GAZETA SAMORZĄDOWA nr 4 (194) 2019 r.
Boże Narodzenie - najmilsze święto w roku. Wigilia - najpiękniejszy dzień po zmroku.
Niech te piękne chwile upłyną Państwu w rodzinnym, pełnym radości gronie.
Niech miłość i życzliwość w każdym sercu zapłonie.
Niech w te radosne dni snuje się kolęda,
a gałązki świerkowe niech pachną wszystkim na zdrowie.
Niech w tych niezwykłych dniach nie zabraknie dobrego słowa i serdecznego gestu,
a we wszystkich domach niech zagości zrozumienie i nadzieja, która z godnością
pomoże podejmować trud istnienia i z głęboką wiarą wejść w Nowy 2020 Rok.
Radosnych świąt wszystkim mieszkańcom Rejowca i gminy oraz ich gościom życzą
Burmistrz i Przewodniczący Rady

Egzemplarz bezpłatny

Oksza
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11 listopada to data niezwykle ważna dla Polaków. Tego dnia 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość, na
którą nasz kraj czekał długie 123 lata. Z tym dniem Polakom kojarzą się trzy, jakże ważne słowa: Wolność,
Niepodległość, Ojczyzna. O wolności pięknie mówił nasz rodak św. Jan Paweł II podczas drugiej pielgrzymki
do umiłowanej Ojczyzny w 1991 roku: „Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale zdobywać. Zdobywa się ją, czyniąc użytek w prawdzie, bo tylko prawda czyni wolnym”.
W tym roku 11 listopada to podwójnie ważny dzień dla naszej społeczności. Parafia pw. Św. Jozafata
obchodzi stulecie powstania. Z tej podwójnej okazji w miejscowym kościele miała miejsce uroczystość poświęcona Bogu i Ojczyźnie. Przed Mszą św. przedszkolaki pod kierunkiem wychowawczyń P.P. Ewy Semeniuk, A. Szwed i Eweliny Rybarczyk zaprezentowały część artystyczną zatytułowaną „Przedszkolaki dla Niepodległej”. Złożyły się na nią pieśni patriotyczne, tematyczne wiersze oraz taniec z chustą i flagą. Przedszkolaki wspierała Pani dyrektor Barbara Kość, biorąc czynny udział w uroczystości. Dzieci okazały się prawdziwymi artystami, wykazując ogromne zaangażowanie Dostarczyły licznie zgromadzonym w kościele wiele wzruszeń.
Liturgię Mszy św. sprawował i wygłosił homilię Ks. Biskup Stanisław Budzik. Mówił o jedności kościoła, nawiązując też do jedności Polaków. Przypomniał wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości,
owocem której stał się polski kościół. Przybliżył sylwetkę św. Jozafata Kuncewicza, imię którego nosi parafia.
Podkreślił ważne wydarzenia dla rejowieckiej parafii, jakim stało się przywiezienie przez księdza proboszcza
Jacka Jakubca relikwii największego z rodu Polaków św. Jana Pawła II. To dzięki staraniom naszego Proboszcza wierni mogą modlić się do relikwii Wielkiego Polaka otrzymanych z rąk Kardynała Dziwisza. To wielkie
wyróżnienie i zaszczyt, tym bardziej połączony ze 100-leciem parafii.
Oprawę muzyczną uroczystości stanowiła niezawodna orkiestra dęta pod wprawną batutą Mariusza Cichosza. Dodatkową atrakcję zapewniły Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, bowiem Panie przygotowały wiele smacznych wypieków, którymi uczestnicy uroczystości mogli częstować się.
Bóg i Ojczyzna to ważne połączenie dla wielu pokoleń Polaków.
Janina Danielczuk

Wizyta Arcybiskupa Stanisława Budzika

Dzieci z Gminnego Przedszkola w Rejowcu

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich

Strona 4

Oksza
Od 1999 roku czyli od momentu powstania, Towarzystwo Regionalne włącza się we wszystkie inicjatywy służące wszechstronnemu rozwojowi regionu, a więc w ochronę zabytków, miejsc pamięci narodowej, pielęgnowanie i popularyzowanie tradycji regionalnych. Nie prowadzi działalności gospodarczej, ani odpłatnej
działalności pożytku publicznego. Na przestrzeni lat towarzystwo przyczyniało się do promowania naszego
regionu, kształtowania świadomości historycznej i rozbudzania lokalnego patriotyzmu. W tym ostatnim celu
zorganizowało dla członków i ich rodzin wycieczkę do Muzeum w Kozłówce, gdzie ukrywał się u zakonnic
Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński, mający związki z Lubelszczyzną.
Członkowie Towarzystwa porządkowali groby ludzi spoczywających na miejscowym cmentarzu parafialnym, zasłużonych dla przeszłości Rejowca, m.in. Rodziny Woronieckich, który to wcześniej został poddany generalnej renowacji. Zadbali o prawosławne mogiły usytuowane w pobliżu kaplicy cmentarnej, groby żołnierskie i dawnych nauczycieli. Nie przeprowadzenie kwesty nie wynika z braku zaangażowania, ale ze zbyt
zagmatwanych przepisów uniemożliwiających realizacje zadania tego typu.
Od kilku lat Towarzystwo Regionalne ubiera okazałą choinkę w kościele. Podobnie będzie i w tym roku.
Członków Towarzystwa przybywa, a chętnych do działania zapraszamy.
Janina Danielczuk
Jerzy Grzesiak

Prace na cmentarzu parafialnym

Kozłówka

Kaplica Stefana Wyszyńskiego

Członkom Towarzystwa Regionalnego Rejowiec i ich rodzinom oraz mieszkańcom Rejowca i gminy,
ich gościom radosnych Świat Bożego Narodzenia, dużo pomyślności w nowym 2020 roku
życzy Przewodniczący Jerzy Grzesiak
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dużo rodzinnego ciepła, miłości, prawdziwie świątecznego nastroju i nadziei, która pozwoli z nutką optymizmu wejść w Nowy 2020 rok czytelnikom OKSZY,
bez względu na miejsce ich zamieszkania życzy REDAKCJA
"I znów jak co roku powraca czar obietnicy. Rodzi się Syn Boży"
Na czas najpiękniejszych Świąt bożego Narodzenia pragnę złożyć czytelnikom tej gazety, jak również mieszkańcom sołectwa Rejowiec i ich gościom najlepsze życzenia: spokoju, pojednania w rodzinach, wiary w ludzkie dobro, spełnienia marzeń drzemiących w zakamarkach Waszych serc.
Niech malutki Jezusek nie skąpi swoich łask, niech błogosławi w każdy dzień i zawsze towarzyszy w życiu.
Niech radość z Jego przyjścia opromienia wszystkich. Niech Nowy 2020 Rok będzie rokiem nadziei, pokoju,
samych zdrowych i pięknych dni - tego życzy z całego serca Wasz sołtys Lucyna Polakowska

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa Bożego
w każdym dniu nadchodzącego Roku życzy
Radna Powiatu Chełmskiego i Dyrektor GOK w Rejowcu Dorota Łosiewicz
Szczęśliwych, kojących, przeżytych w zgodzie ze światem i z sobą samym, pełnych życia i miłości
Świąt Bożego Narodzenia oraz niesamowitego, niezapomnianego sylwestra mieszkańcom Rejowca i Hruszowa
życzy Radny Franciszek Karaś wraz z przewodniczącą KGW Hruszów Moniką Mazur

Niech magia Świąt Bożego Narodzenia wypełnia ciepłem wszystkie mroźne dni, a blask gwiazd
przypomina, Że czasem wystarczy tylko wypowiedzieć życzenie…
Spełnienia wszystkich świątecznych życzeń!
Sołtys Hruszowa Alicja Książek
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Być dobrym jak chleb
W ramach udziału w Międzynarodowym Projekcie ,,Piękna nasza Polska
cała’’ 25 października grupa 6 i 5-6 latków z naszego przedszkola wybrała się
na warsztaty kulinarne pieczenia chleba metodą tradycyjną na zakwasie do Koła Gospodyń wiejskich w miejscowości Wólka Rejowiecka. Tam przywitała nas
serdecznie przewodnicząca KGW pani Wanda Baran, która przybliżyła nam na
czym polega działalność i kiedy powstało Koło Gospodyń. Podczas warsztatów
dzieci poznały składniki potrzebne do upieczenia chleba. Miały możliwość obserwowania poszczególnych etapów przygotowania ciasta oraz, proporcji zastosowanych składników. Przed upieczeniem ciasto należało dokładnie wymieszać
i odstawić w ciepłe miejsce aby mogło wyrosnąć. Po wyrośnięciu ciasto zostało
przełożone do foremek, z których upiekło się dwa złociste bochenki chleba.
Każdy mógł się poczęstować-wszyscy byli zachwyceni zapachem i smakiem
pszenno-żytniego chleba z ziarnami lnu, dyni i słonecznika. Chleb dzieciom tak
bardzo smakował, że prosiły o dokładkę. Wycieczkę uważamy za bardzo udaną
a za okazaną gościnność serdecznie dziękujemy.
Ewelina Rybarczyk, Anna Szwed, Ewa Semeniuk

Próbna akcja ratownicza w przedszk olu
W dniu 23 października w naszym przedszkolu odbyły się ćwiczenia z próbnej ewakuacji na wypadek
pożaru. Wszyscy pracownicy przedszkola odbyli wcześniej szkolenie dotyczące zasad zachowania i postępowania na wypadek pożaru lub innej sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu i zdrowiu ludzi. Wszyscy zdajemy
sobie sprawę z tego, jak ważne jest przekazywanie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań oraz zapobiegania sytuacjom zagrażającym życiu na każdym
etapie edukacji dzieci. W celu podniesienia wiedzy oraz umiejętności dzieci w
zakresie bezpieczeństwa pożarowego w naszym przedszkolu realizowaliśmy
szereg zajęć i pogadanek n. t. rozpoznawania niebezpiecznych sytuacji oraz zachowania się w razie pożaru.
Próbna akcja ratownicza miała na celu sprawdzenie w praktyce wiedzy zdobytej
podczas szkoleń i zajęć. Ćwiczenia przeprowadzono w obecności strażaków z
Państwowej Straży Pożarnej z Chełma oraz komendanta OSP w Rejowcu. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie i bez najmniejszych problemów Otrzymaliśmy ocenę celującą.
Po zakończonej akcji dzieci miały okazję porozmawiać z wyjątkowymi gośćmi.
W trakcie spotkania nasi podopieczni wysłuchali opowieści o trudnej i niebezpiecznej pracy strażaka, dowiedzieli się także w jakich okolicznościach można
wezwać Straż Pożarną. Przedszkolaki doskonale wiedzą już, że
strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do, między innymi, wypadków samochodowych. Dzieci miały również
okazję obejrzenia z bliska wozu strażackiego oraz zapoznania się
z jego wyposażeniem. Nasi goście nie tylko z zapałem opowiadali
o swojej pracy, ale również cierpliwie odpowiadali na wszelkie
pytania. Na zakończenie spotkania powtórzyliśmy wspólnie numery alarmowe i podziękowaliśmy naszym gościom za spotkanie.
Dyrektor przedszkola—Barbara Kość
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Przedszkolaki dla Niepodległej
Gminne Przedszkole w Rejowcu uczestniczy w wielu inicjatywach związanych z patriotyzmem. Dzieci odwiedziły pomniki poświęcone bohaterom historycznym. Zapaliły znicze, aby uczcić ich pamięć. Spacerując
po miejscowości wyszukiwały symboli narodowych. Uczyły się hymnu państwowego oraz wykonywały liczne prace plastyczne o tematyce narodowej.
W dniu 11.11.2019 dzieci z najstarszych grup przedszkolnych aktywnie uczestniczyły w Gminnych obchodach Święta Niepodległości. Przedszkolaki pod kierunkiem wychowawczyń: Ewy Semeniuk, Anny
Szwed, Eweliny Rybarczyk przygotowały montaż słowno – muzyczny, który był zaprezentowany w kościele
przed Sumą Odpustową ku czci biskupa i męczennika Jozafata Kuncewicza. Przed bardzo licznie zgromadzoną widownią mali artyści śpiewali pieśni patriotyczne, wiersze, a także wykonały taniec z chustą i taniec z
flagą demonstrując przy tym symbole narodowe. Narrację występu poprowadziła dyrektor przedszkola.
Można było zobaczyć łezkę wzruszenia w oku zgromadzonych widzów, co świadczyło, że z pewnością ta
uroczystość zapadnie wszystkim głęboko w pamięci. Ten dzień przeżyliśmy dumnie i z uśmiechem na twarzy,
jak każdy patriota.
Niepodległość to jest bardzo ważne słowo. Każdy człowiek - mały czy duży - powinien pamiętać o korzeniach, historii swojego kraju. Dbać o piękny język i szanować symbole narodowe. Dzieci nie tylko pamiętają o tym od święta, ale przy każdej sytuacji pokazują, jak być prawdziwym patriotą.
Barbara Kość

PATRIOTYCZNY POKAZ MODY
12 listopada dzieci z naszego przedszkola realizowały kolejne zadanie związane z projektem ,,Piękna
Nasza Polska Cała”. W tym dniu odbył się patriotyczny pokaz mody w wykonaniu grup 6 i 5-6 latków. Kreacje według swojego pomysłu oraz gustu dzieci wykonały w domu. Warto podkreślić, iż rodzicie wykazali się
wielkim zaangażowaniem i pomysłowością, przygotowując stroje dla swoich pociech. Dzieci w rytm muzyki
prezentowały swoje kreacje na długim czerwonym dywanie. Na pokazie nie zabrakło stroju kibica, góralki,
krakowianki, żołnierza oraz orła.
Po zakończeniu prezentacji jury w składzie: Barbara Kość, Monika Cios, Sylwia Baran wybrała najciekawsze stroje nagradzając je nagrodami i dyplomami. Pierwsze miejsce zajęli: Mateusz Kozioł, Sara Wojtaszak, Wiktor Sadlak, drugie miejsce: Wiktoria Baran, Szymon Korcz, Michał Pawelec, trzecie miejsce: Adrian
Studziński, Ola Dendera i Lena Kociuba. Pozostali uczestnicy otrzymali książeczki i słodkie upominki. Serdecznie gratulujemy.
Ewelina Rybarczyk, Ewa Semeniuk, Anna Szwed
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Dzień Nauczyciela w przedszk olu
14 października to wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników
oświaty, ponieważ w tym dniu obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Nasze przedszkolaki również podziękowały swoim Paniom i Pracownikom
Przedszkola za trud włożony w ich nauczanie i wychowanie. W tym uroczystym dniu dzieci zaprezentowały się najlepiej jak umiały. Nie zabrakło życzeń, wierszy, piosenek, tańców, które w całości stworzyły przepiękne widowisko w podziękowaniu za codzienną pracę, oddanie i serdeczność. Najmłodsza grupa 3-latków przygotowana przez p. M. Kość-Krupińską i p. M.
Kajdaszuk-Kozioł zaprezentowała taniec z parasolką i taniec listków, grupa
4-latków przygotowana przez p. E. Farian i M. Maziarczuk zaprezentowała
taniec “Zygzak”, a grupa dzieci 5-6 letnich pod kierunkiem p. E. Rybarczyk
i A. Szwed zaprezentowały układ taneczny ,,Cza-cza dla Pani ". Najstarsi
zaś wychowankowie pod okiem p. Dyrektor B. Kość i p. E. Semeniuk zaprezentowały taniec “Trojak". Do podziękowań przyłączył się również Burmistrz Rejowca pan Tadeusz Górski i Dyrektor Przedszkola Pani Barbara
Kość, którzy skierowali do Grona Pedagogicznego oraz Pracowników
Przedszkola wiele ciepłych słów, życząc dalszej owocnej pracy, nagradzając
przy tym pracowników najbardziej zasłużonych. Po zakończonych występach dzieci wręczyły pracownikom i gościom własnoręcznie wykonane
kwiaty i upominki. Na zakończenie przedszkolaki zostały nagrodzone gromkimi brawami i smacznymi cukierkami przyniesionymi przez pana Burmistrza. Ten dzień wszystkim upłynął w miłej i serdecznej atmosferze, a wrażenia na długo pozostaną w naszej pamięci.
Michalina Maziarczuk

Dzień Misia w grupie 4-5 latków
W dniu 25 listopada br. przedszkolaki z grupy 4 -5 latków uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Tego dnia każde
dziecko przyszło do przedszkola ze swoim przyjacielem Misiem. Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy z rodzicami i misiami. Dla
dzieci i rodziców w tym dniu przygotowano wiele atrakcji: zabawy, konkursy, degustację miodu i przysmaków misiowych, śpiewy i pląsy przy piosence. W przyszłym roku na pewno zaprosimy do przedszkola wszystkie najukochańsze misie, misiaczki, miśki i wspólnie się będziemy uczyć i bawić z
okazji tak przemiłego ,,Dnia Misia”.
Michalina Maziarczuk

Wizyta funkcjonariusza Straży Granicznej
Dnia 20 listopada br. funkcjonariusz Straży Granicznej w Dorohusku starszy chor. sztab. p. Krzysztof
Myszor odwiedził przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Rejowcu. Podczas spotkania dzieci miały okazję zapoznać się z trudną i odpowiedzialną pracą funkcjonariuszy
Straży Granicznej. Gość opowiedział dzieciom o swojej pracy i przedstawił zadania, którymi funkcjonariusze zajmują się na co dzień. Druga część spotkania dotyczyła prezentacji sprzętu, w który wyposażony jest każdy funkcjonariusz Straży Granicznej. Przedszkolaki z zaciekawieniem oglądały sprzęt, jakim funkcjonariusze posługują się w trakcie
pełnionej służby. Każde dziecko miało możliwość obejrzenia i dotknięcia kajdanek, czapek, hełmu oraz założenia specjalnych kamizelek czy ubrania się w służbowy ekwipunek.
Funkcjonariusz zademonstrował, w jaki sposób zakuwają w kajdanki przestępców. Dzieci miały także możliwość sprawdzenia jak działa top scan. Pan Krzysztof przeprowadził pogadankę na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Miłym zaskoczeniem dla
wszystkich były pamiątkowe paszporty Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz inne pamiątkowe
przedmioty , które otrzymał każdy uczestnik spotkania. Na koniec dzieci wysłuchały bajki, którą przeczytał
pan chorąży w ramach akcji ,,Czytające Przedszkolaki” i podziękowały za wspólnie spędzone miłe chwile
wręczając dyplomy i podziękowania.
Michalina Maziarczuk
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Miś- przyjacielem dzieci
Pluszowe Misie to najwierniejsi przyjaciele dzieci, dlatego święto Misia przypada 25 listopada i jest chętnie celebrowane wśród najmłodszych. Dzieci z grupy 34latków również przybyły tego dnia do przedszkola ze swoją przytulanką. Sympatyczne pluszaki towarzyszyły dzieciom w zagadkach, rymowankach, piosenkach a nawet
w degustacji miodku - ulubionego przysmaku niedźwiadków.
Każde dziecko wie, że pluszak to symbol ciepła, dobra, łagodności i opiekuńczości, czyli wszystkiego, czego pragnie mały człowiek.
M. Kość-Krupińska

Poznajemy symbole narodowe
Budzenie miłości dzieci do małej i wielkiej Ojczyzny jest jednym z celów wychowania patriotycznego w przedszkolu, dlatego nasze maluszki w trakcie zajęć dydaktycznych zostały wprowadzone małymi krokami w świat swojej Ojczyzny. 3 latki
wysłuchały wiersza Kto Ty jesteś?, poznały barwy narodowe, nasze godło. Wykonały flagi Polski, nazywały jej kolory.
Były to ważne zajęcia wychowania patriotycznego, które miały rozbudzić w naszych przedszkolakach iskrę patriotyzmu i szacunku do symboli narodowych.
M. Kość-Krupińska, M. Kajdaszuk-Kozioł

Święto Jabłka- zajęcia otwarte
Zajęcia otwarte to forma zajęć umożliwiająca rodzicom obserwowanie swojego
dziecka w czasie zabaw i zajęć w grupie rówieśniczej. Rodzice mają możliwość zapoznania się z osiągnięciami swojej pociechy oraz zachowania w czasie zajęć dydaktycznych. Mogą porównać stopień rozwoju swojego dziecka z jego rówieśnikami. Zajęcia takie umożliwiają również zapoznanie się ze sposobem pracy nauczyciela w
przedszkolu.
10 października 2019 r. odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców w grupie najmłodszej. Wychowawczynie zorganizowały Święto Jabłka-pyszne dary jesieni. Dzieci
aktywnie brały udział w zabawach: słuchowej, muzyczno- ruchowej, ruchowej oraz
plastycznej. Na przedszkolaków czekał pyszny poczęstunek w postaci "jabłkowych
rarytasów", a wisienką na torcie były zdjęcia pociech w jabłuszku.
M. Kość-Krupińska, M. Kajdaszuk-Kozioł

Zdrowych, spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku
2020 dla mieszkańców Zawadówki życzy Radna—Małgorzata Kość

Zdrowych, pogodnych przepełnionych miłością i szczęściem z rodzinnych spotkań przy wigilijnym stole
Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzą: sołtysi Bożena Krzyżanowska, Jadwiga
Mazurek oraz radna Bożena Jagiełło
Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz
pasma sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym Nowym Roku
mieszkańcom Wólki Rejowieckiej przesyłają: Radny Zbigniew Rumiński,
Sołtys Sylwester Frącek , przewodnicząca KGW Wólka Rejowiecka Wanda Baran
wraz z członkiniami KGW
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Biało-czerwone Drzewo Dobra
Przedszkolaki z grupy 5-6 i 6 latków w ramach międzynarodowego projektu ,,Piękna
nasza Polska cała” wraz ze swoimi rodzicami na czerwonych serduszkach wpisywali dobre
uczynki dla Polski i przyczepiali je na ,,Drzewie Dobra". Dobre uczynki to pomysły, które
mogą wpłynąć na to, iż nasza Ziemia będzie, zdrowa i piękna, a Polacy szczęśliwi. Pomysłowość przedszkolaków była ogromna. A to niektóre propozycje: szanować symbole narodowe,
pamiętać o przodkach, dbać o pokój, segregować śmieci, pomagać biedniejszym.
Dziękujemy za te piękne propozycje.
Ewa Semeniuk, Anna Szwed, Ewelina Rybarczyk

Bezpieczny przedszkolak- wizyta Policjanta
15 listopada 2019 roku w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantem z Komisariatu Policji w Krasnymstawie. Pan Policjant spotkał się z przedszkolakami z wszystkich grup wiekowych. Tematem spotkania było utrwalenie z
dziećmi zasad ruchu drogowego przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. W formie praktycznej przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Następnie wyświetlił film opowiadający o tym jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak należy dbać o bezpieczeństwo własne jak i innych oraz do kogo zwracać się
w sytuacji zagrożenia. Policjant poinformował i zademonstrował również, w jaki
sposób należy się zachować podczas ataku psa.
Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały tego co mówi Pan Policjant, spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Przedszkolaki miały okazje obejrzeć z bliska: kajdanki, lizak, pałkę oraz przymierzyć policyjną czapkę. Na zakończenie wizyty dzieci wręczyły Panu Policjantowi podziękowanie oraz słodki upominek.
Ewelina Rybarczyk, Anna Szwed, Ewa Semeniuk

Spotkanie z pracownikiem spółdzielni Mleczarskiej „Bieluch”
W środę 13 listopada odwiedził grupę 6 i 5-6 latków wyjątkowy gość. Tata
Michała, który jest pracownikiem spółdzielni Mleczarskiej „Bieluch” w Chełmie.
Pan Przemek opowiedział przedszkolakom, dlaczego warto pić mleko i spożywać
przetwory mleczne. Z zaprezentowanego filmu dzieci dowiedziały się jak powstają
produkty mleczne, tj. serki homogenizowane, śmietana, twaróg. Następnie przedszkolaki mogły spróbować różnych produktów mlecznych oraz przymierzyć fartuch w który ubierają się pracownicy mleczarni.
To była niezwykle ciekawa i pouczająca wizyta. Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Przemkowi.
Ewelina Rybarczyk, Anna Szwed, Ewa Semeniuk

Mikołajkowe prezenty
W dniu 04 grudnia dzieci z Gminnego Przedszkola odwiedził niespodziewany gość, a był
nim Święty Mikołaj. Przedszkolaki zgromadziły się w jednej z sal, by uroczyście oświadczyć ,że
były bardzo grzeczne przez cały rok. Każda z grup zaśpiewała również Mikołajowi piosenkę. W
związku z tym Mikołaj postanowił obdarować wszystkie dzieci cudownymi i wyczekiwanymi
prezentami . Tego dnia również dzieci mogły zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z niezwykłym
gościem.
Dziękujemy Mikołajowi za prezenty i do zobaczenia za rok.
Ewa Semeniuk

Paczka dla Bohatera
Gminne Przedszkole w Rejowcu włączyło się w IX edycję Bożonarodzeniowej Paczki dla
Bohatera, która odbywała się pod hasłem: Walczyli dla nas! Akcja polegała na zbiórce żywności
długoterminowej oraz środków czystości. Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom wraz z przedszkolakami, całej społeczności przedszkolnej i lokalnej za przynoszenie darów dla naszych bohaterów.
Ewa Semeniuk, Anna Szwed, Ewelina Rybarczyk
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Nazywam się Julia Szeremeta. Mam 16 lat, jestem uczennicą VII LO w Lublinie im Marii Konopnickiej i mieszkanką Gminy Rejowiec. Moja przygoda ze sportem zaczęła się w Lutym w 2012 roku. Wtedy właśnie rodzice zapisali
mnie do Klubu Karate Kyokushin w Chełmie, gdzie trenowałam przez okres7 lat. Po okresie 3 miesięcy treningu wystartowałam w turnieju karate w Hrubieszowie. Tam zdobyłam
swój pierwszy srebrny medal w swojej kategorii wiekowej i wagowej, a później startowałam w wielu turniejach karate Ogólnopolskich jak i Międzynarodowych, które odbywały
się w Polsce.
Zdobywałam złote medale, czasami srebrne, sporadycznie brązowe. Startowałam w
plebiscycie sportowym „Super Tygodnia Chełmskiego” na najlepszego sportowca zajmowałam czołowe miejsca. Pierwszy raz jako debiut zajęłam tam III miejsce, następnie dwa
razy zajęłam I miejsce raz zajęłam II miejsce. Do Klubu Bokserskiego MKS II LO W
Chełmie zapisałam się w pod koniec Marca 2017 roku. Postanowiłam wzmocnić się siłowo
i kondycyjnie przed zawodami Karate. Trenowałam Boks i Karate. Zauważyłam, że treningi przyniosły zamierzony efekt, który uwidocznił się na turniejach Karate, a później na
turniejach bokserskich, w których brałam udział na przełomie 2017/2019.
To są moje osiągnięcia z 2018 roku. Pragnę dodać ze jestem reprezentantką Narodowej Kadry Kadetek w Boksie. W roku 2018 brałam udział w wielu turniejach karate oraz
bokserskich. Na turnieju Karate w Radomiu, który się odbył w Lutym 2018 zdobyłam dwa
złote medale pierwszy w Kumite (walka) drugi w formule K-1 (z braku przeciwniczki walczyłam z chłopcem i wygrałam zdobywając złoty medal i gromkie brawa od publiczności).
9-10.02.2018 startowałam w V Turnieju Ziemi Lubelskiej. W boksie stoczyłam dwie walki
i zajęłam I miejsce. W dn 24.03.2018 w Józefowie odbył się Międzynarodowy Turniej
Karate Kyokushin, w którym zajęłam II miejsce. W dn 14.04.2018 r wzięłam udział w
Ogólnopolskim Turnieju Karate Shinkyokushin Sandomieria CUP w Sandomierzu, tam
zajęłam II miejsce. W Kwietniu 2018 roku zostałam zgłoszona przez trenera i wystartowałam w eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Boksie, która odbywa się
w Grudziądzu, wygrałam walkę i zakwalifikowałam się do finałów OOM w boksie. W dn
05.05.2018 startowałam w Zamościu w X Memoriale Bokserskim im Henryka Paska i zajęłam I
miejsce. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Boksie odbyła się w Koninie na przełomie Maja
i Czerwca 2018 roku. Na Olimpiadzie stoczyłam trzy walki i zdobyłam srebrny medal. W dn.
15.06.2018 w Lublinie odbył się XV Memoriał Stefana Zalewskiego w meczu bokserskim Lublin -Chełm stoczyłam walkę z zawodniczką o trzy lata starszą ,wygrałam i zajęłam I miejsce.
W Sierpniu zostałam powołana na zgrupowanie Kadry Narodowej Kadetek w boksie które odbyło się w Karpaczu w dn. 04.08-12.08 2018roku ,następnie wzięłam udział w Międzynarodowych
Mistrzostwach Śląska Kobiet w boksie w dn. 9-15 września i zdobyłam brązowy medal. W dn
20-23 września uczestniczyłam w Pucharze Polski Kadetek i Kadetów gdzie wywalczyłam złoty
medal w swojej kategorii wagowej, następnie zostałam powołana na kolejne zgrupowanie Kadry Narodowej Kadetek do Cetniewa w okresie 25.09-07.10.2018, gdzie przygotowywałam się i
zostałam powołana na Mistrzostwa Europy w Rosji w miejscowości Anapa w dn. 08.10.17.10.2018.Na Mistrzostwa Europy polecieliśmy bezpośrednio po zgrupowaniu, a pierwszą swą walkę stoczyłam 09.10
z reprezentantką Turcji, gdzie nieznacznie przegrałam na punkty 3:2. W dn. 16.12.2018 w Lublinie odbył się VIII Polish
Open Karate Shinkyokushin Lublin Cup walcząc w kat open +50 kg (ze względu na brak zawodniczek w swojej kat wagowej i wiekowej) zajęłam III miejsce.
W lutym 2019 zostałam powołana na zgrupowanie szkoleniowe Kadry Narodowej Kadetek które odbyło się w
Wiśle w dn.17.02-28.02.2019. Było to jedno z pierwszych zgrupowań przygotowawczych do zbliżających się Mistrzostw
Europy w boksie w 2019r. W Marcu wystartowałam w Turnieju Karate Starachowice Cup. Wygrałam wszystkie walki i
zajęłam I miejsce. Był to ostatni turniej karate, w którym wzięłam udział ze względu na przygotowania do Mistrzostw
Europy w boksie, jak również przygotowania do eliminacji w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w kat. Kadetka w
boksie. Pod koniec Kwietnia odbyły się eliminacje do OOM w Grudziądzu. Wygrałam trzy pojedynki i zakwalifikowałam się z 1 miejsca do OOM oraz zostałam uznana za najlepszą zawodniczkę turnieju. Na początku Maja wraz z kadrą
udałam się na zgrupowanie szkoleniowe do Zakopanego gdzie trwały ostatnie przygotowania przed wyjazdem na Mistrzostwa Europy Kadetek w boksie. Mistrzostwa Europy odbyły się w dn. 24.05.2019-01.06.2019 w Rumunii w miejscowości Galatei.
Na Mistrzostwach Europy stoczyłam trzy pojedynki, w tym dwa wygrane: jeden z reprezentantką Anglii 4:1, a
drugi z reprezentantką gospodarzy czyli Rumuni, gdzie wygrałam przez RSC w 3 rundzie, tym samym zdobyłam Brązowy medal Mistrzostw Europy w boksie. O wejście do finału walczyłam z Rosjanką Mistrzynią Europy z roku 2018 niestety przegrałam. Brązowy medal Mistrzostw Europy w boksie jest moim jak dotąd największym osiągnięciem jak i mojego klubu MKS II LO Chełm do którego aktualnie należę.
cd. na stronie 12
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W okresie wakacji trenowałam i przygotowywałam się do kolejnych startów, a jednym z nich był mecz bokserski
pomiędzy Lubelskie Polska vs Łuck Ukraina, który się odbył w dn. 24.08.2019 na Ukrainie w Łucku. W meczu w Łucku
walczyłam z brązową medalistką reprezentacji Ukrainy i wygrałam jednogłośnie na punkty po liczeniu w drugiej rudzie.
Na początku Września 2019 wzięłam udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Śląska kobiet w boksie. Tam stoczyłam dwa pojedynki: jeden z mistrzynią USA, wygrywając na punkty, a drugi w finale z mistrzynią Niemiec również wygrywając na punkty, w konsekwencji czego zdobyłam złoty medal. Pod koniec Października ponownie zostałam powołana na zgrupowanie Kadry Narodowej Kadetek w boksie, które odbyło się w Zakopanem. Po powrocie ze zgrupowania
wzięłam udział ponownie w meczu bokserskim Lubelskie/Chełm vs Łuck Ukraina z okazji 20-lecia klubu MKS II LO
Chełm, który się odbył w dn. 09.11.2019. Ponownie boksowałam z tą samą zawodniczką z Ukrainy i tak jak w pierwszym meczu, w drugim wygrałam jednogłośnie na punkty. W dn.14.11-17.11.2019 wzięłam udział w Pucharze Polski
Kadetek i kadetów, który się odbył w Grudziądzu. Pierwszą walkę wygrałam jednogłośnie na punkty a w finałowej spotkałam się z koleżanką z kadry która okazała się być lepsza ode mnie. Ostatecznie zdobyłam srebrny medal Mistrzostw
Polski Kadetek w swojej kategorii wiekowej i wagowej. Naszą walkę uznano za najlepszą spośród wszystkich walk finałowych kadetek i nagrodzono nas pucharem za najlepszą walkę finałową .
Obecnie udaję się na ostatnie w tym roku zgrupowanie Kadry Narodowej Kadetek w boksie, które odbędzie w
Szczyrku. Przede mną zmiana klubu sportowego, by podnosić swój poziom sportowy i dużo ciężkiej pracy, by być w
czołówce Kadry Narodowej, ponieważ od 2020 roku będę już juniorką. Na 2020 rok zostałam powołana do kadry Narodowej Juniorek przez trenera. Będę starać się o utrzymanie w czołówce tej kadry i godne reprezentowanie Polski na turniejach krajowych jak i międzynarodowych. Nacisk kładę w szczególności na Mistrzostwa Polski i Europy.
Wszystkich czytelników serdecznie pozdrawiam. Życzę Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2020.
Julia Szeremeta
Brązowa Medalistka Mistrzostw Europy

Z okazji świąt Bożego Narodzenia pragnę życzyć Państwu aby świąteczny czas przepełniony
był radością, ciepłem i rodzinną atmosferą. Niech przyniesie odpoczynek i chwilę
wytchnienia od codziennych obowiązków oraz energię i pomyślność na cały następny rok.
Sołtys i Radny Rady Miejskiej w Rejowcu Andrzej Lewczuk.

Spotkanie ze Strażakiem
W dniu 25 października 2019 r., w ramach projektu edukacyjnego ,,Bezpieczny Świetliczak” realizowanego w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu. Celem spotkania było podniesienia wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznych zachowań oraz zapobiegania sytuacjom zagrażającym zdrowiu i życiu dzieci. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się, jak wygląda praca strażaków, jak należy się zachować, kiedy zauważymy pożar, wypadek, bądź inne niebezpieczne
zdarzenie. Urozmaiceniem spotkania była prezentacja sprzętu specjalistycznego oraz odzieży strażackiej.
Przymierzenie niektórych elementów stroju czy udźwignięcie ,,plecaka ratowniczego” było nie lada atrakcją
dla naszych uczniów.
Serdecznie dziękujemy Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu, Panu Karolowi Sałamacha i Panu Fabianowi Terepora za przeprowadzenie ciekawych zajęć.
Ewa Mazur, Przemysław Mierzyński
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XIX

Dzień Papieski

Dnia 16 października w naszej szkole obchodziliśmy XIX Dzień Papieski pod hasłem-„ Wstańcie,
chodźmy”. W montażu słowno- muzycznym przypomniano postać Wielkiego Polaka. Uczennice, które przygotowywały przedstawienie to Dominika Uszko, Lena Palonka, Ola Brzyszko z kl. VI b i Paula Casa z kl. V a.
Jagoda Batejko z kl. VI c pięknie zaśpiewała piosenkę „ Ojciec wszystkich nas”, a Ada Sroczyńska z kl. VIII a
zagrała na klarnecie pieśni „Czarna Madonno” i „Abba Ojcze”. Na zakończenie wspólnie z Olą Brzyszko zaśpiewaliśmy „ Barkę”. Tradycyjnie rozstrzygnięto konkurs plastyczno- multimedialny o Ojcu Świętym„Święty Jan Paweł II, czyli jak Karol został Papieżem”. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe
dyplomy a laureaci nagrody. Przedstawienie było także zaprezentowane w kościele pw. św. Jozafata BM w
Rejowcu.
Kwiatkowska Barbara

Kreatywne inicjatywy naszych rodziców
W miesiącu październiku w klasach I-III podczas zajęć rozwijających kreatywność odbył się cykl zajęć z aerobiku. Z inicjatywą przeprowadzenia takich
zajęć wystąpiła mama naszej uczennicy Natalki Tokarzewskiej z klasy 2a.
Dzieci miały okazję do wspaniałej zabawy przy muzyce. Wspólne tańczyły i bawiły się przy znanych rytmach, doskonaliły koordynację, zwinność i poczucie
rytmu. Miłą niespodzianką były konkursy dla dzieci. Zajęcia te sprawiły dzieciom
ogromną radość. Serdecznie dziękujemy Pani Sylwii za przygotowanie i przeprowadzenie bardzo ciekawych zajęć z naszymi uczniami.
Wychowawczynie klas 1-3

Wycieczka klas drugich do Skansenu w Lublinie
Dnia 25 października uczniowie klas drugich wybrali się na wycieczkę do Skansenu w Lublinie. Zwiedzając to niezwykłe miejsce dzieci poznawały dawne życie ludzi na wsi. Spacerując wiejskimi dróżkami oglądaliśmy ponad stuletnie zabudowania. Mogliśmy zajrzeć do wnętrza chaty i zobaczyć jej wyposażenie. Mieliśmy też okazję zasiąść przy kole garncarskim, aby doświadczyć jak powstawały naczynia z gliny. W obejściu
domostw zaglądaliśmy do budynków gospodarczych. Atrakcją były dla nas zwierzęta, które można było spotkać w skansenie na każdym kroku. W kuźni oglądaliśmy warsztat pracy kowala. Nasze zainteresowanie wzbudził piękny dworek szlachecki oraz kościółek. Na rynku oglądaliśmy zabytkową studnię- podobnie jak w nas w
Rejowcu. Obok remizy stał stary wóz strażacki, przy którym zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Na poczcie mogliśmy ,,zamówić” rozmowę zamiejscową.
Podczas wycieczki wzięliśmy udział w zajęciach nt. ,,Od ziarenka do bochenka’’, które odbyło się min.
w wiekowym młynie. Dzieci poznały pracę młynarza i długą drogę chleba, jaką musi pokonać, zanim trafi na
nasz stół.
Ta niezwykła wycieczka w przeszłość z pewnością na długo utkwi uczniom w pamięci.
Wychowawczynie klas drugich: Barbara Klimowicz, Anna Prus
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Pamiętamy o misjach
Papież Franciszek ogłosił październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Mottem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”. Włączając się do apelu Papieża Franciszka uroczyście obchodziliśmy Niedzielę
Misyjną w naszym kościele pw. św. Jozafata BM.
Na Mszę Święta o godz. 12.00 przyszły dzieci mając charakterystycznie pomalowane twarze i założone ubrania dzieci mieszkających na różnych
kontynentach. Mszę Świętą rozpoczęto wniesieniem różańca misyjnego. W
trakcie homilii ks. Michał Szadziuk wyjaśnił dzieciom znaczenie kolorów na
różańcu misyjnym a także przypomniał, że wszyscy na mocy chrztu św. jesteśmy misjonarzami. Ola Brzyszko pięknie zaśpiewała piosenkę o tym, że
wszyscy ludzie bez względu na to, jaki mają kolor skóry i gdzie mieszkają,
chwalą Pana Boga. W procesji z darami zostały wniesione: świeca- symbol
Bożego życia, pusty talerz- symbol głodujących dzieci, woda- symbol chrztu,
ziarno ryżu- symbol Bożego słowa, łuk- symbol walki i pragnienia pokoju,
cukierki- symbol beztroski europejskich dzieci oraz chleb i wino- które, przemienione mocą Chrystusa, staną się pokarmem na życie wieczne. Na zakończenie Mszy Świętej wspólnie z panem organistą Sebastianem Brzyszko zaśpiewaliśmy, że „wiele jest serc, które czekają na Ewangelię” a dzieci po
błogosławieństwie otrzymały słodycze. Uczennice zaangażowane w przygotowanie liturgii słowa na Niedzielę Misyjną to: Zuzia Terlecka, Ola Brzyszko, Lena Palonka z kl. VI b, Ania
Lipko i Maja Lipko z kl. V a.

Uczennice nagrodzone
Paula Casa uczennica kl. V a i Julia Gozdecka uczennica kl. V c zostały laureatkami
XVIII diecezjalno- powiatowego konkursu literacko- plastycznego o św. Janie Pawle
II „100 lat od urodzin Wielkiego Polaka”. Paula wykonała pracę plastyczną a Julka
napisała modlitwę do św. Jana Pawła II patrona rodzin. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Barbara Kwiatkowska

Lekcja przyrody w lesie
Uczniowie klas drugich wraz z wychowawczyniami 23 października wybrali się na wycieczkę do lasu
Kadzin. Mimo porannej, gęstej mgły przed południem wyruszyliśmy w podróż. Na skraju lasu czekał na nas
Pan leśniczy Andrzej Koczkodaj. Najpierw zabrał wszystkich na spacer leśnymi ścieżkami, gdzie staraliśmy
się rozpoznawać i nazywać drzewa i krzewy, ich liście, owoce i nasiona.
W młodniku sosnowym poznaliśmy sposób określania wieku młodych drzewek. Potem wyruszyliśmy w
głąb lasu. Tutaj czekały na nas przyrodnicze niespodzianki. Zobaczyliśmy nory borsucze, ścieżeczki, którymi
poruszają się te zwierzęta i usłyszeliśmy wiele ciekawostek o zwyczajach borsuków. Dalej poszliśmy tropem
dzików i zobaczyliśmy miejsca, gdzie przebywają, taplają się w błocie. W czasie leśnej wędrówki leśniczy
opowiadał nam o zwyczajach zwierząt leśnych, ich przygotowaniach do zimy. Gdy dotarliśmy do małej polanki pan leśniczy tłumaczył nam, co powinniśmy zrobić, gdy zgubimy się w lesie. Potem było ognisko z Panem
podleśniczym Adamem Wszołą i smaczne kiełbaski. To nie był koniec naszych zajęć. Zostaliśmy małymi
przyrodnikami i przy użyciu lup obserwowaliśmy las i słuchaliśmy leśnych odgłosów.
Z koszyczkami szukaliśmy skarbów. Na zakończenie kalkowaliśmy na kartkach korę drzew
i odbijaliśmy kontury liści. Ze leśnymi darami wróciliśmy do
szkoły. To była niezwykła lekcja przyrody.
Uczniowie kl. 2a i 2b. Wychowawczynie: Anna Prus i Barbara Klimowicz
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„Historycznie, sportowo i …” uczciliśmy Niepodległość
w Szkole Podstawowej w Rejowcu
11 listopada 1918 roku dla Polaka jest ważnym wydarzeniem historycznym – odzyskanie niepodległości
przez Polskę po 123 latach zaborów. Polacy mogli ponownie decydować o losach swoich i swojej ojczyzny,
podejmować decyzje na arenie międzynarodowej. Rzeczpospolita powróciła na mapę świata.
Każdego roku w naszej szkole upamiętniamy to wydarzenie poprzez szereg różnych działań edukacyjnych.
Staramy się jak najlepiej uczcić to święto narodowe. Od 04 listopada na lekcjach historii utrwalaliśmy wiedzę
historyczną oglądając filmy dokumentalne i dyskutując na temat wybranych wydarzeń z tego okresu. Dla klas
I – III uczennice klasy VIII A przeprowadziły zajęcia na temat: Co to jest niepodległość? uczniowie obejrzeli
film i uzupełnili historyczne rebusy. Podsumowaniem był spacerowy quiz wiedzy” O Niepodległej” przeprowadzony przez Samorząd Uczniowski. Uczniowie klas I- VIII odpowiadali na 5 pytań. Za prawidłową odpowiedź otrzymali słodką nagrodę.
Aktywnie było 8 listopada. Społeczność szkolna uczestniczyła w drugiej edycji Biegu dla Niepodległej.
Imprezę rozpoczęła krótkim przemówieniem pani dyrektor Małgorzata Królicka, ksiądz Michał Szadziuk poświęcił kamień Dla Niepodległej umieszczony przed szkołą i wszyscy w patriotycznym pochodzie udaliśmy
się do parku przy Urzędzie Miasta i Gminy. Po odśpiewaniu hymnu państwowego rozpoczęła się rywalizacja
sportowa- bieg na dystansie 300 m dla klas I- III, 600 m dla klasy IV, 1000 m dla klas V-VIII oraz 2000 m dla
dorosłych. Patronat nad imprezą sprawował burmistrz miasta Tadeusz Górski. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale, statuetki i słodycze. Imprezę zakończył poczęstunek- zupa grochowa.
Patriotycznie było 11 listopada. O godzinie 12:00 wraz z przedstawicielami Władz Miasta, Dyrekcją
Szkoły , Nauczycielami, Uczniami i Mieszkańcami Rejowca z towarzyszeniem Orkiestry Dętej odśpiewaliśmy
hymn „Mazurek Dąbrowskiego”. W utworzonym pochodzie przeszliśmy ulicami Rejowca składając wieńce w
Miejscach Pamięci Narodowej. Dalsza część obchodów święta miała miejsce w kościele. Przed mszą świętą
obejrzeliśmy występ przedszkolaków, który upamiętnił wydarzenia 11 listopada 1918 roku. Następnie wszyscy
uczestniczyli we mszy świętej związanej ze świętem parafii i odzyskaniem niepodległości.
Całość obchodów zakończyliśmy 13 listopada wierszem i pieśnią. Chór przygotował składankę pieśni
patriotycznych, uczniowie w strojach z epoki recytowali wiersze i przypominali o wydarzeniach z 1918 roku.
Apel ”Drogi do niepodległości” zakończyło wspólne odśpiewanie pieśni: „Przybyli ułani”, „Białe róże”,
„Piechota”, „Wojenko, wojenko”, „Kocham Cię Polsko”.
Nauką, pracą, rywalizacją sportową, upamiętnieniem miejsc, modlitwą wyraziliśmy swój patriotyzm
wzorując się na słowach Stefana Wyszyńskiego: „Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest
dobrze żyć”.
Ewa Kasjan
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Nowa Pracownia
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu ma nową pracownię biologiczną. Wyposażenie pracowni jest nagrodą, która uczniowie szkoły otrzymali jako laureat konkursu „25 na piątkę z plusem” zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z
Kuratorium Oświaty w Lublinie. Konkurs skierowany był do szkół podstawowych dla uczczenia 25 – lecia
WFOŚ i GW w Lublinie. Wysokość nagrody w kwocie 35000 zł pozwoliła na wyposażenie pracowni w nowoczesny i profesjonalny sprzęt potrzebny do prowadzenia lekcji biologii zgodnie z podstawą programową.
W dniu 18 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie pracowni biologicznej. Dyrektor Szkoły Pani
Małgorzata Królicka powitała społeczność szkolną oraz przybyłych gości: Pana Grzegorza Grzywaczewskiego
- Wiceprezesa WFOŚ i GW w Lublinie, Pana Arkadiusza Kwiecińskiego - Dyrektora Delegatury Kuratorium
Oświaty w Chełmie, Pana Henryka Radeja – Starszego wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Chełmie, Pana Tadeusza Górskiego – Burmistrza Miasta Rejowiec, ks. Jacka Jakubca – Proboszcza Parafii pw.
Świętego Jozafata w Rejowcu, Pana Mirosława Kościa – Przewodniczącego Rady Miasta Rejowiec, Panią
Bożenę Jaszczuk – Przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Rejowiec, Panią Martę Krysę –
Przewodniczącą Rady Rodziców.
Po uroczystym przecięciu wstęgi przez gości oraz ucznia Szkoły, ks. Jacek Jakubiec - Proboszcz Parafii poświecił pracownię. Zaproszenie goście obejrzeli nagrodzony film pt. „ Od góry śmieci do pięknych lasów”, który ukazywał, w jaki sposób uczniowie podejmują wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska. W
pracę nad scenariuszem do filmu zaangażowane były uczennice klasy 7b Maja Dąbska i Zuzanna Tomala pod
kierunkiem Pani Teresy Mikuckiej – nauczyciela biologii, przyrody i geografii oraz Pani Ewy Mazur – nauczyciela techniki i wychowawcy świetlicy. Nad montażem filmu pracował Pan Tomasz Praczuk – nauczyciel j.
angielskiego.
Po poświęceniu i uroczystym przecięciu wstęgi odbyły się krótkie zajęcia w grupach, na których wykorzystano nowoczesny sprzęt: mikroskopy i modele. Uczniowie prezentowali efekty swojej pracy przy pomocy
wizualizera i monitora interaktywnego, odpowiadali także na pytania zaproszonych gości. Zajęcia przygotowała Pani Teresa Mikucka nauczyciel biologii.
Nowo zakupiony sprzęt na pewno znacznie wpłynie na uatrakcyjnienie lekcji biologii oraz pozwoli na
innowacyjną i kreatywną pracę dzieci.
Teresa Mikucka
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Dnia 08.11.19 roku na terenie zabytkowego kompleksu pałacowo- parkowego przy ul. Wiktoryna Zaleskiego w Rejowcu odbyła się II Edycja Biegu dla Niepodległej. Organizatorem imprezy była SP im. M. Reja w
Rejowcu. Patronat nad imprezą sprawował Burmistrz Rejowca Pan T. Górski, który był sponsorem nagród dla
uczestników.
Celem imprezy było: upamiętnienie 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, promocja biegania w terenie jako formy rekreacji wpływającej pozytywnie na zdrowie, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji zwycięstwa i przegranej.
Po części oficjalnej i odśpiewaniu hymnu państwowego dzieci
przystąpiły do rozgrzewki, po której rywalizowały na trasie 300 metrów.
I miejsce wśród klas I wywalczył Piotrowski M., II m Hawryluk Sz., III m
Kość K. Klasy II-III w kat, dziewczęta I m Zalewska Z. II m Jersak
M , III m. Maciejewska L., chłopcy I m Kulawiak Sz., II m Kojder Sz., III
m Dubiel A, Klasy IV rywalizowały na dystansie 600m I m Wejner Ł II
m , Karaś I. III m Kierepa N. Klasy V-VI dziewczęta miały do pokonania dystans 800m I m Uszko D. II m
Terlecka Z. III m Marcyniuk L. Dziewczęta klas VII-VIII -biegały również na dystansie 800metrów i I miejsce w tej kat wygrała Kawałek J. II m Wawrzyszuk M., III m Kaliszewska P. Chłopcy natomiast mieli do
przebiegnięcia dystans 1000m klasy V-VI I miejsce Alot M, II miejsce Rzeżniczuk D. III miejsce Posturzyński M Kategoria chłopcy klas VII- VIII I miejsce Smorga M, II m Nowaczek M III mPracownik M.
W kategorii open miłym zaskoczeniem była duża liczba startujących. W biegu uczestniczyli; rodzice,
uczniowie, nauczyciele i radni. I miejsce Tokarzewska S. II miejsce Karaś F. III Palonka M.
Po ukończonym biegu na wszystkich czekała gorąca herbata i wspaniała grochówka przygotowana przez Panie
z kuchni SP. Po posiłku najlepsi zostali wyróżnieni medalami, statuetkami i dyplomami oraz słodyczami w
kategorii zespołowej.
Impreza osiągnęła założony celi, teraz jest czas na treningi do kolejnej edycji.
Beata Werner-Kość

W okresie przedświątecznym w Bibliotece Gminnej odbył się coroczny MIKOŁAJKOWY
KIERMASZ KSIĄŻEK.W ofercie książkowej znalazły się: słowniki, atlasy, bajki, baśnie ,wierszyki, legendy,
kolorowanki, zgadywanko-kolorowanki, komiksy. Książki na kiermasz zostały dostarczone przez Księgarnię
Hurtownię Taniej Książki z Tuliszkowa. Dzięki naszej współpracy biblioteka wzbogaciła się o nowe pozycje
książkowe. Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem.

Na przełomie października i listopada w bibliotece gościła wystawa malarstwa Stefanii Wójcik, malarki mieszkającej w Janowie Lubelskim. Wystawa cieszyła się zainteresowaniem wśród mieszkańców, czytelników i
młodzieży szkolnej.
T. Kopniak T. Jagiełło
NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW

Na zbliżające się święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej
rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś Rok 2020 niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń
życzą pracownicy GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ.
Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego. Odpoczynku od codziennego
zabiegania oraz chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i
zawodowym życzy Emilia Serafin Sołtys Adamowa
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć mieszkańcom Rybiego serdeczne życzenia,
dużo sukcesów, radości, uśmiechów oraz wielu miłych chwil w nadchodzącym Nowym Roku.
Sołtys Małgorzata Kozłowska, Przewodnicząca KGW Anna Sokół

Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz pasma sukcesów i spełnienia
najskrytszych marzeń w nadchodzącym Nowym Roku mieszkańcom Bańkowszczyzny
życzą Sołtys Waldemar Brzyszko i Przewodnicząca KGW Honorata Ziółek
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Wi e ś c i z G O K
Jesienni Recytatorzy

5 listopada w GOK w Rejowcu odbyły się eliminacje powiatowe do 23-go Jesiennego
Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.
Tegoroczne hasło przewodnie „Pamiętajcie o ogrodach” odwoływało się do świata przyrody w całym jego zróżnicowaniu. Do zmagań zgłosiło się 28 recytatorów ze Szkół Podstawowych m.in.: w
Rejowcu, Wierzbicy, Stawie, Sawinie, Rudzie-Hucie i Wojsławicach. Komisja w składzie: Bożena Jaszczuk, Wanda Majewska
oraz Anna Raczkiewicz-Sławińska – przedstawicielka Starostwa
Powiatowego w Chełmie wyłoniła następujących laureatów: Anna
Błażejewicz – Szkoła Podstawowa w Wierzbicy, Klaudia Paczosa –
Szkoła Podstawowa w Rejowcu, Ilona Sołdaczuk – Szkoła Podstawowa w Wojsławicach, Iga Posturzyńska – Szkoła Podstawowa w
Rejowcu, Patrycja Dzieńkowska – Szkoła Podstawowa w Stawie, Maja Dąbska – Szkoła Podstawowa w Rejowcu.
Nagrody dla wszystkich uczestników ufundował Burmistrz Rejowca, a dla laureatów Starosta Chełmski.
„Ś p i e w n i k D o m o w y ” w G O K
„Śpiewnik domowy na Lubelszczyźnie” to projekt Filharmonii Lubelskiej
im. Henryka Wieniawskiego realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu jest upowszechnianie twórczości Stanisława Moniuszki w małych miastach Lubelszczyzny. 16 listopada trasa
„Śpiewnika Domowego” zakończyła się występem w Gminnym Ośrodku Kultury
w Rejowcu.
Wykonawcami koncertu byli młodzi artyści, uczestnicy „Programu Kształcenia Młodych Talentów Akademia Operowa” oraz Konkursu Moniuszkowskiego
organizowanych przez Teatr Wielki w Warszawie. Wystąpili: Katarzyna Belkius
(sopran), Paweł Horodyski (bas), Marta Plasota (akompaniament). W programie
znalazły się m.in. pieśni Stanisława Moniuszki pochodzące ze „Śpiewnika domowego”. Koncert poprowadziła dr Małgorzata Mierczak – polsko-austriacka śpiewaczka, muzykolog, organizatorka wydarzeń kulturalnych w kraju i za granicą.
Publiczność nagrodziła występ brawami, a przedstawiciele Rady Miejskiej w
Rejowcu Jolanta Popek i Franciszek Karaś w dowód uznania wręczyli artystom kosz z kwiatami.

Ludzie i ich pasje
W ramach serii „Ludzie i ich pasje” w GOK odbyły się warsztaty wykonywania kwiatów ze wstążek, które przyciągnęły zdolne panie z naszej gminy. Szkolenie rozpoczęła krótka prelekcja przedstawicielki KRUS w Chełmie, po której
rozlosowane zostały nagrody rzeczowe dla uczestniczek.
Instruktorem warsztatów była Danuta Rudnik - członkini Koła Gospodyń
Wiejskich "Zagrodzianki", kobieta z prawdziwą pasją. Cierpliwie tłumaczyła, poprawiała i udzielała porad.

Mikołajki Szkoły Podstawowej
6 grudnia do grzecznych dzieci przyszedł Mikołaj. Jego wizytę poprzedził występ Lubelskiej Grupy Kolędniczej z przedstawieniem teatralnym
pt. „Ludowa Szopka z Lalkami”.
K.L.W
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Zapowiedzi nadchodzących wydarzeń:






12 stycznia w GOK odbędzie się 28. Finał Wielkiej Or kiestr y Świątecznej Pomocy. Zachęcamy
wszystkich do wsparcia akcji i udział w licytacjach oraz zbiórce prowadzonej w naszej gminie.
18 stycznia odbędzie się podsumowanie II Ogólnopolskiego Konkur su Poetyckiego im. Mar iana
Janusza Kawałki na wiersz klasyczny.
26 stycznia w GOK odbędzie się 26-ta edycja Regionalnego Przeglądu Piosenki i Przyśpiewki
Ludowej, wstęp wolny.
30 stycznia w GOK odbędzie się Powiatowy Pr zegląd Widowisk Kolędniczych, wstęp wolny.
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Dnia 27.10.2019r. na stadionie miejskim w Rejowcu przed meczem Unia Rejowiec – Agros Suchawa
miała miejsce uroczystość wręczenia przez delegatów PZPN-u pamiątkowego herbu z okazji 100-lecia związku. Herb odebrał prezes Unii Rejowiec – radny RM Zbigniew Rumiński.

Terminarz spotkań sparingowych Unii Rejowiec:
22.02.2020r. – Garbarnia Kurów
29.02.2020r. – Janowianka Janów Lubelski.
7.03.2020r. – Kłos Chełm
14.03.2020r. – Grom Różaniec
M. Lechowicz

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas, przepełniony radością i ciepłą atmosferą.
Życzymy Państwu, aby były one wyjątkowe, a chwile spędzone razem z rodziną
były magiczne i niezapomniane.
Magdalena Terlecka Przewodnicząca KGW w Zagrodach, Witold Szuran Radny Rady Miejskiej w Rejowcu
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. Mieszkańcom Niedziałowic
życzy Monika Terepora—Sołtys, Przewodnicząca KGW

Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego najlepszego w nadchodzącym
Nowym Roku mieszkańcom Zawadówki
życzy Sołtys Krzysztof Tarasewicz
Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek. Nowego Roku
spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.
Życzą: Radna Jolanta Popek, Sołtys Janina Smętkowska,
Przewodnicząca KGW Edyta Szpindowska

Nastrojowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych szczęśliwych zdarzeń w nadchodzącym Nowym Roku mieszkańcom Aleksandrii Niedziałowskiej
życzy Sołtys Ewa Wawrynek
Niech w nadchodzącym Nowym 2020 Roku szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczą, a wiara
codziennie dodaje sił i energii do tworzenia i realizacji nowych pomysłów.
Mieszkańcom Siedliszczek życzy Sołtys Bogusława Krasuń
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Jesień kojarzona jest zazwyczaj z deszczową porą, nostalgią, przemijaniem. Tegoroczna jesień okazała się złotą polską jesienią, zaś w Niedziałowicach była
bardzo kolorową, aktywną, efektywną i radosna porą roku.
Dożynkowo rozpoczęliśmy wrzesień. W centrum wsi , na placu wiejskim
ustawiony został piękny, kolorowy witacz. Na dożynkach powiatowych sołectwo Niedziałowice miało swoje stoisko, na którym wystawiliśmy prace naszych
mieszkańców – kosze z wikliny papierowej, obrazy na drewnie malowane a
także poczęstunek dla odwiedzających.
W październiku po raz piąty zorganizowaliśmy Święto Dyni. Pogoda i
nastroje dopisały. Różnorodność pomysłów na wykonanie DYNIOSTRACHA
zaskakuje z każdym rokiem co raz bardziej – dyniowe dekoracje są coraz ciekawsze i piękniejsze. Cieszy także zaangażowanie młodych mieszkańców Niedziałowic – rodziców dzieci, bez których organizacja imprezy nie byłaby możliwa. Tegoroczne święto finansowane było przez Koło Gospodyń Wiejskich w
Niedziałowicach oraz radnego Rady Miejskiej w Rejowcu - Leszka Nowakowskiego.
Październik to także czas rozpoczęcia tak długo oczekiwanego przez
mieszkańców remontu świetlicy oraz porządkowania terenów wiejskich. Na
placu wiejskim , w miejscu gdzie niegdyś stała remiza OSP mieszkańcy dokonali nasadzeń krzewów zakupionych w ramach realizacji funduszu sołeckiego ,
został usunięty także suchy drzewostan zagrażający bezpieczeństwu mieszkańców , zwłaszcza dzieci odwiedzających plac zabaw i boisko.
Listopadową porą żegnaliśmy już jesień. Z tej okazji zorganizowaliśmy
dla najmłodszych mieszkańców „Piknik na pożegnanie jesieni”. Pogoda tym
razem nas nie oszczędziła – było deszczowo i pochmurno, co jednak nie zniechęciło mieszkańców do uczestnictwa w imprezie. Przy ognisku można było się
ogrzać , zjeść kiełbaskę , zaś na poprawę humoru - przygotowano słodki poczęstunek. Dodatkową atrakcją dla dzieci była zabawa z ziemniaczanymi stempelkami , które najmłodsi wykonali wspólnie z rodzicami. Tym razem piknik sfinansowany był ze środków własnych mieszkańców – rodziców dzieci, którzy
także uczestniczyli w przygotowaniu do pikniku.
Idąc za słowami wiersza „kto powiedział, że jesień musi być smutna?”
sprawiliśmy, że nasze podwórza i domy przyozdobiły się kolorowymi dekoracjami przecząc jesiennej chandrze i smętnym nastrojom. Zadbaliśmy też, aby
w okresie ważnych wydarzeń nasze miejsca pamięci – pomnik z tablicą pamięci „Niedziałowice na 100-lecie Niepodległości” i „Mogiłki” - wyglądały wyjątkowo odświętnie. Taka oto była tegoroczna jesień w Niedziałowicach.
Autor tekstu i zdjęć: Agnieszka Hasiec-Bzowska

Młodzież ze Szkoły Podstawowej wraz z opiekunem Michałem Mąką 4 października odwiedziła Koło
Gospodyń Wiejskich w Wólce Rejowieckiej. Spotkanie okazało się okazją do urządzenia wspólnego, jesiennego ogniska, przy którym upieczono kiełbaski. Nad organizacją całego wydarzenia czuwała przewodnicząca
koła – Wanda Baran.
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W świetlicy w Hruszowie odbyła się zabawa dla dzieci z okazji dnia
pieczonego ziemniaka, zorganizowana przez panią sołtys Hruszowa
Alicję Książek. Podczas wydarzenia dzieci brały udział w konkursach
oraz zabawach, takich jak: nawijanie sznurka, gra w znaczenie kolorów, pociąg, tańce i karaoke. Na stołach znajdowały się kompoty domowej roboty, pieczone ziemniaki, kiełbaski i wiele innych przekąsek. Dzieci były bardzo zadowolone z całej imprezy oraz chętnie
udzielały się w każdej proponowanej im zabawie.
Damian Szczyry

W dniu 23.11.2019 r. w świetlicy wiejskiej w ramach kultywowania dawnych tradycji i zwyczajów odbyło się ,,Wesele Wieśniaka” zorganizowane przez Panie z KGW w Hruszowie. Impreza obyła się dzięki
środkom pieniężnym pozyskanym od Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania PROMENADA S12 z siedzibą w Rejowcu Fabrycznym. Celem było przypomnienie dawnych obrzędów i tradycji związanych z uroczystymi obchodami wesela nowożeńców. A dawniej było tak: Po uroczystej Mszy świętej staropolskim obyczajem państwo młodzi powitani
zostali przez swoich rodziców chlebem i solą. Chlebem, ponieważ jest
symbolem bogactwa. Sól zaś ma na celu odpędzenie wszystkiego co złe.
Następnie Pan Młody przeniósł Pannę Młodą przez próg i po wejściu na
salę był toast weselny za zdrowie nowożeńców. Po wypiciu młodzi rzucili kieliszki przez prawe ramię. Muszą się one rozbić, gdyż gwarantuje
to szczęście. Po tym Państwo Młodzi mają swój pierwszy taniec. Goście
stanęli w dużym kole para młoda stanęła w środku i wszyscy weselnicy
zaczęli śpiewać młodym ,,Sto lat''. Po części oficjalnej wesela goście zasiedli do suto zastawionych stołów. Wśród potraw znalazł się tradycyjny
bigos, galareta, wyroby własne np. salceson i inne przysmaki. Muzyka
przygrywała, a wszyscy jedli i rozmawiali. Około północy do sali wjechał tort. Młodzi ukroili pierwszy kawałek tortu dla siebie, kolejne dla
swoich rodziców, następne dla gości. Po skończeniu ciasta zaczęły się
oczepiny. Na początku świadkowie zbierali pieniążki na wózek, para młoda tańczyła z każdym, kto zapłacił ,,co łaska”. W czasie całego wesela wznoszono liczne toasty, wygłaszano płomienne i kwieciste mowy zachwalające pana młodego i panią młodą, śpiewano przyśpiewki .
Zwyczaje weselne zmieniają się, wbrew pozorom, co kilka lat. Obecnie są one połączeniem polskiej
tradycji, mody z Zachodu i autorskich pomysłów młodej pary. Właściwie wszystko wolno. Jednak kilkadziesiąt lat temu było zupełnie inaczej, szczególnie na wsi...
Koło Gospodyń Wiejskich w Hruszowie dziękuje Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12 z siedzibą w Rejowcu Fabrycznym za przyznanie dotacji w wysokości 2500 zł na rzecz realizacji
projektu "Wesele wieśniaka", w zamyśle którego jest kultywowanie tradycji i zwyczajów.
SYLWIA SOWA
Aby Nowonarodzony Chrystus obudził w nas to, co jeszcze uśpione, ożywił to, co już martwe.
Niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności. Radosnych Świąt w gronie rodzinnym Władzom Rejowca, Duszpasterzom oraz mieszkańcom Miasta i Gminy Rejowiec życzy
Prezes Akcji Katolickiej w Rejowcu Piotr Majewski wraz z Akcjonariuszami.

Zapach ciasta, kolędy, gwiazdka, drżenie serc uroczyste…
Każdy z opłatkiem w ręce życzy bliskim szczęścia,
wspaniałych chwil przy blasku choinki.
Cudownych Świąt i Nowego Roku życzy Młodzież z KSM w Rejowcu
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Boże Narodzenie 2019
Niech błogosławieństwo Nowonarodzonego Jezusa dotknie każdą i każdego z nas i ożywi życie. Miłosierny, troskliwy i
czuły Bóg, który zamieszkał pośród nas, niech chroni i strzeże, napełnia serca radością, pokojem i darzy zdrowiem w nowym,
2020 roku. Niech te dni będą czasem zbliżenia się do Boga i do drugiego człowieka.
Niech słowa papieża Franciszka będą treścią tych świat: „ Święta Bożego Narodzenia będą wówczas, jeśli podobnie jak
Józef, uczynimy miejsce na milczenie; jeśli podobnie jak Maryja, powiemy Bogu „Oto jestem”; jeśli podobnie jak Jezus, będziemy blisko tych, którzy są samotni; jeśli, tak jak pasterze, opuścimy nasze zagrody, aby być z Jezusem. Boże Narodzenie będzie
wówczas, jeśli znajdziemy światło w ubogiej grocie Betlejem. Nie będzie to Boże Narodzenie, jeśli będziemy szukali lśniących
blasków światła, jeśli napełniamy się prezentami, obiadami i wieczerzami, ale nie pomożemy przynajmniej jednemu biedakowi,
który przypomina Boga, ponieważ Bóg w Boże Narodzenie przyszedł ubogi.”
Z modlitwą duszpasterze parafii Świętego Jozafata BM
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