GAZETA SAMORZĄDOWA nr 2 (188) 2018 r.

Tak obchodziliśmy 100-lecie
odzyskania niepodległości
i Święto uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

Spotkanie z poezją
Mariana Janusza Kawałko

Oksza

Siła samorządności

Janina Danielczuk: Panie Burmistrzu. Aż trudno uwierzyć, że wkrótce minie 16 lat gdy głosami mieszkańców gminy, czyli
z woli wyborców objął Pan urząd gospodarza gminy. Podjął się pełnienia zaszczytnej funkcji, ale i bardzo odpowiedzialnej.
Zapewne brał Pan pod uwagę fakt, że każda przyszłość ma swój początek dziś, a nie jutro.
Ta przyszłość zależy jednak od tego, jak pracuje się dzisiaj. O ile dobrze pamiętam, początki wcale nie były łatwe.
Tadeusz Górski: Pamiętam dobrze tamten dzień i muszę przyznać, ze początek był naprawdę trudny. Pierwsza kadencja, czyli
lata 2002-2006 to okres naprawdę intensywnej, wytężonej pracy, ale bardzo efektywnej. Dobrze się stało, że atmosfera
w Radzie Gminy i akceptacja oraz zaangażowanie pracowników Urzędu były mi pomocne. Sytuacja finansowa Gminy nie
napawała optymizmem, mimo tego gmina funkcjonowała normalnie. Przy tym prowadzone były inwestycje. Rozwój gminy
był bardzo powolny, ale dawał się systematycznie zauważyć. Zadania inwestycyjne stopniowo zwiększały się, choć do euforii
było daleko. Wówczas powstała sieć kanalizacyjno-sanitarna w Rejowcu i 60 przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości
robót 1.270.970 zł (jeden milion...), z czego środki pozyskane wyniosły 349.905 zł. Istotną inwestycją w owym czasie była sieć
wodociągowa wraz z przyłączami na kwotę 1.078.355 zł (jeden milion....), z czego dotacje to kwota 487.948 zł.
Zmodernizowane zostały obiekty szkolne (wcześniej spaleniu uległa sala gimnastyczna)
Budowa i modernizacja dróg pochłonęła 1.819.196 zł.
J.D. Celowo zapytam o wartość wszystkich zadań w tej kadencji, by uświadomić, jak wielkie zmiany przynosiły kolejne lata.
T.G. Była to kwota 8.613.322 zł (osiem milionów....), z czego pozyskane dotacje to kwota 2.747.890 zł, co stanowiło 32%
kosztów. Kolejne kadencje wyraźnie pokażą, jak budżet zmieniał się.
J.D. Druga kadencja przypadająca na lata 2006-2010 była podobna, czy inna, równie trudna?
T.G. Kolejne lata to nowe trudności, piętrzące się przeszkody ale także nowe wyzwania. Z nieskrywaną satysfakcją
wspominam budowę oczyszczalni ścieków w Wólce Rejowieckiej i sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie, zwłaszcza
w Zawadówce, gdzie woda z ujęcia na terenie byłych Zakładów Drzewnych nie spełniała wymogów sanitarnych.
J.D. Jak Pan scharakteryzuje kadencję 2010-2014?
T.G. Przede wszystkim wiele różnorodnych inwestycji na terenie całej gminy. Muszę podkreślić, że nie była to wyłącznie moja
zasługa, ale bardzo wielu ludzi. Wymienię tu pracowników gminy, mądrą Radę gminy, a przede wszystkim mieszkańców, na
wsparcie których zawsze i wszędzie można liczyć. Mieszkańcy gminy to solidny fundament, na którym można było zbudować
wiele dobrego. Wsparcie ludzi z zewnątrz pomogło w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Przede wszystkim wymienię dobrze
nam znanego przyjaciela gminy wicemarszałka woj. Lubelskiego – dr Krzysztofa Grabczuka, który – co zawsze podkreślam –
zasłużenie otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Rejowca.
Na inwestycje wydatkowaliśmy kwotę 22 024 247,19 zł (dwadzieścia dwa miliony...) z czego środki pozyskane ze źródeł
zewnętrznych to kwota 15 011 355, 21 zł (piętnaście milionów..), co stanowi 68,16%. Liczby mówią same za siebie.
J.D. Panie burmistrzu. Obecna, czwarta kadencja obfitowała w wiele wydarzeń, jakie zdarzają się nieczęsto. Przyniosła
znaczącą zmianę statusu Rejowca, jako że staliśmy się miastem. Jak Pan to skomentuje.
T.G. Z dniem 1 stycznia 2017 roku odzyskaliśmy prawa miejskie i po 146 latach oczekiwań znów jesteśmy miastem.
To historyczny moment, który stał się początkiem nowej przyszłości dla Rejowca. Pozwoliło to na możliwość pozyskiwania
zwiększonych funduszy z UE, co już dało się odczuć i to w sposób bardzo wyraźny. Wcześniej Urząd Gminy obecnie Urząd
Miasta zmienił swą siedzibę w maju 2016 roku. Obydwa wydarzenia nie zaistniały same z siebie, ale stały się możliwe dzięki
zaangażowaniu radnych, pracowników urzędu, na szczególną pamięć zasługuje zaangażowanie Św. p. Mariana Janusza
Kawałko.
J.D. Skoro padło stwierdzenie na temat funduszy z UE, co przekłada się na mnogość inwestycji na terenie nie tylko Rejowca,
ale i całej gminy, proszę o rozszerzenie tematu.
T.G. Ilość inwestycji w obecnej kadencji jest dostrzegalna niemal gołym okiem. Najważniejsze z nich: rewitalizacja
zabytkowego parku przy pałacu – 2 458 170,00 zł; poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej, poprzez adaptację budynku
po byłym urzędzie gminy – 1 067 097,64 zł; na remonty dróg powiatowych w tym roku przeznaczyliśmy – 1 381 738,00 zł;
drogi gminne – 1 450 000,00 zł; budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej – 370 000,00 zł; odnawialne źródła energii
(kolektory słoneczne, pompy ciepła) – 4 547 198,07 zł, otwarta strefa aktywności (OSA) – 100 000zł. Są to główne inwestycje
realizowane na przełomie roku 2017 i 2018. Realizujemy także wiele innych przedsięwzięć zgłaszanych przez naszych
mieszkańców realizowanych z udziałem funduszu sołeckiego.
J.D. Mieszkańcy obawiali się, że w przypadku odzyskania praw miejskich, odczują to podatnicy, bo na pewno stawki
podatkowe zwiększą się.
T.G. Na zebraniach w sołectwach wielokrotnie tłumaczyłem, że te obawy są bezpodstawne. Wysokość stawek podatkowych
proponuje Burmistrz a uchwałę podejmuje Rada Miejska. Dlatego o wysokości stawek decydują mieszkańcy wybierając
swoich przedstawicieli. W naszej gminie stawki pozostają na tym samym poziomie od 5 lat. W niewielkim stopniu
zmienialiśmy opłatę za wodę i ścieki, choć koszty utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzrastają w szybkim
tempie. Minimalna regulacja była wynikiem odgórnych dyrektyw, do których należy się dostosować. Wszystko to wypływa
z troski o mieszkańców.
J.D. Panie burmistrzu. W gminie mieszka bardzo duża liczba rodzin, czasem pojedynczych osób, które wymagają pomocy nie
tylko finansowej, ale niejednokrotnie wsparcia innego typu. Co z taką pomocą?
T.G. Zadania pomocy realizowane są przez GOPS i nie ograniczają się wyłącznie do wsparcia finansowego. Wiele osób
korzysta z oferowanej pomocy psychologicznej, która jest nie mniej ważna od finansowej. Zasiłki wszelkiego typu wypłacone
w 2017 roku: pomoc społeczna to kwota – 919 489,77 zł, liczba rodzin – 203; świadczenia wychowawcze – 4 250 478,70 zł,
liczba rodzi 522; świadczenia rodzinne – 2 509 472,03 zł, fundusz alimentacyjny – 335 935,00 zł, liczba korzystających – 74;
dodatki mieszkaniowe – 24 641,91 zł, liczba korzystających – 28; odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
– 62 659,74 zł; przeciwdziałanie przemocy w rodzinie „ Niebieska karta” – 26 rodzin; pomoc państwa w zakresie dożywiania
kwota – 49 900,30 zł, liczba osób – 189; Dane mówią same za siebie. Od 10 lat współpracujemy z PCK.W szkole też działa
świetlica PCK. Tu także pomocą objęci są nie tylko uczniowie, ale i ich rodziny. W ramach pomocy organizowane są wyjazdy
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na kolonie dla dzieci, dla rodzin najuboższych rozdawana jest żywność, dla wszystkich chętnych zorganizowana jest pomoc
psychologa i radcy prawnego. Finansujemy funkcjonowanie klubu sportowego UNIA, który zapewnia rozwój fizyczny
i psychologiczny dzieci i młodzieży, organizując im bezpieczne zajęcia popołudniowe.
J.D. Nawiązując do poprzedniego tematu, zapytam o związany z nim problem bezrobocia. Jak jest rozwiązywany?
T.G. Przede wszystkim polega na współpracy z Pow. Urzędem Pracy, dzięki czemu wielu bezrobotnych znajduje jakieś zajęcie.
W roku 2017 pracę - wprawdzie na jakiś czas - znalazło – 38 osób z różnych programów w tym roku już pracuje 18 osób. Trwają
intensywne działania zmierzające do pozyskania nowych podmiotów gospodarczych ( zakład produkujące nawozy wapniowe,
stacja paliw i inne), co w perspektywie powinno wpłynąć na zmniejszenie bezrobocia w naszej gminie.
J.D. Niezmiernie ważna dla wszystkich sprawa to stan dróg. Na tym odcinku codziennego życia widać znaczące zmiany.
T.G. Myślę, że mieszkańcy zauważyli, iż stan dróg na terenie gminy uległ znaczącej poprawie, wymienię tylko niektóre
odcinki, które zostały wyremontowane wspólnie z powiatem, droga: Kobyle – Niedziałowice; Niedziałowice – Żdżanne;
Niedziałowice – Rybie – Rejowiec; Siedliszczki – Rejowiec Fabr.; Marynin – Żulin; Zawadówka – Wereszcze Duże, natomiast
drogi gminne remontujemy w każdym sołectwie, zgodnie z wolą mieszkańców.
J.D. Panie Burmistrzu, mamy obraz działań w czasie ostatniej kadencji, ale muszę przypomnieć hasła wyborcze z nią związane.
Pozwoli to na sprawdzenie, które i w jakim stopniu udało się zrealizować.
T.G. Rzeczywiście, kampania wyborcza w roku 2014 bazowała na trzech hasłach. Brzmiały one: Silna gmina, rozważny
gospodarz i szczęśliwa rodzina. By odpowiedzieć na postawione przez Panią pytanie, muszę powtórzyć niektóre sprawy.
I tak zacznę od hasła Silna Gmina. Zaplanowane odzyskanie praw miejskich nie tylko zostało zrealizowane, ale podniosło
prestiż gminy, co ważne – wyszliśmy naprzeciwko postulatom mieszkańców. Jednocześnie stało się to wyzwaniem
i zobowiązaniem dla mnie, jako burmistrza, urzędu i rady. Pozyskaliśmy pałac wraz z 7ha działką o wartości 4 070 000 zł na
siedzibę Urzędu Miejskiego, co pozwoliło także na wzrost prestiżu gminy, ale co jest bardzo istotne, uratowany został obiekt
historyczny, który już zaczynał tracić na swej wartości. Widoczne są prace związane z realizacją projektu „Rewitalizacja
zabytkowego parku”, zaś prace remontowe wewnątrz już zostały dawno ukończone.
W ramach tego hasła chodziło o siłę i zamożność gminy oraz o aktywne społeczeństwo. Powstało kilka – może niewielkich, ale
jednak – podmiotów gospodarczych (biznes prywatny). Każdy z nich, nawet ten najmniejszy, przyczynia się do rozwoju
i zamożności gminy. Mówiąc o aktywnym społeczeństwie, mam na myśli KGW, których jest już 9, a każde z nich ma na swoim
koncie różne osiągnięcia. Skoro silna gmina, musi mieć znaczne środki na realizację zadań. I dlatego zakładałem pozyskiwanie
środków m.in. na rewitalizację zabytkowego parku, przedszkole, modernizację dróg zarówno wojewódzkich, powiatowych
i gminnych, wszak wszystkie te prowadzą przez teren naszej gminy i oczywiście chodników.
W ramach hasła Rozważny gospodarz chce przypomnieć o naprawdę wysokiej kwocie pozyskania środków unijnych, co
wpływa na podwyższenie standardu życia mieszkańców. Po drugie troska o ekologię w naszej gminie i tu muszę zaznaczyć, że
byliśmy pierwszą w Polsce gminą, która wprowadziła innowacyjną uchwałę rady gminy (dotyczącą pszczół). Do dzisiaj mamy
telefony z całej Polski z zapytaniem, jak nam się to udało. Mało tego, staliśmy się wzorem i wiemy, ze inne gminy idą w nasze
ślady.
Po trzecie: budowa przestronnego i nowoczesnego przedszkola na bazie rozbudowy budynku dawnego urzędu to jednocześnie
dostęp do edukacji przedszkolnej, która ma wpływ nie tylko na rozwój dziecka, ale łączy się z kolejnym hasłem – Szczęśliwa
rodzina. Zmodernizowany został budynek szkoły, płyta boiska, przy którym zmieniono na znacznie bezpieczniejsze
ogrodzenie. Został odnowiony również dom kultury, podobnie kilka świetlic wiejskich. Korzysta z nich całe społeczeństwo, bo
w każdej z nich coś się dzieje. Służą one wszystkim mieszkańcom i integrują lokalne społeczności. Planuję także poszerzyć
ofertę kulturalną dla mieszkańców gminy 65+, gdyż na spotkaniach z mieszkańcami (ostatnio uczestniczyłem w spotkaniu
absolwentów LO) spotykam się z opinią, że temu środowisku nie brak energii do działania. Osoby będące na emeryturze mają
wiele pomysłów i inicjatyw, lecz brak im możliwości i miejsca na realizację.
Nawiązując do tego hasła, muszę przypomnieć remonty i modernizację dróg. Jako rozważny gospodarz nie mogłem pozbawić
udziału mieszkańców sołectw w podejmowaniu decyzji dotyczących ich miejscowości, co stało się możliwe dzięki
wprowadzeniu w życie funduszy sołeckich. Oni najbardziej znają potrzeby swojego najbliższego środowiska i mają prawo
decydować o jego rozwoju. Fundusze sołeckie pomagają dbać o swoją małą ojczyznę.
Hasło szczęśliwa rodzina znalazło potwierdzenie we wcześniej wymienianych zagadnieniach, a mianowicie budowa
przedszkola, place zabaw, działalność PCK, pomoc finansowa i psychologiczna rodzinom takiej pomocy wymagającym i inne.
J.D. Przed nami kolejne wybory. Czy podjął Pan decyzję?
T.G. Tak. Będę startował w najbliższych wyborach na burmistrza. Zastanawiałem się długo, co mam zrobić. Pomogli mi w tym
zarówno mieszkańcy, gdy podczas różnego typu spotkań i zebrań wyraźnie sugerowali, że powinienem startować. Pomogła mi
też Rada Miasta, która widzi moje działania na rzecz rozwoju, widzi efekty tych działań i nie wyobraża sobie, abym nie
kandydował. Podobne zdanie mają pracownicy Urzędu Miasta.
Wszyscy pamiętamy, jak wyglądała nasza gmina kiedyś i jak prezentuje się teraz. Wiemy, że nic nie dzieje się samoistnie.
Wszystko to, co zmieniło się na lepsze wymagało ciężkiej pracy, odpowiedniej wizji, znajomości przepisów, zdolności
kierowniczych, charyzmy, poświęcenia i nie ukrywajmy – zamiłowania do naszej małej ojczyzny. Tak wiele zmieniło się na
lepsze. Znam dokładnie realia gminy. Mam plany na najbliższą przyszłość. Chcę podkreślić to, o czym nie wszyscy wiedzą
– w działaniach samorządowych nie ma miejsca na improwizację. Tylko jednostki terytorialne przygotowane naprawdę
profesjonalnie są w stanie zapewnić swoim mieszkańcom dobre warunki rozwoju, sięgać po duże pieniądze, bez których żaden
rozwój nie jest możliwy. Nasza gmina do takich należy.
Dla mnie najważniejszą wartością jest poczucie zaufania. Wierzę, że mieszkańcy Rejowca i gminy okażą mi je i pozwolą, bym
mógł dalej podejmować najbardziej słuszne decyzje na rzecz rozwoju gminy. Chciałbym podjąć realizacje kolejnych wyzwań.
Stabilna sytuacja finansowa gminy stwarza perspektywę dalszych działań. Zawsze powtarzałem i powtórzę raz jeszcze –
Gmina, to My Wszyscy. Razem powinniśmy dbać o jej właściwy rozwój. Jednocześnie muszę wyrazić wdzięczność, że to
dzięki Państwa poparciu od 2002 roku pełnię funkcję Wójta, obecnie Burmistrza. Dziękuję za okazane mi zaufanie, pozostaje
z nadzieją, że zechcecie Państwo ze mną dalej współpracować.
J.D. Dziękuję za rozmowę i życzę dalszej owocnej pracy, która przyczyni się do rozwoju gminy i poprawi życie mieszkańców.
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Przyszła wiosna
Na promyku słońca, tuż po pierwszej burzy,
przyszła do nas wiosna z dalekiej podróży. Witały
ją bocian, skowronek i szpaki, witały ją także
wszystkie przedszkolaki!
We środę 21 marca nasze przedszkolaki radośnie
witały wiosnę. Aby podkreślić charakter tego dnia,
dzieci przyszły ubrane na zielono. Na przekór
zimowej aurze za oknem, w naszym przedszkolu
już wiosna, a to za sprawą małych artystów z grupy
„Muchomorki” i ich rodziców. Zaprezentowali oni
inscenizację pt. „Wiosna w żółtej sukience”.
Ruchem, gestem, śpiewem i tańcem zachwyciły
swoich kolegów. Podczas przedstawienia pani
Wiosna oznajmiła dzieciom, że od dziś zaczyna
swoje panowanie w przyrodzie i w pogodzie.
Po występach przedszkolaki z kwiatami i balonikami wyruszyli w kolorowym pochodzie ulicami
Rejowca. Marzanna została pożegnana, a na twarzach dzieci malowały się uśmiech i radość.
Wychowawczynie:
D. Malarz, E. Rybarczyk

Jak rozweselić Ziemię?
Nieważne, czy jesteś duży, czy mały - dbaj o swoje otoczenie!! Żyj z przyrodą w zgodzie!! To hasła przedszkolaków z okazji obchodów Dnia Ziemi.
Najstarsza grupa przygotowała teatrzyk ekologiczny pt.:
„Jak rozweselić Ziemię?”, w którym wystapiły: Las, Rzeka,
Powietrze, Pani Ziemia, Pani Doktor. Kuracja, jaką dostała
Ziemia natychmiast została zrealizowana:
Proszę codziennie brać:
świeże powietrze, czystą wodę,
przy śpiewie ptaków odpoczywać,
ubierać się nie ze względu
na modę, lecz na pogodę.
Proszę na zieleń lasów spoglądać,
a będzie Pani dobrze wyglądać.
Każda z grup przygotowała na
ten dzień plakietki oraz zaśpiewała
piosenki o tematyce przyrodniczej.
Powstały transparenty z hasłami

chroniącymi przyrodę,
dzieci segregowały śmieci
i wykazały się szeroką
wiedzą na temat naszej
planety. Obchody Dnia
Ziemi zakończyły się
przemarszem po najbliższej okolicy.

Wychowawczynie grypy 5-6 latków: Małgorzata Kość-Krupińska, Ewa Farian

OGŁOSZENIE
Gminne Przedszkole w Rejowcu ogłasza konkurs na nadanie imienia oraz logo naszej placówce.
Do udziału zapraszamy całą społeczność miasta i Gminy Rejowiec. Szczegóły konkursu oraz karty
zgłoszenia propozycji podamy na stronie internetowej przedszkola www.prejowiec.szkolnastrona.pl.
Dla zwycięzcy przewidziana nagroda.
Dyrektor przedszkola Barbara Kość
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Książka moim przyjacielem
W naszym przedszkolu realizujemy projekt
czytelniczy Książka moim przyjacielem, którego
celem jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych
wśród najmłodszych poprzez różnorodne formy
aktywności. Doceniając ogromny wpływ literatury
i głośnego czytania na wszechstronny rozwój
dziecka codziennie czytamy im bajki. Do akcji
włączają się rodzice oraz zaproszeni goście.
11 maja br. odbyło się spotkanie podsumowujące
projekt, w którym uczestniczyli rodzice oraz
wyjątkowy gość - Pan Burmistrz - Tadeusz Górski.
Dzieci zaprezentowały teatrzyk pt. „Przygoda
niegrzecznej żabki”, który uświadamia, jak ważne
jest posłuszeństwo wobec opiekunów. Natomiast
Pan Burmistrz przeczytał bajkę o Zaczarowanej
żabie, której morał mówi nam, że nie warto być
zarozumiałym. Wywiązała się spontaniczna
rozmowa, podczas której dzieci miały mnóstwo
pytań do zaproszonego gościa.
Następnie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu
rodzinnego Super bajka. Spośród 16 zgłoszonych
prac wyróżniono 5 następujących bajek: „Gruszka
i kiwi” - Leny Brzyszko, „Najszybszy dzień” Bartłomieja Dzika, „Zaginiona czapka dziadka
Leszka” - Dawida Dzika, „Pamiętnik drzewa” -

Mieszka Gwardiaka, „O Kalince roześmianej
dziewczynce” - Natalii Palonki.
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz
nagrody książkowe. Serdecznie gratulujemy
dzieciom oraz rodzicom, a Panu Burmistrzowi
dziękujemy za przybycie i miło spędzone chwile
z najmłodszymi.
Barbara Szymańska,
Małgorzata Kość- Krupińska

Udział w akcji „ Twój Dar Serca dla Hospicjum”
Jest nam miło poinformować, że w marcu bieżącego roku,
Szkoła Podstawowa w Rejowcu wzięła udział w kolejnej edycji akcji
„Twój Dar Serca dla Hospicjum”. Głównym jej celem jest pomoc
terminalnie i nieuleczalnie chorym dzieciom – Podopiecznym
Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im Małego Księcia. Dziękujemy
dzieciom, rodzicom i nauczycielom, którzy włączyli się do akcji.
Pieniążki, które zostały zebrane, w wysokości 486,20 zł wpłacono
na konto hospicjum.
Ewa Mazur, Barbara Kwiatkowska
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ZAMIAST WAGARÓW – DOBRA ZABAWA
Każdy uczeń wie, że 21 marca to ,,Dzień Wagarowicza”. Jednak uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Reja w Rejowcu od wagarów wolą
dobrą zabawę w szkole. W tym roku uczestniczyli
w lekcji w zorganizowanej przez pedagogów
,,Wiosennej Szkole Dobrego Wychowania”.
Przygotowania do tej lekcji trwały przez dwa tygodnie, w czasie których, pod okiem wychowawców,
wszystkie klasy przygotowywały się do konkurencji z zakresu dobrego wychowania. Wychowawcy
przeprowadzili godziny wychowawcze nt. właściwego zachowania i ogólnie przyjętych norm
społecznych. Pod ich okiem uczniowie przygotowywali na konkurs rymowanki promujące swoje
klasy i plakaty mówiące o zasadach dobrego
wychowania. Klasy wytypowały również swoich
przedstawicieli do konkursów na Miss i Mistera
Wiosny, oraz konkursu Mam Talent.
Dnia 21 marca 2018 r. o godzinie 8.45
rozpoczęła się Lekcja Dobrego Wychowania,
w której kolejno wzięły udział wszystkie klasy.
Lekcja rozpoczęła się od przedstawienia, w którym
uczniowie wierszami Jana Brzechwy przypomnieli
swoim kolegom i koleżankom zasady dobrego
zachowania. Następnie rozpoczęły się konkurencje: wybory miss i mistera wiosny, Mam Talent
oraz konkurs na rymowankę o klasie i plakat
o dobrym zachowaniu. W czasie konkurencji klasy
wykazały się dużym zaangażowaniem.
Konkurencje uświetnione były przez piękne,
wiosennie kolorowe stroje, za przygotowanie
których – podziękowania dla rodziców! W zachwyt
wprowadzili wszystkich również uczniowie
prezentujący swoje talenty. Na szczególne
wyróżnienie zasłużyły: Natalia Parada – kl. IV b,
która oczarowała wszystkich swoim śpiewem,
Julia Szypuła – kl VIb, która niczym ,,dziewczyna
guma” przedstawiła program gimnastyczny, oraz
Dominika Czarnecka – kl. Va, która po
mistrzowsku zaprezentowała taniec współczesny.
Występy pozostałych nagrodzone były także gromkimi brawami.
Tego dnia szkoła rozbrzmiewała muzyką, radosnymi okrzykami i śmiechem uczniów. W czasie
dobrej zabawy uczniowie utwierdzili się w przekonaniu, że warto być dla siebie miłym, bo świat
jest wtedy weselszy. Tego dnia nie było w konkurencjach przegranych, bo przecież nie oto chodziło.
Ważne, że wszyscy dobrze się bawili. Wiersze i plakaty promujące właściwe postawy aktualnie stanowią piękną ekspozycję na korytarzu szkolnym.
Wiosenną Szkołę Dobrego Wychowania przygotowali szkolni pedagodzy: Edyta Farian i Przemysław Mierzyński, którzy dziękują wychowawcom za przygotowanie klas do w/w konkurencji.
Edyta Farian.
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Wiosenny kapelusz
W szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja dnia
27 marca 2018 roku rozstrzygnięto konkurs
plastyczny,, Wiosenny kapelusz”. Komisja miała
trudny wybór podczas oceniania prac, ponieważ
wszystkie kapelusze były bardzo ładnie i ciekawie
wykonane. Laureatami zostali: Maja Joszczuk,
Paula Casa, Bartosz Łapiński, Julia Kowalczyk,
Magdalena Pietraś, Anna Krawczyńska, Maja
Kozieł, Zuzanna Zalewska, Natalia Tokarzewska,
Maja Czwórnóg, Wiktor Błaszczyk. Gratuluję
zwycięzcom.
Semeniuk Ewa

Apel Wielkanocny
„Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!” – pod
takim hasłem w dn. 27 marca 2018 r. odbył się
w naszej szkole Apel Wielkanocny.
Uczniowie kl. III a i b pod kierunkiem p. Barbary
Kwiatkowskiej przygotowali montaż słowno –
muzyczny ukazujący drogę krzyżową, śmierć
i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Czytane teksty
były zobrazowane przygotowaną prezentacją
multimedialną. Justyna Kister i Zuzia Jodłowska
z kl. III G a, pięknie zaśpiewały pieśń „Golgota”
i „Powiedz ludziom, że kocham ich”.
Towarzysząca przedstawieniu atmosfera i niepowtarzalny klimat Wielkiej Nocy udzielił się
wszystkim obecnym. Na zakończenie przedstawienia dzieci złożyły życzenia świąteczne gronu
pedagogicznemu, pracownikom i uczniom naszej
szkoły.
Rozstrzygnięto także konkurs na „Stroik świąteczny” i „Wiosenny kapelusz”.
Barbara Kwiatkowska

Wielkanocne zajączki
Tuż przed świętami uczniowie klasy O a
uczestniczyli w warsztatach plastycznych zorganizowanych przez Panią Ewę Semeniuk. Z wielkim zapałem
i precyzją starali się wykonać zajączka wielkanocnego.
A nie było łatwo…
Sami zobaczcie co z tego wyszło.
Semeniuk Ewa
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III Powiatowy Konkurs z języka angielskiego „English? Easy!”
10 kwietnia w Szkole Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu odbył się
finał III Powiatowego Konkursu z języka angielskiego „English? Easy!”
dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych powiatu chełmskiego oraz miasta Chełm. Celem konkursu było podniesienie i poszerzanie
poziomu umiejętności językowych oraz sprawdzenie wiedzy ze znajomości języka angielskiego (sprawności językowe, leksyka, gramatyka,
kultura) na poziomie B1-B2. Finał poprzedziły eliminacje szkolne, które
odbyły się 20 marca. Do etapu szkolnego przystą- Przyłucki zajął pierwsze miejsce (89%), a Kacper
piło 15 szkół: z Sielca, Sawina, Siedliszcza, Rudy Klimkowski zajął miejsce drugie (88%). Trzecie
Huty, Strachosławia, Strupina Dużego, Wojsławic, miejsce zajął Marcin Słupczyński z Zespołu Szkół
Liszna, Wólki Kańskiej, Kamienia, Rejowca oraz Społecznych (86%). Wyróżnienia otrzymali: Jan
ZSO nr 7, ZSO nr 8, SP nr 11 i Zespół Szkół Spo- Gębicki z ZSO nr 8 w kategorii: sprawności
łecznych z Chełma. W etapie szkolnym wzięło językowe, Emilia Lenart z Zespołu Szkół Społeudział 270 uczniów. Na podstawie testu przeprowa- cznych w kategorii: gramatyka, Jakub Piotrowski
dzonego w macierzystych placówkach wyłoniono ze Szkoły Podstawowej nr 11 (kategoria: słowni31 finalistów. W finale wzięło udział 29 uczniów ctwo) oraz Dawid Kasperski z Zespołu Szkół Spoz piętnastu szkół. Test finałowy polegał na rozwią- łecznych (kategoria: kultura krajów anglojęzycznych). Nagrody i dyplomy uczestnikom konkursu,
ufundowane przez Starostwo Powiatowe, wręczali:
Pani Dorota Łosiewicz – Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Powiatu
Chełmskiego, Pani Małgorzata Królicka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rejowcu oraz Pani Ewa
Nowak – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Rejowcu. Konkurs przygotował i przeprowadził nauczyciel języka angielskiego mgr Tomasz Praczuk.
zaniu testu kulturowo-leksykalno-gramatycznego.
Najlepiej z testem poradzili sobie uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 11 w Chełmie: Maciej

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
WSPOMÓGŁ TAKŻE NASZĄ SZKOŁĘ !!!
Cieszymy się bardzo, iż wniosek „Książki do biblioteki szkolnej” wypełniony przez nas w roku szkolnym 2017/2018
(w październiku), w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, został pozytywnie rozpatrzony. Oznacza to, że
otrzymaliśmy 15 tysięcy złotych (w tym 3 tysiące wkładu własnego) na zakup książek do biblioteki szkolnej, rozwijających
zainteresowania uczniów, w tym nowości wydawnicze wspierające rozwój uczniów, zgodne z podstawą programową.
Zakupimy też książki służące do czytania „dla przyjemności”.
Listę książek, które chcemy kupić poprzedziły konsultacje z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz pracownikami Gminnej
Biblioteki Publicznej w Rejowcu, czyli każdy mógł zaproponować tytuły książek, które powinny znaleźć się w naszej szkolnej
bibliotece.
W trakcie roku szkolnego były i będą realizowane działania propagujące czytelnictwo i aktywność twórczą uczniów,
promujące i wspierające rozwój dzieci i młodzieży oraz działania wskazujące na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym
z biblioteką publiczną, właśnie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Zapraszamy do biblioteki szkolnej!
N-le bibliotekarze Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu: E. Futyma, I. Borowska
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Kamishibai w szkolnej bibliotece
Kamishibai to inaczej „papierowy teatr”,
nazywany również „teatrem obrazkowym” albo
„teatrem narracji” (jap. kami – papier, shibai –
sztuka). Jest to narzędzie edukacyjne o szerokim
zastosowaniu. Sprawdza się ono m.in. przy
czytaniu dzieciom, nauce opowiadania oraz
czytania na głos, a także rysowaniu i pisaniu
opowiadań przez dzieci. Cieszy się on coraz
większym powodzeniem na całym świecie. Coraz
częściej sięgają po niego pedagodzy, nauczyciele,
terapeuci.
Większość kamishibai to bajki, baśnie lub opowiadania składające się z ilustrowanych kart z tekstem
na odwrocie. Przenośny teatr, przy pomocy którego
ilustrowane opowiadania są przedstawiane w formie papierowych „slajdów”. Gdy narrator odczytuje tekst i kolejno odkłada karty, przed widownią
pojawiają się kolejne ilustracje niczym papierowe
slajdy. Ich prezentowaniu towarzyszy skupienie
oraz wyjątkowy nastrój. Jest to doskonały sposób
na popularyzację krótkich tekstów literackich,
a co za tym idzie propagowanie czytelnictwa.
Dla najmłodszych jest to często pierwsze zetknięcie się ze sztuką teatralną.
Dzięki staraniom bibliotekarki nasza szkolna
biblioteka posiada taki właśnie teatrzyk. Ilustracje
do bajek powstały między innymi podczas
warsztatów bibliotecznych, a tworzyli je uczniowie
klas 5-7. Robili to z zaangażowaniem wiedząc,
że ich prace będą podziwiać wszyscy ci, którzy
będą słuchać i oglądać przedstawiane bajki.

Kamishibai zawitał już do kilkunastu klas.
Szczególnym powodzeniem cieszy się oczywiście
w klasach młodszych, gdzie prezentowany był już
kilkakrotnie. Najchętniej słuchane bajki to:
„Błysk – najpiękniejsza rybka w oceanie”, „Lew
i mysz”, „Złota rybka” a także „Żółw i zając”.
Iwona Borowska
bibliotekarka SP w Rejowcu

Mały Konkurs Recytatorski

Dnia 25 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej
w Rejowcu odbyła się kolejna edycja Szkolnego
Konkursu Recytatorskiego pod hasłem
RECYTUJEMY WIERSZE O ZWIERZĘTACH.
W konkursie udział wzięło 24 recytatorów z klas
0 – 3. Celem konkursu było popularyzowanie literatury, upowszechnienie kultury żywego słowa
oraz kształtowanie wrażliwości literacko-językowej. Wiersze były ciekawe i „barwnie” zaprezentowane. Publiczność oklaskiwała brawami wszystkich uczestników.

Jurry w składzie: p. T. Kopniak, p. I. Borowska,
p. A. Kurban wyróżniło dziesięciu uczniów:
K. Bednarski i N. Piotrzkiewicz z kl. 0b; W. Policzkiewicz z kl. 1b; E. Czarkowska z kl. 2a;
A. Lipko i P. Cassa z kl. 3 a; E. Kusiak i D. Cebrat z kl. 3 b; K. Paczosa i J. Gozdecka z kl. 3c.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy,
a osoby wyróżnione nagrody książkowe. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.
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Premiera „Kto ratuje jedno życie”
Dnia 21 kwietnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku
Kultury już po raz trzeci w historii Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej im. M. Reja oraz Gminy Rejowiec miało
miejsce niezwykłe wydarzenie – premiera filmu „Kto ratuje
jedno życie...”, zrealizowanego w ramach projektu edukacyjnego w gimnazjum z okazji Roku Ireny Sendlerowej.
W pracach nad projektem brali udział: Eliza Kozłowska,
Martyna Tomala, Karolina Krzywicka, Patrycja Łopąg,
Joanna Wiorko, Jakub Górny, Filip Maciejewski, Adrian
Kojder, Kacper Dobosz oraz Albert Olech. Przygotowany
przez uczniów film pod kierunkiem Martyny Tomali opowiada o ostatnich chwilach Ojca Maksymiliana Kolbe w obozie
koncentracyjnym w Oświęcimiu. W rolach głównych wystąpili Jakub Górny (Kolbe) i Filip Maciejewski (oficer hitlerowski). Premiera odbyła się w obecności ponad pięćdziesięciu
widzów – mieszkańców Rejowca i okolic. W pierwszej części
programu widzowie obejrzeli film-prezentację „Holokaust”,
przygotowaną przez Elizę Kozłowską oraz „Sprawiedliwi
wśród narodów świata”, prezentację przygotowaną przez
Alberta Olecha i Kacpra Dobosza. Następnie nasi aktorzy
wypowiedzieli się na temat pracy nad filmem, ich wrażeń
oraz zabawnych sytuacji z planu zdjęciowego. Kolejnym,
a zarazem najważniejszym punktem był premierowy pokaz
filmu „Kto ratuje jedno życie...”, scenariusz filmu powstał na
podstawie wywiadu z Michałem Micherdzińskim – świadkiem wydarzeń w obozie w sierpniu 1941 roku. Film spotkał
się z bardzo ciepłym i życzliwym przyjęciem zgromadzonej
publiczności oraz już odniósł sukces – 12 kwietnia film zajął

I miejsce w XVI Powiatowym Konkursie Filmowym „Inspiracje Filmoteką Szkolną” w Krasnymstawie.
W drugiej części wieczoru zgromadzeni mogli zapoznać
się z pracami przygotowanymi w ubiegłych latach przez
uczniów Naszego gimnazjum. Były to kolejno: ubiegłoroczna produkcja „Opowieść prosta” praca Zuzanny Batejko oraz
„Janko Muzykant” i „Śmierć urzędnika” Patrycji Wojtalewicz. Na koniec spotkania zaprezentowany został film
z 11 GrandOff Festiwalu, gdyż Gminny Ośrodek Kultury
w Rejowcu, tak jak w roku ubiegłym, jest jednym z niewielu
miejsc w naszym kraju, w którym możemy zobaczyć nagrodzone filmy. Widzowie obejrzeli francuski film „Master of
the class” – historię nauczyciela stażysty, którego zajęcia po
raz pierwszy zostaną poddane inspekcji... Nad projektem
czuwał oraz całą imprezę przygotował Tomasz Praczuk.

,,Reczka” po raz kolejny na podium

L

udowy zespół dziecięcy „Reczka” działa
od roku, a na swoim koncie ma już wiele
sukcesów. Ostanie z nich to: wyróżnienie na
Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd w Puławach
- 21 stycznia 2018, I miejsce w Regionalnym
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Cycowie
- 28 stycznia, oraz III miejsce na Powiatowym
Festiwalu Piosenki Strażackiej w Okopach
- 5 maja 2018.
Semeniuk Ewa
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Nauka doświadczeniem czy doświadczenie nauką?
Takie pytanie mogą postawić sobie uczniowie Naszej Szkoły, którzy uczestniczyli w ciągu wycieczek
edukacyjnych zorganizowanych w ramach Projektu
„Region Sukcesu” realizowanego od września
2017r. w Szkole Podstawowej w Rejowcu. Miesiąc
kwiecień był bogaty w tego typu doświadczanie
nauki. Uczniowie uczestniczący w różnego rodzaju
przedmiotowych kołach zainteresowań, bezpłatnie
mogli uczestniczyć w zaplanowanych wyjazdach.
20 kwietnia z okazji Dnia Ziemi na UMCS
w Lublinie wybrali się miłośnicy nauk o Ziemi,
którzy rozwijają swe zainteresowania w kole biologiczno - ekologicznym i geograficznym. Poczuli się
jak prawdziwi studenci mogąc wziąć udział w wykładach w prawdziwej sali wykładowej. Wysłuchali
dwu wykładów: Tajemnice poleskich bagien i Epoka
plastiku. Poza tym wszyscy obejrzeli piękne
wystawy zdjęć prezentujących „cuda” naszych
pobliskich parków Narodowych tj. Poleskiego
i Roztoczańskiego Parku Narodowego. Największe
emocje wzbudził jednak konkurs z nagrodami,
w którym I miejsce zdobyli nasi uczniowie Martyna
Tomala, Julia Kubina, Joanna Wiorko, Ewelina
Kozłowska, Karolina Korcz. Dziewczęta wykazały
się świetną umiejętnością odczytywania informacji
z map. Na podstawie zdjęć z dronów uczniowie
układali mapy, odnajdywali i rozwiązywali ukryte
zadania. Oczywiście zwycięzcom gratulujemy.
23 kwietnia swoje umiejętności z j. angielskiego
mogli zweryfikować uczniowie kół języka
angielskiego. Wybrali się również na UMCS
w Lublinie i odwiedzili Centrum Brytyjskie.
Tam uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych
podczas których dowiedzieli się, że nauka języka
tylko w szkole, to o wiele za mało, aby być dobrym.
Wszyscy otrzymali wskazówki w jaki sposób
ćwiczyć i rozwijać swoje sprawności językowe,

w tym prawidłową wymowę.
Najdłuższy wyjazd czekał na uczniów 25 kwietnia.
O godz. 3.30 pierwsza grupa (40 uczniów uczestników różnych kół zainteresowań) wyruszyła
do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik.
Tam wiadomo - nauka w zastosowaniu praktycznym
Uczniowie mogli samodzielnie eksperymentować
z falami, prądem, płynami, światłem czy dźwiękiem.
Sprawdzali, jak zmysły i umiejętności pozwalają
odbierać, interpretować i opisywać świat. Wszyscy
uczestnicy wyjazdu wzięli też udział w zajęciach laboratoryjnych z fizyki, biologii i chemii. Pod okiem
specjalistów samodzielnie przeprowadzili fascynujące eksperymenty.
Dwie grupy wzięły udział w laboratorium fizycznym
„Obudzić Krakena”. Na zajęciach tych dowiedzieli
się, jakie prawa fizyki pomagają trafić do celu.
Sprawdzili, co wpływa na zasięg rzutu ukośnego
i jaka wiedza matematyczna jest potrzebna artylerzystom. Zadania były bardzo ciekawe i pochłaniające,
dlatego zanim się spostrzegli minęły 2 godziny
zajęć.
Inna grupa uczyła się podczas laboratorium
biologicznego „Pokaż, kotku, co masz w środku”.
Uczniowie dowiedzieli się, jak to możliwe że serce,
płuca czy wątroba stają się przeźroczyste. Dzięki
tym zajęciom poznali ich budowę oraz szczegóły
anatomiczne. Przekonali się też, jak przeźroczystość
pomaga w badaniach naukowych oraz zobaczyli
pierwsze organizmy eukariotyczne, które zostały
zmodyfikowane genetycznie – nicienie glebowe.
Na zajęciach z chemii „Analityczne rozterki”
uczniowie wcielili się w laborantów, aby rozwiązać
pewną zagadkę kryminalną. Wykonali odpowiednie
pomiary i zanalizowali próbkę z miejsca zbrodni.
Na podstawie wyników wydedukowali czym zatruł
się denat z akt policyjnych.
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Dzięki wizycie w Centrum Nauki Kopernik
uczniowie mogli się przekonać, że uczenie się przez
eksperymentowanie to fascynująca przygoda, dzięki
której głębiej zanurzyli się w świecie zjawisk.
Ostatni wyjazd w kwietniu odbył się w piątek
27 kwietnia. Był to kolejny wyjazd uczniów kół
chemicznych na zajęcia laboratoryjne przygotowane
dla naszej grupy przez pracowników UMCS
w Lublinie Wydział Chemii. Temat ostatnich zajęć
dotyczył aktywności metali i reakcji redoks.
Każde zajęcia dostarczają olbrzymich możliwości
i wrażeń, są prowadzone w prawdziwym
laboratorium i są przygotowywane perfekcyjnie.
Opiekunem grupy ze strony Uczelni jest Pan
dr Paweł Sadowski, któremu już dzisiaj serdecznie

dziękujemy. Czas spędzony w laboratorium na
pewno pozostawi ślad i przyniesie owoce.
A na koniec zapamiętajcie drodzy uczniowie kilka
mądrych powiedzeń i miejcie je na uwadze ucząc się:
„Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci
sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej
wiedzy.” Paulo Coelho
„Jest tylko jeden sposób
nauki. Poprzez działanie.” Paulo Coelho
Ewa Nowak
i opiekunowie wycieczek: Elżbieta Ciechan,
Ewa Futyma, Joanna Grab, Jacek Semeniuk,
Elżbieta Kiszowara, Teresa Mikucka,
Gabriela Sobol, Tomasz Praczuk,
Agnieszka Dąbska, Anna Kostecka.

Pielgrzymka klas III do Bazyliki Narodzenia NMP w Chełmie
Dnia 14 maja uczniowie kl. III a, b i c udali się
z wychowawczyniami, rodzicami i wikariuszem naszej parafii ks. Dariuszem Lipskimi, do Bazyliki
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie,
aby dziękować za dar I - Komunii Świętej. Ksiądz
Tomasz Musiej, wikariusz Kościoła Mariackiego
opowiedział dzieciom o Wysokiej Górce, Bazylice
a także o cudach dokonanych za wstawiennictwem
Matki Bożej Chełmskiej. Pokazał piękną panoramę
Chełma z tarasu widokowego. Dzieci zwiedziły
Rosarium, wysłuchując historii objawień Fatimskich.

Najważniejszym momentem pielgrzym-ki
był udział we Mszy Świętej. Na zakończenie wyjazdu dzieci bawiły się w Fikolandzie.
Barbara Kwiatkowska
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TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Jak co roku Gminna Biblioteka Publiczna
przystąpiła do kolejnej edycji ogólnopolskiego
programu Tygodnia Bibliotek, który w tym roku
był obchodzony pod hasłem „(Do)wolność
czytania”. W związku z tym w dniach 8 – 15 maja
2018 w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się
szereg imprez i spotkań z czytelnikami. Tydzień
Bibliotek był również okazją do zacieśnienia
współpracy ze Szkołą Podstawową. Spotkaniem
„Cała Polska czyta dzieciom” rozpoczęto obchody
Tygodnia Bibliotek. Dzieci z klasy I z wychowawczynią. A. Rogowską wysłuchały bajek, które
przeczytała radna p. Jolanta Popek. W kolejnych

dniach bibliotekę odwiedziły dzieci z klas przedszkolnych z panią B. Jaszczuk oraz p. A. Szwed.
Podczas naszych spotkań z dziećmi powstały
piękne prace, które można podziwiać w bibliotece.
W ramach obchodów został zorganizowany
kiermasz książek używanych. Ukoronowaniem
Tygodnia Bibliotek było spotkanie z najbardziej
aktywnymi czytelnikami, którzy systematycznie
korzystają z naszej biblioteki przez cały rok.
Był czas na dyskusję o ulubionych książkach
i wymianę poglądów.
Pracownicy GBP

Kurs komputerowy w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na bezpłatny kurs - podstawy
obsługi komputera i internetu dla osób dorosłych w wieku 50+.
Zapisy na kurs prowadzimy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rejowcu,
ul. Zwierzyńskiego 8c lub telefonicznie:
(82) 568 86 88 w godz.: od 9.00 do 17.00.

ZAPRASZAMY

Wyrażamy serdeczne słowa podziękowania dla Pana Ireneusza Falenty z Rybiego
za udzieloną pomoc oraz fachowe wykonanie ławek i wieszaków dla Gminnego Klubu
Sportowego Unia Rejowiec.
Dziękują
Burmistrz oraz działacze i piłkarze Unii Rejowiec

Dziękuję…
Rodzicom klasy 3,,a” za trzy lata ogromnego zaangażowania
w życie klasy i szkoły. Za każde przedsięwzięcie, które wniosło uśmiech
w życie dziecka. Wsparcie i życzliwość w realizacji planów i zamierzeń
edukacyjno-wychowawczych. Każdy najmniejszy gest pomocy był cennym
darem. Życzę dalszych sukcesów i wytrwałości w Państwa codziennej
pracy.
Wychowawca klasy Ewa Semeniuk
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Strzec chrześcijańskiego znamienia tej ziemi
Nasi przodkowie mawiali: „Bez Boga ani do proga”. to stare, jakże mądre i aktualne powiedzenie ukazuje, jak bardzo każdy z nas potrzebuje Bożego błogosławieństwa, Bożej obecności
w każdej chwili naszego życia. Obyczaje i tradycje chrześcijańskie w naszej Ojczyźnie, w naszych
domach rodzinnych nieodłącznie towarzyszą nam od lat. Przekazywane z pokolenia na pokolenie,
kultywowane przez naszych przodków winny być przekazywane kolejnym pokoleniom. Powinny
Akcja katolicka oddział Rejowiec
towarzyszyć nam w życiu codziennym, aby stale przypominać nam o naszej przynależności do
Chrystusa. Jak powiedział Św. Augustyn: „Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim
miejscu”.
Pragniemy, przypomnieć, przywrócić i ożywić nasze najważniejsze tradycje i zwyczaje chrześcijańskie, by
towarzyszyły nam w życiu codziennym.
I. Zwyczaje Katolickie
- Modlitwa poranna i wieczorna, Anioł Pański, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Różaniec, Apel Jasnogórski,
codzienny rachunek sumienia, codzienna lektura Pisma Świętego.
- Modlitwa rodziców za dzieci i dzieci za rodziców oraz dziadków; modlitwy za zmarłych, a także korzystanie
z odpustów zupełnych i cząstkowych.
- Wspólna modlitwa rodzinna.
- Umieszczenie Krzyża w domu, wizerunku Matki Bożej oraz obrazów ku czci świętych.
- Wspólne przeżywanie niedzielnej Eucharystii w kościele parafialnym i wspólna refleksja nad treścią Ewangelii
i kazania.
- Modlitwa przed posiłkami; znak krzyża przed ukrojeniem chleba.
- Umieszczenie przy drzwiach wejściowych kropielniczki z wodą święconą i żegnanie się przed wyjściem z domu i po
powrocie.
- Uczynienie znaku krzyża na czole dzieci przed snem i wyjściem z domu.
- Rozpoczęcie ważnych życiowych wydarzeń (np. nowa praca), przystąpieniem do spowiedzi i przyjęciem Komunii
Świętej.
- Żegnanie się z domownikami wychodzącymi z domu np.: „Zostańcie z Bogiem”, „Idź z Bogiem”, „Jedź z Bogiem”
itp.
- Wypowiadanie pozdrowienia „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” podczas wejścia do domu.
- Przyklęknięcie, gdy przechodzi kapłan niosący Najświętszy Sakrament; pozdrowienie kapłana, siostry zakonnej:
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” lub „Szczęść Boże”.
- Błogosławienie pracy: „Szczęść Boże” - odpowiedź: „Daj Boże”, „Bóg zapłać” lub „Boże pomagaj”.
- Rozpoczęcie podróży znakiem krzyża i modlitwą.
- Pozdrowienie przy wejściu do domu: „Pokój temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom”.
- Zdejmowanie nakrycia głowy i żegnanie się przy mijanym kościele, przy krzyżu lub kapliczce.
- Modlitwa w czasie choroby, klęsk żywiołowych czy innych niebezpieczeństw grożących człowiekowi, domowi;
zapalenie gromnicy w czasie burz i nawałnic.
- Obchodzenie ważnych wydarzeń rodzinnych, osobistych, np. Wspólny udział we Mszy Świętej (rocznica
małżeństwa, chrztu, bierzmowania...).
- Obchodzenie dnia imienin, gdyż jest to święto naszego Patrona; modlitwa do świętego Patrona.
- Poproszenie kapłana o poświęcenie różańca, obrazu religijnego, medalika, samochodu, tornistra, domu, warsztatu
pracy, gospodarstwa itp.
- Powiedzenia chrześcijańskie: „Nie ma tego złego, co by Pan Bóg na dobre nie wyprowadził”, „Dał Pan Bóg dzień, da
i radę” itp. c.d.n.
P.M.

Święta Wielkanocne
Święta Wielkanocne w kościele katolickim
obchodzone są bardzo uroczyście. Wielki Tydzień
rozpoczyna Palmowa Niedziela. Wierni naszej
parafii zawsze czekają na Wielki piątek, którego
uroczystości w tym dniu rozpoczynają się Drogą
Krzyżową ulicami naszego miasta. I tu zawsze
gromadzi się wielu parafian i gości. Zadaniem Akcji
Katolickiej jest przygotowanie rozważań i przebiegu
całej procesji z krzyżem. W tym roku do czynnego

udziału w czytaniu rozważań przy poszczególnych
stacjach włączyli się: Przewodniczący Rady Miejskiej p. Mirosław Kość, Dyrektor Gimnazjum
w Rejowcu i akcjonariuszka p. Ewa Nowak,
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Dyrektor Szkoły Podstawowej p. Małgorzata
Królicka, Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rejowcu p. Karol Sałamacha, przedstawicielka
Towarzystwa Regionalnego w Rejowcu p. Danuta
Długosz, przedstawiciele Akcji Katolickiej: p. Wanda Majewska, Aneta Trajda, Marian Śladewski, Piotr
Majewski, przedstawicielka Legionu Maryii p. Zofia
Okołot, przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza
i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży: Katarzyna Szczepanik, Mateusz Dubiel, Jarosław Sobstyl
i uczeń VII klasy - Kacper Rogowski. Nad zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie procesji czuwali
druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu
i Czarnoziemi. Pogoda sprzyjała, choć do południa
nic nie wskazywało na to, że zaświeci słońce i zrobi

się ciepło. Z błogosławieństwem i podziękowaniami
dla wszystkich, którzy dali dowód swojej wiary w imieniu ks. proboszcza i własnym - Prezes Akcji
Katolickiej Piotr Majewski.

Remont świetlicy w Wólce Rejowieckiej

Alicja Książek – sołtys Hruszowa serdecznie dziękuje:
Tomaszowi Lipko, Kamilowi Nieśniak i Krzysztofowi Pietrasiowi
za prace przy ułożeniu kostki przy Krzyżu oraz przy przystanku.
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Wieści sołeckie – Niedziałowice
Jeszcze do niedawna Niedziałowice kojarzone
były z „kocimi łbami” i pijalnią piwa „Wojtuś”,
oprócz tego opuszczone domy, zaniedbane tereny
zielone, zapomnienie...
W ostatnich latach coś się zmieniło, drgnęło, Niedziałowice odżywają. Dużą rolę odegrało wprowadzenie funduszu sołeckiego, dzięki któremu wieś
nabiera nowego wyglądu (utworzenie i remont

świetlicy wiejskiej, pielęgnacja zieleni) oraz
współpracy samorządu gminy z władzami powiatu
chełmskiego, w wyniku której znacząco poprawiła
się infrastruktura drogowa (m.in. remonty dróg
powiatowych w 2017 r.)
Co jednak najważniejsze mieszkańcy wsi, których
przybywa, chcą zmian w swoim otoczeniu, wzrasta
ich aktywność i pomysłowość.

Co nowego w sołectwie Niedziałowice? Oto krótka relacja wydarzeń w 2018 r.
Mieszkanki naszej wsi w marcu
br. wzięły udział w XX Powiatowym Konkursie „Palm i Pisanek
Wielkanocnych” organizowanym
przez Starostwo Powiatowe w Chełmie. Celem corocznego konkursu
jest propagowanie twórczości związanej z tradycjami Wielkanocy oraz
ocalenie od zapomnienia typowych
form twórczości ludowej związanych z okresem Świąt Wielkanocnych.
W kategorii „pisanki współczesne –
dorośli” Pani Monika Terepora
zajęła III miejsce, zaś Pani
Marzanna Sochacka otrzymała
wyróżnienie.
W kwietniu br. na cmentarzysku nowożytnym –
niedziałowickich „mogiłkach” ustawiono tablicę
informacyjną. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu
sołeckiego, zaś autorem napisu jest Pan Andrzej Bronicki
z działu archeologii Muzeum Ziemi Chełmskiej, który
w 2005 r. kierował pracami
archeologicznymi na terenie „mogiłek”.

W dniu 25 marca br. pod kaplicą wiejską miał miejsce coroczny kiermasz świątecznych ozdób wielkanocnych, przygotowany
przez członków Koła Gospodyń Wiejskich w Niedziałowicach,
które działa od roku 2015.
Od stycznia 2018 r. sołectwo ma założony profil na portalu społecznościowym Facebook, gdzie
umieszczane są informacje dotyczące wydarzeń na wsi i w gminie, ogłoszenia dla mieszkańców oraz
zdjęcia, w tym galeria „Niedziałowice w starej fotografii”.
Zapraszamy do odwiedzania naszego profilu na Facebooku – Wieś Niedziałowice.
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Informacja o terminach składania wniosków w sprawie świadczeń realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rejowcu:
Świadczenia rodzinne:
1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia
danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną − od dnia 1 lipca danego roku (art. 26 ust. 2a ustawy
o świadczeniach rodzinnych).
2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących
świadczeń następuje do dnia 30 listopada (art. 26 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych).
3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz
wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych).
4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku
(art. 26 ust. 4a ustawy o świadczeniach rodzinnych).
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży
wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata
świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października (art. 20 ust. 4 ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów).
2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami
w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego
roku (art. 20 ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).
3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami
w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego
roku (art. 20 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).
4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami
w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia
następnego roku (art. 20 ust. 7 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).
5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami
w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego
następnego roku (art. 20 ust. 8 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).
Świadczenia wychowawcze:
1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia
danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną − od dnia 1 lipca danego roku (art. 21 ust. 3 ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).
2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami
do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za
miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku (art. 21 ust. 4 ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci ).
3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku
(art. 21 ust. 5 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).
4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku
(art. 21 ust. 5a ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).
5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego
roku (art. 21 ust. 5b ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).
6. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia
lutego następnego roku (art. 21 ust. 5c ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).
„Świadczenia Dobry Start”:
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia
30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składnych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia
30 listopada danego roku (§ 28.1. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu „Dobry start”).
Dorota Holuk
GOPS w Rejowcu
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Jesteśmy bezpieczni w sieci –Międzyszkolny konkurs plastyczny
Szkoła Podstawowa w Rejowcu była organizatorem
międzyszkolnego konkursu plastycznego Jesteśmy
bezpieczni w sieci. Konkurs był formą realizacji
tematyki promującej bezpieczny Internet, zapobieganiu
cyberprzemocy.
Na zaproszenie organizatorek p. Anny Jaworskiej
i p. Iwony Borowskiej odpowiedziały szkoły: Szkoła
Podstawowa nr 7 w Chełmie oraz Zespół Szkół im.
H. Sienkiewicza w Siedliszczu. Łącznie udział wzięło
53 uczestników.
Komisja oceniająca prace składała się z nauczycieli
plastyki, informatyki, pedagogów szkolnych, dyrekcji,
przedstawicieli Urzędu Miasta i Rady Miasta Rejowiec.
Brano pod uwagę zgodność z tematem, oryginalność,
estetykę i samodzielność wykonania.
Zostały nagrodzone 4 prace uczniów naszej szkoły
Oliwia Walachniewicz, Maja Czwórnóg, Izabela Kniażuk, Maja Maziarczuk, a ponadto 3 prace uczniów ze
Szkoły Podstawowej nr 7 w Chełmie oraz 2 z Zespołu
Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu.
Dziękujemy sponsorom nagród: Radzie Rodziców na-

szej szkoły, Sklepikowi szkolnemu, a także przedstawicielom UM Rejowiec.
Ekspozycję prac konkursowych można było podziwiać
od 7 maja 2018, a rozstrzygnięcie nastąpiło podczas
uroczystego wernisażu, który odbył się dn. 17 maja
2018 o godzinie 10.00.
Anna Jaworska
Iwona Borowska

Trening czyni Mistrza

Maj rozpoczął serię startów dzieci i młodzieży Szkoły
Podstawowej w Rejowcu w zawodach sportowych.
Biegi przełajowe im. Zbigniewa Szczepańskiego
zapoczątkowały dobrą passę w grupie najmłodszych
dziewcząt; A. Brzyszko zajęła trzecie miejsce. W kategorii starszej P. Kaliszewska zajęła pierwsze miejsce,
K. Majewska drugie, a w kategorii klas siódmych i starszych M. Tomala drugie miejsce, a J. Kubina uplasowała się na trzeciej pozycji. Wśród chłopców młodszych
D. Rzezniczuk zajął drugie miejsce, w grupie starszej
J. Mikucki wywalczył również drugą lokatę.
Drugą imprezą lekkoatletyczną był Czwórbój gdzie
reprezentanci naszej szkoły zajęli również miejsca na
podium. Dziewczęta zespołowo, wygrały, a wywalczyły zwycięstwo; J. Bogusz, P. Kaliszewska, K. Majewska, M. Romańska, I. Posturzyńska, J. Lasko. Chłopcy
drużynowo zajęli drugie miejsce dzięki;
J. Mikuckiemu i K. Górnemu. W lidze LA dla młodzieży na szczeblu powiatu dziewczęta zajęły pierwsze
miejsce zespołowo pokonując szkoły z Siedliszcza,
Rejowca Fabrycznego i Okszowa.
Na i indywidualnych zawodach z La M. Fabiańczyk
wywalczyła pierwsze miejsce w biegu na 100 m,
Z. Sadowska zakwalifikowała się z drugiej lokaty w biegu na 300 m. oraz dziewczęta, które biegały sztafety 4 x
100 z pierwszego miejsca zakwalifikowały się na
zawody wojewódzkie w Biłgoraju. Skład sztafety to;
M. Fabiańczyk, Z. Jodłowska, M. Maziarczuk, Z. Sadowska. Na zawodach wojewódzkich M. Fabiańczyk
została Mistrzynią Województwa w biegu na 100 m
z czasem: 12,75 poprawiając swoją „życiówkę”, a sztafeta dziewcząt zajęła trzecie miejsce. Są to wyniki
wywalczone w województwie pierwszy raz w historii
naszej szkoły.
Chłopcy indywidualnie na szczeblu powiatu wywalczyli: J. Górny drugie miejsce na dyst. 100 m, F. Maciejewski w skoku w dal pierwsze miejsce oraz sztafeta 4 x
100 w składzie J. Górny, J, Czerwiński, D. Majewski
i J. Marczuk pierwsze miejsce. Na rejonie F. Maciejewski uplasował się na czwartej pozycji, a sztafeta na

drugiej, awansując na zawody wojewódzkie, gdzie na
nowym stadionie w Biłgoraju wywalczyli ostatecznie
ósme miejsce.
Kolejną imprezą sportową gdzie młodzież mogła
rywalizować - był Dzień sportu i piknik rodzinny, który
odbył się na obiektach sportowych naszej szkoły.
Imprezę otworzyła Pani dyr. M. Królicka i Burmistrz
Rejowca T. Górski, który wraz z komisją „alkoholową”
był sponsorem imprezy. Młodzież w ilości przekraczającej setkę, rywalizowała w konkurencjach lekkoatletycznych, turnieju kometki i tenisa stołowego oraz konkursie technicznym z piłki nożnej.
Niektórzy mieli okazję po raz pierwszy rywalizować
sportowo ze swoimi kolegami ze szkoły co było dla nich
wielkim przeżyciem i ciekawym doświadczeniem
rozwijającym psychikę. W biegach sztafetowych, które
są bardzo widowiskowe w kategorii młodszych wygrała
sztafeta kl. 6b K. Majewska, I. Posturzyńska, O. Mazur,
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M. Romańska, M. Smorga, D. Dubiel, G. Lenteri, P. Waręcki. W grupie starszej wygrała klasa 2a w składzie
N. Szpindowska, O. Bereza, M. Uszko, A. Wawryszczuk, J. Grądkowski, Sz. Tadewicz, M. Popek, K. Karaś.
W konkurencji strzałów do bramki zwyciężył O. Korona, na drugiej pozycji uplasował się A. Pastuszak, a trzecie miejsce zajął J. Marczuk. W turnieju tenisa stołowego pierwsze miejsce wywalczył D. Maciejewski, drugie
miejsce zajął K. Terlecki a trzecie J. Marczuk. W turnieju kometki po zaciętej walce pierwsze miejsce zajął
O. Korona drugie J. Górny, a trzecie, co było wielką
niespodzianką uczennica klasy piątej O. Koczkodaj,
która sobie doskonale radziła w drodze do finału,
wygrywając kolejne spotkania.
Bardzo widowiskowy był również sprint na dystansie
300m w kategorii młodszej wygrała K. Majewska
drugie miejsce nabiegała I. Posturzyńska a trzecie

O. Mazur, w grupie starszej najlepszą sprinterką okazała
się O. Bereza, drugie miejsce nabiegała Z. Sadowska
a trzecie M. Maziarczuk. W kategorii chłopców młodszych zwyciężył; M. Smorga, drugi był B. Wójcik,
a trzeci K. Górny. W kategorii starszej najlepszy
w sprincie był J. Górny na drugiej pozycji uplasował się
F. Maciejewski, a trzeci był M. Popek.
W trakcie imprezy były różne atrakcje między innymi:
prelekcja na temat bezpieczeństwa, a także dzieci i młodzież po rywalizacji częstowała się przygotowanymi
grilowanymi kiełbaskami. Na koniec wszyscy, którzy
brali udział w konkurencjach sportowych i innych konkursach, które towarzyszyły imprezie, otrzymali nagrody rzeczowe za najlepsze miejsca. Dekoracji i wręczenia nagród dokonała Pani dyrektor w obecności komisji
sędziowskiej.

65. Światowy Dzień Pomocy Chorym na Trąd
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży „Ut unum
sint” działające przy naszej parafii zorganizowało
kiermasz ciast na rzecz chorych na trąd.
Trąd to znana od najdawniejszych czasów przewlekła
choroba zakaźna atakująca skórę i system nerwowy
człowieka. Trąd straszliwie okalecza, dlatego od zawsze
budził lęk i trwogę, a trędowaci byli uważani za
umarłych za życia. Choroba ta najczęściej dotyka
najuboższych (często żyjących na skraju nędzy),
których nie stać na podstawowe środki do życia i
higieny, a tym bardziej na lekarstwa. Trąd atakuje
głównie nos, uszy, dłonie, stopy. Nerwy zostają
zniszczone przez bakterie, na skutek czego chorzy mają
zaburzenia czucia lub nie mają go wcale. Zainfekowana
część ciała obumiera, gnije i odpada, bądź w niektórych
przypadkach jest odgryziona przez szczury, których
wabi gnijące ciało, kiedy taki człowiek śpi. Musimy
sobie zdać sprawę, ze ludzie nie maja takich pięknych,
bezpiecznych domów jak Europejczycy, a często
mieszkają w lepiankach, szałasach, itp.
Od 1982 roku trąd jest chorobą wyleczalną. Wykryty we
wczesnym stadium nie przynosi żadnych przykrych
konsekwencji. Pacjent otrzymuje lekarstwa z grupy
gruźliczej, które zatrzymują chorobę. Koszt takiego
leczenia wynosi ok. 30 dolarów. Dla wielu jest to bardzo
niewielka suma, jednak dla Afrykańczyków to
bogactwo, na które nieliczni mogą sobie pozwolić.
Dzięki skutecznej terapii kilkanaście milionów ludzi
odzyskało zdrowie. Niestety od kilku lat liczba chorych
trafiających na leczenie nie zmniejsza się. Każdego

roku notuje się około ćwierć miliona nowych
zachorowań. Jeśli chory trafi na leczenie zbyt późno,
będzie można go uwolnić z trądu, ale nie cofnie się
okaleczeń. Dlatego szacuje się, że wśród wyleczonych
trędowatych ponad 4 miliony to osoby niezdolne do
samodzielnej egzystencji pozostające do końca życia w
specjalistycz nych ośrodkach.
W tym roku obchodziliśmy 65. Światowy Dzień
Pomocy Chorym na Trąd. W Polsce za koordynację
działań odpowiedzialna jest Fundacja Polska Raoula
Follereau.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli tę akcje stając
się taką Matką Teresą z Kalkuty.
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Po raz kolejny w Leonowie odbył się festyn z okazji Dnia
Dziecka i Rodziny. Jak zawsze przybyło dużo osób. Dzieci
bawili się na zjeżdżalni i wygrywali w konkursach ciekawe
nagrody, a także degustowali ciasta i słodycze, które
ufundowali właściciele sklepu Ola i Krzysztof Wójcik, radna
Bożena Jagiełło i sołtys Bożena Krzyżanowska. Nie zabrakło
również ciekawych stroji, w które przebierali się dzieci
i dorośli. Wszyscy spędzili miło czas i byli bardzo zadowoleni
z festynu. Dziękuje wszystkim za przybycie.

Dzień dziecka zorganizowany przez sołtys
Hruszowa Alicję Książek był dniem pełnym
zabawy. Dzieci miały możliwość wzięcia udziału
m.in.: w konkursie z cytryną, konkursie
w wózkach czy w biegu z przeszkodami oraz
w malowaniu twarzy. Rozpalono też ognisko,
przy którym można było upiec smaczną kiełbasę
a na koniec wypoczynku każde dziecko dostało
upominek.

Dzień dziecka w Wólce Rejowieckiej
zorganizowany przez Wandę Baran
minął w wesołej atmosferze zabawy
i smacznego poczęstunku. Dzieci brały
udział w malowaniu twarzy i różnego
rodzaju zabawach na świetlicy oraz
zabawie na placu zabaw.

Serdeczne słowa podziekowania Panu burmistrzowi Tadeuszowi Górskiemu
za pomoc przy odnowieniu i remoncie figury przydrożnej
składają mieszkańcy Kobylego, radna Jolanta Popek i sołtys Janina Smętkowska.
Mieszkańcy dziękują też za zbudowaną drogę w Kol. Kobyle.
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KULTURALNE WYDARZENIA
Z GMINY REJOWIEC
25.03. – Spotkanie z poezją
Mariana Janusza Kawałko
Spotkanie z poezją wpisało się w kalendarz
corocznych spotkań poświęconych upamiętnieniu
zmarłego poety, jego sylwetki oraz twórczości.
Tegoroczne spotkanie, wzorem ubiegłego roku,
zostało podzielone na II części. Pierwsza – część
artystyczna została przygotowana przez młodzież
ze Szkoły Podstawowej, Gminnego Ośrodka
Kultury oraz muzyków Gminnej Orkiestry Dętej
w Rejowcu. W pięknej aranżacji słowno-muzycznej zostały przywołane utwory poety. Została także
zaprezentowana prelekcja zdjęć sylwetki poety.
W tej części zaprezentowali się: Natala Jasińska,
Oliwia Majewska, Żaneta Przychodaj, Zuzanna
Jodłowska, Zuzanna Batejko, Justyna Kister,
Amelia Myszor, Bożydar Jodłowski, Radosław
Sroczyński, Danuta Długosz oraz Mariusz
Lechowicz.
Druga część oparta została o słowa poety – zaprezentowanie poezji przez przybyłych gości oraz
wspomnienia związane z osobą Mariana Janusza
Kawałko.
Swoimi osobistymi wspomnieniami artystycznymi
podzielił się Henryk Radej – przyjaciel poety.
Wśród zaproszonych gości obecny był także
Burmistrz Tadeusz Górski oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej Mirosław Kość.
Całość cieszyła się zainteresowaniem mieszkańców Rejowca.
Honorata Sałamacha
06.04. Spektakl
„Mąż zmarł, ale już mu lepiej”
„Mąż zmarł, ale już mu lepiej” - czarna komedia
obyczajowa w reżyserii Andrzeja Woźniaka została
przedstawiona przez Żeńską Grupę Teatralną Bzite
na deskach sceny Gminnego Ośrodka Kultury.
Spektakl rozbawił zebraną publiczność, która licznie przybyła na widowisko teatralne.
Honorata Sałamacha
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18.04. – Spotkanie prozdrowotne
18 kwietnia w salach Gminnego Ośrodka Kultury w Rejowcu odbyła się prelekcja pt. „Choroby
jamy ustnej i przyzębia”, którą poprowadził
specjalista II stopnia chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Marcin Stelmaszczyk. Była to również
możliwość wstępnej konsultacji stomatologicznej,
a także okazja do zadawania pytań. Spotkanie
prozdrowotne poprzedził wykład mgr. inż. architektury krajobrazu Anety Oszust na temat „Jak
zaprojektować ogród”. Pani Aneta przedstawiła
wiele możliwości aranżacji przestrzeni przy domu,

lek. dent. Marcin Stelmaszczyk

doradzała w kwestiach dbania o glebę czy zakupu
roślin i ich przydatności. Dla przybyłych gości
wystąpiła wokalistka – Monika Pyclik, umilając
całość spotkania.
Wśród zaproszonych gości obecna była
Zdzisława Bożena Deniszczuk ze Stowarzyszenia
„Ziemia Chełmska”. Licznie przybyły także
członkinie wszystkich działających na naszym
terenie Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy
Rejowca i okolic.
Honorata Sałamacha

mgr inż. Aneta Oszust

24.04. – Przedstawienie teatralne „Rady dobrej wróżki”
W Gminnym Ośrodku Kultury gościnnie
wystąpił teatr Profilaktyczny Edukacja i Animacja
„Magik”. Przedstawienie pt. „Rady dobrej
wróżki”, zebrało liczną grupę dzieci ze Szkoły
Podstawowej. Poprzez dobrą zabawę i aktywny
udział w spektaklu, dzieci zapoznały się z zasadami
zdrowego odżywiania i aktywności ruchowej.
Honorata Sałamacha
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08.05. – 37. Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe
W Gminnym Ośrodku Kultury w Rejowcu odbyły
się eliminacje powiatowe do 37. Małego Konkursu
Recytatorskiego. Gościliśmy 14 uczestników z całego
powiatu, m.in. z Zespołu Szkół w Sawinie, Szkoły
Podstawowej im. 4 Brygady Wojska Polskiego
w Zawadówce, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Reja w Rejowcu oraz uczestniczkę z GOK w Rejowcu.
Po wysłuchaniu prezentacji, komisja konkursowa
w składzie: Karolina Lipińska – polonistka, Iwona
Borowska – SP im. Mikołaja Reja w Rejowcu oraz
Agata Krzeszczyk – reprezentująca Starostwo Powiatowe w Chełmie, wytypowała na eliminacje wojewódzkie:
W kategorii I:
– Darię Cebrat oraz Ninę Piotrzkiewicz ze Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu
W kategorii II:
– Hannie Błaszczuk z Zespołu Szkół w Sawinie
oraz Justynę Jakubiec – Szkoła Podstawowa
im. 4 Brygady Wojska Polskiego w Zawadówce
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe
dyplomy, nagrody książkowe i słodycze ufundowane
przez Starostę Powiatu Chełmskiego oraz Burmistrza
Rejowca.
Honorata Sałamacha

Daria Cebrat

Nina Piotrzkiewicz

Hanna Błaszczuk

Justyna Jakubiec

Laureaci konkursu

15.05. – Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”
15 maja w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Rejowcu odbyły się eliminacje powiatowe Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający
Słowik”, do których zgłosiło się 13 uczestników
z całego powiatu.
Każdy z nich zaprezentował dwa wybrane przez siebie
utwory, po wysłuchaniu których komisja konkursowa
w składzie:
Andrzej Sar – przewodniczący, Wojewódzki Ośrodek
Kultury w Lublinie, Kornelia Niedbał – Wojewódzki
Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Agata Krzeszczyk
Laureaci konkursu
– Starostwo Powiatowe w Chełmie,
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
wytypowała na eliminacje wojewódzkie: Weronikę
pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody rzeczowe
Jedruszak oraz Bartosza Łobodzińskiego.
ufundowane
przez
Starostę Powiatu ChełmskiePrzyznano również wyróżnienia dla: Rafaelli Terepogo
oraz
Burmistrza
Rejowca.
ry, Patrycji Tomaszewskiej oraz Karoliny Mączki.
Honorata Sałamacha
22.05 – Konkurs wiedzy o Gminie Rejowiec „Moja Mała Ojczyzna”
w Gminnym Ośrodku Kultury
Już po raz kolejny dzieci i młodzież ze Szkoły Komisja konkursowa w składzie:
Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu miały Janina Danielczuk – przewodnicząca komisji,
okazję wykazać się wiedzą na temat swojej Małej polonistka
Ojczyzny – Gminy Rejowiec, jej historii i pocho- Stanisław Miszczuk – artysta-malarz, regionalista
dzeniu.
Jerzy Grzesiak
– Przewodniczący Towarzystwa
Regionalnego
Rejowiec
Do tegorocznej edycji konkursu „Moja Mała Ojczyzna” zgłosiło się 15 uczestników, wyłonionych Mariusz Lechowicz – przedstawiciel Gminnego
Ośrodka Kultury w Rejowcu,
w szkolnych eliminacjach.
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po przeprowadzeniu pisemnego konkursu wiedzy
postanowiła wyłonić zwycięzców poszczególnych
kategorii wiekowych:
1. W kategorii I – uczniowie klas IV-V:
I miejsce – Maja Dąbska
II miejsce – Zuzanna Tomala
III miejsce – Aleksandra Koczkodaj
2. W kategorii II – uczniowie klas VI-VII:
I miejsce – Paulina Majewska
II miejsce – Weronika Pomian
III miejsce – Patrycja Piwko
3. W kategorii III – uczniowie klas gimnazjalnych:
I miejsce – Eliza Kozłowska
II miejsce – Emilia Sadowska
III miejsce – Aleksandra Kiraga

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Burmistrza Rejowca.
Honorata Sałamacha

Uczestnicy

Kultywują pamięć o swoim Rodaku – Papieżu!
Tegoroczna, V edycja konkursu wiedzy o Świę- II Kategoria wiekowa - klasy IV-VI, praca
tym Janie Pawle II „My jesteśmy Świadkami”, pisemna (test):
zebrała wielu uczestników, zarówno dzieci
Miejsce I
z Gminnego Przedszkola w Rejowcu jak i młodzież
Maja Dąbska
z SP im. Mikołaja Reja w Rejowcu.
Miejsce II
25 maja w salach Gminnego Ośrodka Kultury
Wiktoria Wołoszyn
w Rejowcu odbyła się część pisemna dla dwóch
Miejsce III
starszych grup wiekowych z przedziału klas IV-VI
Zuzanna Tomala oraz Jakub Jędruszak
oraz klas VII i klas gimnazjalnych. Młodzież wykaKomisja konkursowa w składzie: Danuta Długosz
zała się wiedzą w przygotowanym dla nich teście.
– przewodnicząca, ks. Dariusz Lipski oraz
Natomiast dzieci z najmłodszej grupy wiekowej,
Radosław Sroczyński, przyznało:
w tym klas 0-III wykonały prace plastyczne
III kategoria wiekowa - klasy VII i klasy
pt. „Święty Jan Paweł II – sportowiec i podróżnik”.
gimnazjalne, praca pisemna (test):
Komisja konkursowa w składzie: Danuta Długosz
Miejsce I
– przewodnicząca, Stanisław Majewski oraz
Oliwia Majewska
Radosław Sroczyński, przyznała:
Miejsce II
I kategoria wiekowa – prace plastyczne:
Aleksandra Kiraga
Miejsce I
Miejsce III
Rafaella Terepora
Patrycja Piwko
Miejsce II
Dyplomy i nagrody w postaci książek zostały
Daria Jamroż
ufundowane przez Burmistrza Rejowca oraz przez
Miejsce III
Agatę Dumę-Szajewską – właścicielkę sklepu
Lena Bogdańska
„Ars Artis” z Chełma.
Borys Pimenow
Honorata Sałamacha

Uczestnicy II
kategorii wiekowej
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Uczestnicy III
kategorii wiekowej

Oksza
W dniach od 18 do 30 czerwca 2018 r. odbywają się
Międzynarodowe Warsztaty Plastyczno - Rzeźbiarskie
* * *
Tegoroczne Święto Plonów o zasięgu powiatowym odbędzie się
przy Pałacu w Rejowcu w dniu 9 września 2018 r.

Zapraszamy na wakacje
z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Rejowcu!!!

Bezpłatne Warsztaty
Plastyczne dla dzieci
w dniach 25 - 29 czerwca 2018 r (bez sobót i niedziel),
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 i z zagranicy.

Wystawa prac dzieci i plenerowiczów
w salach Gminnego Ośrodka Kultury w Rejowcu
29 czerwca o godzinie 17. 00

Półkolonie letnie!!!

w dniach 02 – 13 lipca 2018 r. (bez sobót i niedziel)
dzieci i młodzież w wieku szkolnym, od 7 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 200 zł - płatne w kasie Gminy Rejowiec,
co jest równoznaczne z zapisaniem (nie potrzeba już gdzieś indziej zgłaszać).

Bezpłatne Warsztaty Rękodzieła
dla dzieci
w dniach 24 lipca – 4 sierpnia 2018 r (bez poniedziałków i niedzieli)
w godzinach od 12. 30 do 16.30 ( zapisy w GOK)

Dodatkowe informacje możecie państwo uzyskać pod numerem telefonu

(82) 56 88 335
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Spektakl „Mąż zmarł,
ale już mu lepiej”

Uczestnicy Powiatowego
Festiwalu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej
Uczestnicy „Małego
Konkursu
Recytatorskiego”

Spotkanie
prozdrowotne

Przedstawienie teatralne
pt. „Rady dobrej wróżki”
Wystawa
Jana Pawła II

Przedszkolaki
radośnie
witały wiosnę

Książka moim
przyjacielem

Jak rozweselić ziemię?

Apel Wielkanocny

Wielkanocne zajączki
Zamiast wagarów – dobra zabawa

,,Reczka” po raz
kolejny na podium

Pielgrzymka klas III do Bazyliki
Narodzenia NMP w Chełmie

III Powiatowy Konkurs z języka
angielskiego „English? Easy!”
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