprawę naszego spotkania.
Paniom z Arianki dziękujemy za pyszne potrawy i miłą atmosferę.
Serdeczne słowa podziękowania kierujemy pod adresem naszego starszego kolegi Stasia Kusiaka, który
zaprosił nas na sentymentalny „Spacer z Mikołajem Rejem po Rejowcu”. Spacer przygotowany w formie
pokazu multimedialnego przy dźwiękach piosenki „Powrócisz tu” poruszył do głębi nasze serca.
Do zobaczenia za rok.
przy współudziale
Janiny Danielczuk

15. 05. 2017 r. – Powiatowy Konkurs
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Śpiewający Słowik”
Eliminacje powiatowe Konkursu
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Śpiewający Słowik” były doskonałą
okazją do promowania dorobku artystycznego młodych solistów z naszego
regionu. Na scenie Gminnego Ośrodka
Kultury w Rejowcu wystąpiło 23 utalentowanych, młodych wykonawców,
prezentujących wyłącznie polskie
utwory. Zgromadzona publiczność
mogła wysłuchać takich utworów jak:
„W dobrą stronę” czy „Piosenka Drewnianych lalek”. Poziom tegorocznego
konkursu okazał się być niezwykle
wysoki i wyrównany.
Po burzliwych naradach, jury w
składzie: Marcin Muszyński, Radosław
Sroczyński, Jolanta Jędruszak, Marek
Pukas oraz Renata Nowosad, przyznało
następujące nagrody i wyróżnienia: w
kategorii 6 - 10 lat I miejsce zajęła Marta
Dragan z Zespołu Szkół im. Kazimierza
Górskiego w Wierzbicy. Wyróżnienia w
tej kategorii otrzymały: Paula Casa ze
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja
w Rejowcu oraz również z tej samej
szkoły - Anna Lipko. W kategorii 11 - 13
lat I miejsce zajęła Patrycja Tomaszewska z Zespołu Szkół im. Henryka
Sienkiewicza w Siedliszczu, a wyróżnienia otrzymały Julia Augustynek ze
Szkoły Podstawowej w Białopolu oraz
Pola Kunka z Zespołu Szkół w
Żółtańcach. W kategorii 14 - 16 lat
I miejsce zajęła Weronika Jędruszak
z Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu, II miejsce zajęli
ex aequo: Martyna Poleszak z Zespołu
Szkół im. Henryka Sienkiewicza
w Siedliszczu i Bartosz Łobodziński
z Zespołu Szkół Samorządowych
w Rejowcu Fabrycznym. III miejsce w
tej kategorii zdobyła Weronika Olesz-

czyńska z Zespołu Szkół w Stawie.
Na Wojewódzkim Konkursie Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej w Rykach
nasz powiat reprezentowali: Marta
Dragan, Patrycja Tomaszewska, Weronika Jędruszak, Martyna Poleszak, oraz
Bartosz Łobodziński.
Nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników ufundowało Starostwo Powiatowe w Chełmie oraz Burmistrz Rejowca.
Milo jest nam poinformować, że laureatka eliminacji powiatowych w Rejowcu
- Weronika Jędruszak zajęła I miejsce na
etapie wojewódzkim konkursu. Występy
wszystkich finalistów będzie można
wysłuchać jesienią na scenie Centrum
Spotkania Kultur w Lublinie.
K. Lipińska

tej wiedzy jest konkurs „Moja Mała
Ojczyzna” organizowany przez Gminny
Ośrodek Kultury w Rejowcu. W kolejnej
jego edycji, która odbyła się 17 maja,
wzięło udział 19 uczestników w dwóch
kategoriach wiekowych: Szkoła podstawowa i gimnazjum. Z testem wiedzy
o przeszłości naszego miasta w I kategorii najlepiej poradziła sobie Paulina
Majewska, drugie miejsce zajęła Weronika Pomian, a trzecie Olga Bogdańska.
W Kategorii gimnazjum najwięcej
punktów i pierwsze miejsce zajął Igor
Danielczuk, drugie miejsce – Emilia
Sadowska, natomiast trzecie zdobyła
Aleksandra Kiraga. Nad prawidłowym
przebiegiem konkursu czuwała komisja
w składzie: Stanisław Miszczuk, Janina
Danielczuk oraz Jerzy Grzesiak.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
***
16. 05. 2017 r. – Gminny Turniej Gier ufundowane przez Burmistrza Rejowca
nagrody książkowe, oraz pamiątkowe
Planszowych
Gry planszowe to nie jest przeżytek! dyplomy.
K. Lipińska
Wspaniała zabawa, jaka odbyła się 16.05
w Gminnym Ośrodku Kultury w
***
Rejowcu jest tego najlepszym dowodem.
25 oraz 26 maja br. w Gminnym
Przy współpracy z galerią dziecięcą
„Pokusa” z Chełma odbył się wielki Ośrodku Kultury odbyła się kolejna
turniej gier planszowych. Młodzi edycja Gminnego Konkursu wiedzy
zawodnicy zmierzyli się ze sobą w o św. Janie Pawle II „My jesteśmy
zaciętych rozgrywkach w „Monopoly”. świadkami”. W ciągu dwóch dni swoją
Tym, który pokonał innych i stał się wiedzę sprawdzali uczniowie Szkoły
miliarderem został Wiktor Miazgowski. Podstawowej im. Mikołaja Reja oraz
Dzieci miały możliwość zapoznania G i m n a z j u m i m . J a n a H e n r y k a
się z przeróżnymi grami, tymi popu- Dąbrowskiego. Nie zabrakło również
larnymi jak: Scrabble czy Jenga, jak najmłodszych – dzieci mogły wykazać
i również z nowościami na rynku: się swoimi zdolnościami artystycznymi
Luxtorpeda, 5 sekund, Gobblety, Wojny w kategorii prac plastycznych.
domowe, Kalaha, Pomysłówka oraz 25 maja w Konkursie brały udział dzieci
ze Szkoły Podstawowej, a także dzieci
wieloma innymi.
Dziękujemy dyrektorowi Galerii z Gminnego Przedszkola.
Dziecięcej „Pokusa” – panu Emilowi Najmłodsza grupa wiekowa, czyli dzieci
Pileckiemu za pomoc w zorganizowaniu z kategorii „0”-1 brały udział w
tworzeniu prac plastycznych w ramach
wspaniałej zabawy dla dzieci.
K. Lipińska Konkursu wiedzy o św. JP II pt. „Święty
Jan Paweł II. Przyjaciel dzieci.” Wśród
***
najmłodszych uczestników I miejsce
17. 05. 2017 r. – Gminny Konkurs zajął Wiktor Słomczyński, II miejsce ex
„Moja mała ojczyzna”
aequo zajęły dziewczynki Adrianna
Rejowiec od wielu lat krzewi w swo- Dąbska oraz Rafaella Terepora
ich mieszkańcach świadomość własnego natomiast III miejsce zajął Adam Herc.
pochodzenia, oraz pasję do historii Komisja przyznała również wyróżnienaszej ziemi. Corocznym sprawdzianem nia dla: Dawida Cebrata, Darii Jamroż,
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Martyny Zając, Eweliny Czarkowskiej,
Niny Piotrzkiewicz, Zuzanny Zając,
Kingi Mojsiejuk, Zuzanny Zalewskiej
oraz Leny Bogdańskiej.
Wśród kategorii klas II-IV największą
wiedzą wykazała się, zajmując I miejsce
Paula Casa, II miejsce przyznano Annie
Lipko, a III miejsce zajęła Wiktoria
Wołoszyn. Wyróżnienia w tej kategorii
przyznano: Nikoli Kowalczuk, Lenie
Palonce, Mai Dąbskiej, Zuzi Tomali.
W kategorii klas V-VI, miejsce I przyznano Zuzannie Sadowskiej, II miejsce
zajęła Inga Strygun, a miejsce III –
Dominika Styś. W tej kategorii również
przyznano wyróżnienia, dla: Karoliny
Wiorko, Aleksandry Marczewskiej oraz
Pauliny Majewskiej.
Zwycięzców wyłoniła komisja w składzie: Marcelina Gwardiak, Radosław
Sroczyński oraz Danuta Długosz –
przewodnicząca.
Drugi dzień Konkursu, przewidziany dla
gimnazjalistów, z komisją w składzie:
ks Dariusz Lipski, Radosław Sroczyński
oraz Danuta Długosz – przewodnicząca,
wyłonił Jarosława Sobstyla jako
zwycięzcę. II miejsce zajęła Emilia
Sadowska, a Mateusz Śladewski zajął
miejsce III.
W kategorii gimnazjum, tak jak i w poprzednich kategoriach, zostały przyzna-

ne wyróżnienia. Otrzymali je: Konrad
Piotr Urbańczyk, Aleksandra Kiraga
oraz Patrycja Wojtalewicz.
Wszystkim uczestnikom konkursu,
jeszcze raz, serdecznie gratulujemy!
Dyplomy i nagrody w postaci książek
zostały ufundowane przez Burmistrza
Miasta Rejowiec oraz przez Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz.
H.Sałamacha

I miejsce w kategorii Szkoła Podstawowa klasy I-III zajęła Anna Pilipczuk,
w kategorii Szkoła Podstawowa klasy
IV-VI I miejsce otrzymały Julia Kawałek
i Olga Bogdańska. Nie zabrakło także
kulinarnych sukcesów. I miejsce w
kategorii nalewki zajęła Izabela Karauda
z Koła Gospodyń Wiejskich Wereszcze
za wspaniałą nalewkę wieloowocową.
Na konkursie ponadto były obecne koła
Gospodyń z Hruszowa, Wólki
Rejowieckiej oraz Bańkowszczyzny ze
***
4. 06. 2017 – XXI Nadbużańskie swoimi wyrobami, a o muzykę, taniec
i dobrą zabawę, zadbała kapela ludowa
Święto Pszczoły w Okszowie
Po raz XXI z inicjatywy Starostwa „Sami Swoi”.
Powiatowego w Chełmie odbyło się
Nadbużańskie Święto Pszczoły
***
organizowane w tym roku w Okszowie. 27. 06. 2017 r. o godz 18:00 odbędzie się
Celem tego słodkiego festynu było wieczór poetycko-muzyczny wraz
uświadomienie jak ważną rolę pełnią te z wystawą prac plastycznych Grzegomałe, pracowite owady i jak cenne rza Gwardiaka. Swą poezję zaprewłaściwości tkwią w ich wyrobach.
zentuje Lucyna Maria Franc, zaś Marek
Na wielu stoiskach można było Miszczuk - bard chełmski przedstawi
zaopatrzyć się w mi. produkty kosme- swoją twórczość w autorskiej oprawie
tyczne wyrabiane z wosku pszczelego, muzycznej.
nalewki oraz potrawy na bazie miodu, 07. 07. o godz 17:00 odbędzie się
a także przeróżne artykuły pszczelarskie. wernisaż wystawy warsztatów plastyczAtrakcją dla zgromadzonej widowni nych im. Grzegorza Gwardiaka „Lato
były także konkursy tematyczne, 2017”, których tematem będzie architew których reprezentantki naszej gminy ktura miasta Rejowiec.
zdobyły nagrody. W konkursie
Dorota Łosiewicz
plastycznym pt. „Kolorowa Pasieka”

Turniej Gier Planszowych
z 16 maja 2017 r.

Gminny Konkurs
„Moja Mała Ojczyzna”
z 17 maja 2017 r.
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Gminnego Konkursu wiedzy o św. Janie Pawle II
„My jesteśmy świadkami”

Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”
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Burmistrz Rejowca zaprasza

NA WAKACJE
z Gminnym Ośrodkiem Kultury

Bezpłatne Warsztaty
Plastyczne dla dzieci
w dniach 3 - 7 lipca 2017 r. (bez soboty i niedzieli),
w godzinach od 10.00 do 12.30 – czasami do 14.00
Zapisy są przyjmowane w Szkole Podstawowej w Rejowcu oraz w GOK w Rejowcu.
Gwarantujemy świetną zabawę, bardzo urozmaicone zajęcia prowadzone
przez profesjonalnych artystów z Polski,

Wystawa prac dzieci i plenerowiczów
w salach Gminnego Ośrodka Kultury w Rejowcu
7 lipca o godzinie 17.00

Półkolonie letnie!!!
w dniach 10 – 21 lipca 2017 r. (bez sobót i niedziel)
dzieci i młodzież w wieku szkolnym, do 17 roku życia
będzie mogła aktywnie i szczęśliwie wypocząć na Półkoloniach letnich.
GOK przygotował dla Was bardzo wiele atrakcji:
wycieczki, konkursy, zajęcia plastyczne, wyjazdy na basen, śniadania i obiady
w dobrze Wam znanej Szkole Podstawowej w Rejowcu.
Opłata za jedną osobę na cały turnus wynosi 130 zł
- płatne w kasie Gminy Rejowiec, co jest równoznaczne z zapisaniem (nie potrzeba już gdzieś indziej zgłaszać).

Bezpłatne Warsztaty
Rękodzieła dla dzieci
w dniach 1 – 12 sierpnia 2017 r. (bez poniedziałków i niedzieli)
w godzinach od 12.30 do 16.30 (zapisy w GOK)
Dodatkowe informacje możecie państwo
uzyskać pod numerem telefonu:
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(82) 56 88 335

Spotkanie z autorką książek
dla dzieci Aliną Gierun

Biblioteka.
Oczywiście!

Jednogłośne
absolutorium
dla burmistrza
Odbiór drogi
w Niedziałowicach
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