GAZETA SAMORZĄDOWA nr 1(195) 2020 r.
II OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
IM. MARIANA JANUSZA KAWAŁKI
O STATUETKĘ BIAŁEGO KRUKA
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Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Dnia 25
października 2019 roku Rada Miejska w Rejowcu na wniosek burmistrza gminy podjęła uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych.
I. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 r. (M.P z dnia 6 sierpnia 2019, poz. 738),
gmina Rejowiec przyjęła własne niższe stawki podatkowe:

Lp.

Rodzaj podatku

A

Stawka
w 2019

Stawka
w 2020

Stawka zgodna z
Obwieszczeniem
Ministra Finansów

Budynki

1

Budynki mieszkalne

Zwolnione

Zwolnione

0,81 od 1 m2

2

Budynki pod działalność gospodarczą

18,20 zł

18,20 zł

23,90 od 1 m2

3

Pozostałe budynki

7,40 zł

7,40 zł

8,05 od 1 m2

4

Budowle

2%

2%

2%

Rodzaj podatku

Stawka
w 2019

Stawka
w 2020

Stawka zgodna z
Obwieszczeniem
Ministra Finansów

0,95 od 1 m2

Lp.

B

Grunty

1

Grunty pod działalność gospodarczą

0,80 zł

0,80 zł

2

Grunty pozostałe

0,43 zł

0,43 zł

0,50 od 1 m2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
- budynki mieszkalne lub ich części z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
- grunty, budynki lub ich części, budowle zajęte wyłącznie na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową, z
wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
- grunty, budynki lub ich części, budowle zajęte wyłącznie na prowadzenie działalności kulturalnej, z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
II. Do obliczenia podatku r olnego na 2020 r ok pr zyjęto cenę żyta na poziomie r oku 2019 w wysokości
–52,00 zł za 1dt. Od 2015 roku stawka podatku rolnego nie uległa zmianie.
Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46 zł za 1dt.
Renata Słomczyńska
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Luty

Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Rejon 1

27

26

27

25

24

27

24

28

26

24

28

Rejon 2

28

27

28

26

25

28

25

29

27

25

29

23

30

MPZOK
Rejon 1
MPZOK
Rejon 2
Popiół
Bio
cala gminadodatkowy
termin
Zmieszane
cała gmina
dodatkowy
termin

25

23

1

24

2

20

29
2

29

11

14

12

16

13

3

1

14

12

16

13

3

1

Odpady kuchenne – bio (brązowy worek) oraz zmieszane (czarny worek) wystawiamy zgodnie z harmonogramem oraz drugi raz w dodatkowym terminie zaznaczone na zielono.
Bio cała gmina: jest to też ter min wystawiania odpadów zielonych (tr awa, liście, tr ociny, gałęzie).
Rejon 1: Zawadówka, Wer eszcze Duże, Wer eszcze Małe, Leonów, Bieniów, Nemir ów, Zyngier ówka, Stary
Majdan, Adamów, Marysin, Aleksandria Krzywowolska, Rejowiec, Rejowiec Kolonia
Rejon 2: Mar ynin, Hr uszów, Kobyle, Niedziałowice, Bańkowszczyzna, Rybie, Aleksandr ia Niedziałowska,
Wólka Rejowiecka, Siedliszczki, Elżbiecin, Zagrody, Czechów Kąt
Pojemniki oraz worki z odpadami komunalnymi należy wystawić w dniu odbioru przed godziną 07:00
MPZOK – Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych- możliwość wystawienia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli, zużytych opon, przeterminowanych leków, i innych odpadów wielkogabarytowych (odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w typowych
pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów), odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.
Należność za odbiór odpadów komunalnych uiszczamy do ostatniego dnia każdego miesiąca,
którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłat:
- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Rejowcu
- przelewem na rachunek bankowy Gminy Rejowiec:
BS Cyców o/ w Rejowcu 29 8191 1013 2004 4000 0635 0039
- w drodze inkasa – u sołtysa
A. Dobosz
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Nowe stawki za odpady komunalne zgodnie z Uchwała Nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Rejowcu z dnia 28 listopada
2019 r. przedstawiają się następująco:


12,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy liczbie mieszkańców zamieszkujących nieruchomość od pierwszej
do piątej osoby,



10,00 zł miesięcznie od szóstej do ósmej osoby zamieszkującej nieruchomość,



8,00 zł miesięcznie od dziewiątej i każdej następnej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Ustalono podwyższone stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny w wysokości:


25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
Powodem wzrostu stawki jest wzrost ceny za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Rejowiec. Na wzrost

ceny ma wpływ zmiana dotycząca magazynowania odpadów, tj. skrócony okresu magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku, co wymusza na przedsiębiorcy zwiększenie kosztów przy przetwarzaniu odpadów; wzrost ceny tzw. „opłaty marszałkowskiej” opłata ponoszona z tytułu składowania odpadów; wzrost kosztów zagospodarowania odpadów w RIPOK-u
(Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych) w Sr ebr zyszczu.; wzr ost cen paliwa i wynagr odzeń.
Miesięczny koszt ponoszony za odpady komunalne do tej pory był opłacany ryczałtem, a od stycznia 2020 r. płacimy za
każdą tonę odpadów oddzielnie.
Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina pokrywa z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które na
rzecz gminy obowiązani są ponosić właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Koszty funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi
administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Aby stawki za odpady nie wzrastały musimy bardziej postarać się o odpowiednią segregację odpadów. Im bardziej segregujemy to mniej płacimy za oddane odpady do RIPOK-u.
Koszty za odpady komunalne w bardzo dużym stopniu podnoszą w naszej gminie odpady z cmentarza.

DRODZY MIESZKAŃCY!
DO KONTENERÓW PRZY CMENTARZU WRZUCAMY
TYLKO I WYŁĄCZNIE ODPADY Z CMENTARZA
JEŚLI NIE WIEMY CO ZROBIĆ Z DANYM ODPADEM, PROSZĘ DZWONIĆ
DO URZĘDU MIEJSKIEGO W REJOWCU, A NIE PODRZUCAĆ POD CMENTARZ!
URZĄD MIEJSKI TEL. 82 5688145
A. Dobosz
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Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. M. J. Kawałki rozstrzygnięty
II Rejowiecka Biesiada Poetycka
W sobotnie południe, 18 stycznia 2020 roku, w Pałacu Zaleskich w Rejowcu, miało miejsce podsumowano
II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego na Wiersz Klasyczny o Statuetkę BIAŁEGO KRUKA im.
Mariana Janusza Kawałki. Całą uroczystość poprzedziły: Msza św. w Kościele Parafialnym
pw. św. Jozafata Kuncewicza w Rejowcu oraz złożenie kwiatów na grobie Patrona Konkursu.
Rejowiecką Biesiadę Poetycką rozpoczęła prezentacja wierszy patrona Konkursu w wykonaniu młodzieży ze Szkoły
Podstawowej w Rejowcu oraz chełmskich recytatorów: Teresy Pyc i Kamila Taurogińskiego. Następnie Burmistrz Rejowca
– Tadeusz Górski i Przewodniczący Rady Miejskiej – Mirosław Kość powitali uczestników spotkania i dokonali uroczystego otwarcia imprezy. Przypomnieli także najważniejsze wydarzenia z historii Rejowca, który ponownie odzyskał status miasta 1 stycznia 2017 roku (Rejowiec był już miastem od 1547 r. do 12 stycznia 1870 r.).
Kolejną częścią biesiady było podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego na Wiersz Klasyczny o Statuetkę BIAŁEGO KRUKA im. Mariana Janusza Kawałki. Jury Konkursu w składzie: dr Bogusław Wróblewski (krytyk, badacz literatury i mediów, założyciel i redaktor naczelny „Akcentu” – przewodniczący jury), (Henryk Radej (poeta, krytyk
literacki, publicysta – członek jury) oraz Waldemar Taurogiński (wydawca, poeta, współorganizator i pomysłodawca Konkursu – sekretarz jury), po zapoznaniu się z 84 zestawami wierszy, przyznało Nagrodę Główną – Statuetkę BIAŁEGO KRUKA Annie Piliszewskiej z Wieliczki (woj. małopolskie). I wyróżnienie trafiło do laureata ubiegłorocznej Nagrody Głównej –
Krzysztofa Ziemskiego z Zielonej Gór y (woj. lubuskie), zaś II wyr óżnienie otr zymała Aleksandra Jokiel z Chojęcina
(woj. wielkopolskie).
Anna Piliszewska z Wieliczki otr zymała Nagr odę Główną za cykl zatytułowany Sonety peryferyjne. Autor ka
„świadomie nawiązuje do pięknego zbioru czterdziestu sonetów publikowanych w 1888 roku przez Jana Kasprowicza pt. Z
chałupy.” Jej sonety, to przejmujące obrazy społecznych nieszczęść, które w XXI wieku dotykają zauważalną część, skazanego na margines, społeczeństwa. Autorka, z wykształcenia kulturoznawca, jest już szczęśliwą emerytką. Wielka miłośniczka
kotów od wielu lat chętnie uczestniczy w różnych konkursach poetyckich, przywożąc z nich liczne nagrody i wyróżnienia.
W 2012 roku była laureatką także naszego Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Wacława Iwaniuka w Siedliszczu.
Krzysztofa Ziemskiego z Zielonej Gór y nagr odzono I wyr óżnieniem za lapidar ne, ogr aniczone do dwóch czterowierszy – epitafia, poświęcone ludziom, miłośnikom gór, tragicznie zmarłym w kontaktach z siłami natury. Poeta-emeryt
mieszka w stolicy woj. lubuskiego, a jako polonista dorabia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w sąsiednim Babimoście. Zdeklarowany miłośnik poezji klasycznej i tylko w takiej konwencji od lat tworzy swoje wiersze. Jako syn repatriantów zza Buga, uczuciowo związany z kresami.

Występ uczniów z SP w Rejowcu

Przyznanie honorowej statuetki „Białego Kruka”
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Tylko wiersze klasyczne pisze także Anna Jokiel z Chojęcina, której jury przyznało II wyróżnienie za „doskonałość
formy, nawiązującej do wzorca gatunkowego, który nosi nazwę pantum, znanego w literaturze malajskiej (!), jako forma
ludowa, świąteczna i obrzędowa)”. Autorka buduje utwór „z powtórzonymi wersami – drugim i czwartym danej zwrotki, po
to, aby je zastosować w następnej strofie jako pierwszy i trzeci. A jakby tego było mało, w zakończeniu powracają porzucone wersy zwrotki początkowej – trzeci i pierwszy!”. I nie najważniejsza jest w tych utworach doskonała budowa, ale poważne zagadnienia społeczne, obyczajowe czy historyczne, widziane z pozycji człowieka XXI wieku. Poetka należy do Kępińskiego Koła Literatów, a zawodowo prowadzi pracownię artystyczną, w której tworzy ozdoby i biżuterię, organizuje zajęcia
rękodzieła i recyklingu kreatywnego dla dzieci i dorosłych.
Uczestnicy biesiady mieli niecodzienną okazję wysłuchać autorskich interpretacji wierszy, które odsłaniały emocje i
wrażliwość poetycką ich twórców. Ze szczególnym wdziękiem swoje Sonety peryferyjne przypomniała Anna Piliszewska.
W swobodnej wypowiedzi gratulowała również organizatorom oryginalnego pomysłu na konkurs (na wiersz klasyczny). To
jeden z nielicznych w Polsce konkursów, promujących różnorodne gatunki wiersza klasycznego, niezasłużenie lekceważone
przez współczesnych poetów. A może często brakuje im po prostu wiedzy, talentu i zwyczajnej kompozycyjnej dyscypliny?
Ogromnym talentem wokalnym może za to pochwalić się maturzystka I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie –
Aleksandra Konieczna, któr a swoim minir ecitalem kończyła oficjalną część r ejowieckiej biesiady. Choć ma duszę
melomanki, to sporo czasu poświęca nauce języków obcych. Jest laureatką m.in. Międzynarodowych Olimpiad Języka Rosyjskiego w Moskwie i Petersburgu. W grudniu 2019 roku została stypendystką Ministra Edukacji Narodowej. W Rejowcu
zaśpiewała 6 utworów, wśród których znalazły się dwie przepiękne piosenki z repertuaru Anny German; „Tańczące Eurydyki” i nostalgiczny „Człowieczy los”. Wykonała też pierwszą dla siebie skomponowaną piosenkę do wiersza noblistki Wisławy Szymborskiej Nic dwa razy. Tę kompozycję podarowała Oli ukraińska pianistka – Iryna Cygankowa, zauroczona talentem wokalnym skromnej Polki.
Po literacko-artystycznej uczcie przyszedł czas na rozmowy kuluarowe przy kawie i słodkościach. Nagrodzeni poeci
podpisywali dedykacje, organizatorzy z zadowoleniem ocenili przebieg całej uroczystości, a jurorzy gratulowali wyjątkowo
wartościowego sposobu popularyzacji urokliwego miasteczka, po którym wieczorami, być może, wędrują pod rękę –Mikołaj
Rej z Marianem Januszem Kawałko. Szczególne podziękowanie należą się włodarzom miasta i radnym, że doceniają znaczenie tzw. kultury wysokiej. Budujący jest też udział młodzieży lokalnej szkoły, która pod kierunkiem wychowawcy świetlicy – Ewy Futymy, na co dzień pielęgnuje piękno języka ojczystego w szkolnym kole literackim. Możemy mieć zatem nadzieję na pokoleniową ciągłość rozpoczętych działań. Do zobaczenia w Rejowcu – już za rok.
Waldemar Taurogiński
Zdjęcia: Karolina Lipińska-Woźniak

Aleksandra Konieczna

Krzysztof Ziemski—Laureat

Anna Jokiel—Laureatka
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Kobylanki – kobiety z pasją
KGW Kobyle czyli KOBYLANKI, to jedno z najmłodszych kół w Gminie Rejowiec.
Powstało w sierpniu 2018 roku z inicjatywy radnej Jolanty Popek. Na starcie liczyło 13 osób, a
przewodniczącą została Edyta Szpindowska. Obecnie koło zwiększyło liczbę członkiń do 18.
Od samego początku Panie wykazały się ogromną inicjatywą. Za pieniądze, jakie zapewnił
burmistrz Rejowca Pan Tadeusz Górski, same odmalowały świetlicę, zakupiły lentex i ustawiły meble pozyskane dzięki uprzejmości dyrektor Gminnego Przedszkola p. Barbary Kość.
Świetlica od razu nabrała innego wyglądu i stała się miejscem spotkań, jakich wcześniej w
Kobylem brakowało.
Kobiety nie próżnowały. Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –
ARiMR dwukrotnie pozyskały po 3 tysiące złotych. Za pierwsze zakupiły naczynia kuchenne,
kuchnię gazową i butlę, bowiem były to przedmioty niezbędne do dalszej działalności koła.
Kolejne pieniądze przeznaczyły na wyposażenie świetlicy w lodówkę i zmywarkę. W znaczący sposób pomogło to w realizacji zadań, jakie sobie członkinie wyznaczały. Na spotkanie
nazwane Forum Kobiet w listopadzie 2018 roku przygotowały smakowite potrawy.
Kiszenie kapusty
Złożyły projekt do Lokalnej Grupy Działania w ramach Mikrodotacji LGD Promenada
S 12. Nazwały go „Widowisko obrzędowe kiszenia kapusty”. Otrzymały na ten cel kwotę 2
tysiące 500 złotych, co pozwoliło na zakup strojów i uzupełnienie brakującego wyposażenia.
Celowo wybrały taki projekt, by przypomnieć dawne tradycje polskiej wsi, które – niestety –
powoli odchodzą bezpowrotnie w zapomnienie. A zwyczaj wspólnego kiszenia kapusty był
piękny. Wspólna praca zbliżała ludzi, dawała wspaniałą okazję do towarzyskich spotkań. To
rytualne zajęcie wykonywali mieszkańcy wsi obu płci. Kobietom pomagali mężczyźni, mając
wyznaczone role, choćby udeptywania wcześniej poszatkowanej kapusty ułożonej już w beczce. Czas umilały wspólne śpiewy, czasem różne opowiadania. Kobiety obowiązkowo musiały
być ubrane w szerokie spódnice, zaś na głowie mieć kolorowe chusty. Kapustę należało kisić
w październiku, bo po tym terminie nigdy nie udawała się.
Wieniec dożynkowy
Kobylanki stanęły na wysokości zadania i przypomniały dawny zwyczaj. Rok
2019 obfitował w różne działania. Na Powiatowe dożynki organizowane w Rejowcu
przygotowały pomysłowy witacz i piękny wieniec. Z okazji uroczystości 11 listopada
ugotowały bigos i upiekły ciasta na poczęstunek dla orkiestry. Przed Bożym Narodzeniem na kiermaszu świątecznym w Chełmie wystawiały liczne ciasta i pierogi. Za
gołąbki z kaszą i grzybami otrzymały wyróżnienie, nagrodą za to była maszynka do
mięsa.
Dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy upiekły ciasta, które podczas
licytacji szybko znajdowały nabywców. Na pewno nie było to ostatnie działanie. Należy życzyć aktywnym kobietom dużo satysfakcji z dotychczasowej działalności i Stoisko Kobylanek na dożynkach
oczekiwać na kolejne pomysły. Tak trzymajcie dalej.
Janina Danielczuk

25 lat odrodzonej Akcji Katolickiej w
parafii św. Jozafata B.M. w Rejowcu
100 lat - to dużo czasu. Tyle istnieje rejowiecka parafia.
O przedwojennej Akcji Katolickiej w naszej parafii wiemy niewiele. Ćwierć wieku - czyli 25 lat istnieje odrodzona Akcja Katolicka w naszej parafii, a której działalność była zakazana w Polsce Ludowej. Podczas wizyty polskich biskupów w
Rzymie 12 stycznia 1993 roku Papież wypowiedział znamienne
słowa: „Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród
nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś
w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba
więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”. Papież mówił też o
innych powstających organizacjach katolickich. Na prośbę papieża Jana Pawła II w 1995 roku, po długiej przerwie Akcja
Katolicka wznowiła swoją działalność. Wszyscy kochamy naszego Papieża. Mamy Jego pomnik przed wejściem do kościoła.
Mamy również relikwie jego krwi.
W czasie, kiedy Polska dowiedziała się o przejściu do
Domu Ojca swojego rodaka, nastąpiło wielkie poruszenie. W
naszej parafii, tak jak i wielu kościołach, została wyłożona księga kondolencyjna. Wielu naszych parafian wpisując się do tej

księgi wyrażało swoje odczucia, refleksje, ale także obietnice.
Czy pamiętamy i wywiązujemy się z tego co napisaliśmy? Piękne i wzruszające są wpisy dzieci, które teraz są już w wieku dojrzałym. Ta księga istnieje i jest w naszej parafii. Wszyscy
obiecaliśmy strzec naszej wiary, a więc wypełniajmy swoje
obietnice.
Piszę o tym dlatego, ponieważ bardzo zależy mi, by w
dalszym ciągu kultywować to, czego dopracowaliśmy się w
ciągu mijających 25 lat. Dorobek jest duży. Nie możemy niczego zaprzepaścić. Za przyczyną ludzi z Akcji Katolickiej przy
ogromnym wsparciu parafian odrestaurowano bardzo zniszczony obraz MB Rejowieckiej umieszczony w drewnianym ołtarzu,
który został wybudowany specjalnie do tego celu. To akcjonariusze dbają o dekoracje w kościele. Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej posiada sztandar, na którym widnieje wizerunek
patrona parafii - św. Jozafata B.M. Jest nas mało, starzejemy się,
potrzebujemy pomocy i naszych następców.
Jakie są cele i zadania Akcji Katolickiej?
-pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
-Akcja Katolicka realizuje swój cel przez: pogłębienie życia
religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie, przenikanie wartościami
ewangelicznymi życia społecznego, zajmowanie stanowiska w
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sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na
zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej.
Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest błogosławiony Stanisław Kostka Starowieyski oraz święty Jan Paweł II.
Zapraszamy do współpracy w Akcji Katolickiej w naszej parafii. Spotkania odbywają się 1 raz w miesiącu w każdą pierwszą
niedzielę po wieczornej Mszy św.
Z okazji jubileuszu 25-lecia Akcji Katolickiej w naszej
parafii serdecznie i gorąco dziękuję Panu Burmistrzowi oraz

władzom naszego miasta, wszystkim parafianom za dotychczasową pomoc i wsparcie w naszych działaniach. Swoją modlitwą
odwdzięczamy się również śp. Ks. Kanonikowi Franciszkowi
Łysikowskiemu - pierwszemu Asystentowi. Pamiętamy również o zmarłych akcjonariuszach.
Drodzy Przyjaciele! Zapraszamy do pracy w Akcji Katolickiej. Potrzebujemy Waszej pomocy. PROSIMY! ODWAGI!
Prezes - Piotr Majewski

W związku ze zbliżającym się okresem wiosennym oraz wzmożonymi pracami na polach, łąkach, w
ogrodach, apelujemy do mieszkańców gminy Rejowiec o zachowanie szczególnej ostrożności i niewypalanie
pozostałości roślinnych i traw zalegających po zimie na Państwa posesjach.
Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych.
Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są
doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów.
Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej mylnego. W samym 2018 roku powstały 48 767 pożary traw. Spłonęło ponad 18
000 ha traw.
Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 19 km/h, szybka jazda
na rowerze to około 30 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W wypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy oraz zabudowania.
Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie
dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.
Pożary łąk i lasów powodują ogromne straty materialne. Często z dymem idzie dorobek wielu pokoleń. Szacowane
straty w wyniku pożarów traw, które powstały w 2018 roku, to 32 956 500 złotych. Średni czas trwania akcji gaszenia pożaru trawy wynosi 52 minuty. Średnio co 10 minut strażacy wyjeżdżali do pożarów traw i nieużytków rolnych.
W 2018 roku podczas akcji ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów traw zużyto 123 153 186 litrów wody,
co odpowiada pojemności 32,8 basenów olimpijskich. Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj
duże rozmiary, angażują dużą liczbę strażaków i zasobów ratowniczych. Każda tego typu interwencja to poważny wydatek
finansowy. Strażacy, zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach i nieużytkach, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi
związaną z wypalaniem traw, nie dojadą na czas tam, gdzie są bardzo potrzebni.
Zakaz wypalania traw zawarto w następujących aktach prawnych:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 142):
• art. 131 pkt 12: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych
oraz trzcinowisk i szuwarów”.
• art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.
Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788):
• art. 30 ust. 3 pkt 3: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami
wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:
• art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618)
– kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5000 złotych.
• art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.): „Kto sprowadza
zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega
karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
Źródło: MSWiA, KG PSP, http://www.stoppozaromtraw.pl/
K. Sałamacha
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SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE
12 grudnia 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie ze św. Mikołajem. Uczestnikami spotkania były
dzieci z przedszkola gminnego z wychowawczynią panią Anną Szwed i panią Ewą Semeniuk. Dzieci wysłuchały opowiadania o św. Mikołaju i Elfie, który był pomocnikiem Mikołaja. Najważniejszym i wyczekiwanym przez dzieci gościem spotkania był
sam św. Mikołaj, który był bardzo ciekawy czy dzieci czytają książeczki, czy były grzeczne i czy zasłużyły na prezenty. Dzieci zgodnym chórem odpowiedziały, że są bardzo grzeczne. Mikołaj postanowił obdarować wszystkie dzieci słodyczami, wychowawcom na
pamiątkę tak miłego spotkania wręczył ozdobną książeczkę. Na zakończenie dzieci wspólnie z Mikołajem śpiewały kolędy i zaprosiły
Mikołaja do odwiedzin w przyszłym roku.

KONKURS BOŻONARODZENIOWY
17 grudnia 2019r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy stroik i ozdobę bożonarodzeniową. W konkursie udział
wzięli uczniowie klasy V„b” Szkoły Podstawowej oraz najmłodsi
czytelnicy naszej biblioteki. Prace były tak ładne, że postanowiłyśmy nagrodzić i wyróżnić wszystkie. Uczestnikom i wychowawczyni Pani J. Pikuła bardzo dziękujemy za udział.

1. ,,Podróż Cilki" – Moris H. Wyd. Marginesy, 2019.
Kontynuacja bestselerowego ,,Tatuażysty z Auschwitz". Historia młodej dziewczyny, którą ,,tatuażysta" uważał za najdzielniejszą osobę, jaką kiedykolwiek poznał. To opowieść o cierpieniu, ale także o niezwykłej odwadze i harcie ducha w
obliczu niesprawiedliwości i okrucieństwa obozowego w czasie okupacji.
2. ,,Zadra" - Małecki R. Wyd. Poznańskie, 2020.
To mroczna powieść o niszczącej sile miłości, ale też o śmierci. Są ślady, które
rzucają nowe światło na tajemnicze zaginięcie pary studentów sprzed szesnastu
lat. Jednak zmowa milczenia trwa nadal. Komisarz Gross bada sprawę odnalezionych w pobliskim lesie kości. Prawda o tamtych zdarzeniach okaże się wstrząsająca.
3. ,,Króliki z Ravensbruk" – Ellory A. Prószyński i S-ka, 2019.
Berlin, rok 1989. Miriam opiekuje się swoim umierającym ojcem. Ciężko chory
człowiek powtarza imię kobiety. To imię oraz obozowy numer, odkryty pod paskiem zegarka, naprowadzają Miriam na trop strzeżonej od lat tajemnicy. Zainspirowana niezwykłym losem kobiet z hitlerowskiego obozu, Miriam postanawia
zburzyć mury i odkryć tajemnicę.
Teresa Kopniak
Teresa Jagiełło
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Powiatowy konkurs na ozdobę choinkową
13 grudnia 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na ozdobę choinkową. Z naszego przedszkola 6 przedszkolaków pod
kierunkiem pani Ewy Semeniuk brało udział w tym konkursie : Szymon Korcz, Klaudia
Górna, Natalka Palonka, Ania Nawrocka, Mieszko Gwardiak i Emilia Kojder. Na 179
prac, które wpłynęły mamy dwoje laureatów są nimi: Klaudia Górna i Szymon Korcz.
Serdecznie gratulujemy!

Kiermasz świąteczny
Tuż przed świętami w naszym przedszkolu odbył się kiermasz ozdób i stroików bożonarodzeniowych. Autorami prac były przedszkolaki i ich rodziny. Wszystkie wykonane prace rozeszły się w mgnieniu oka.
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za zaangażowanie.

Zajęcia otwarte w grupie 6-latków
W grudniu sześciolatki miały przyjemność gościć swoich rodziców na zajęciach otwartych. Był to doskonały moment, aby rodzice mogli poobserwować, jak
pracują ich pociechy podczas zajęć w przedszkolu. Starszaki utrwalały tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Przeliczały z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zabawie ,,gwiazdka gwiazdki szuka" ,,kostka podskakuje". Śpiewały polskie kolędy oraz pastorałki. I coś, co najbardziej wywarło wrażenie ,,kodowali na
dywanie". Za pomocą maty i klocków dzieci odkodowywały szyfr, a po ułożeniu
klocków powstała choinka. Podsumowaniem zajęć było wykonanie kartki świątecznej oraz wspólne zdjęcia w foto-budce.
Bardzo dziękuję rodzicom za udział w zajęciach.

Dzień Pluszowego Misia w sześciolatkach
,,Jest przy mnie gdy śpię,
Wita ze mną nowy dzień,
Przytula kiedy płaczę,
Ten jedyny słuchacz - wierny pluszowy miś- mój przyjaciel"
W tym dniu każde dziecko przyniosło do przedszkola swojego ulubionego misia, którego mogło zaprezentować na paradzie misiów w rytmie znanej piosenki. Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat misiów i niedźwiedzi podczas układania puzzli. Z
uwagą słuchały przygód „Czarnego Noska”. Nie zabrakło również rozmów na temat
przyjaźni. Przedszkolaki wykonały pracę plastyczną przy użyciu papierowego talerzyka według własnego pomysłu.

Świąteczne życzenia
Kultywując coroczną już bożonarodzeniową tradycję nasze przedszkolaki odwiedziły przed świętami: Burmistrza
Pana Tadeusza Górskiego, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Posterunek Policji, Gminny Dom Kultury:
Panią Dorotę Łosiewicz, Gminną Bibliotekę, Szkołę Podstawową w Rejowcu: Panią dyrektor Małgorzatę Królicką
i Renatę Adamczuk, Pocztę Polską. Śpiewając kolędy i
przynosząc piękne kartki, złożyły wszystkim garść życzeń najlepszych: zdrowia spokoju , radości a w Nowym
Roku samej obfitości.
Ewa Semeniuk
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Dzień Babci i Dziadka
„Dziś dla babci słońce mamy i całuski dla dziadziusia, Dziś życzenia wnuczek składa i piosenki śpiewa wnusia”
Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Dlatego
dzieci z naszego Przedszkola gościły swoje Babcie oraz Dziadków na uroczystości z tej okazji. W tym roku dzięki życzliwości Pani dyrektor uroczystość odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury.
Licznie przybyli Babcie i Dziadkowie mieli okazję podziwiać swoje wnuczęta w specjalnie dla nich przygotowanych programach artystycznych.
Dzieciaki pod czujnym okiem wychowawczyń zaprezentowały wiersze, piosenki oraz tańce, które ćwiczyły na tę uroczystość. Starszaki zaprezentowały Jasełka. W przepięknej scenografii oraz wyjątkowej atmosferze, wnuczęta wspaniale wystąpiły przed bliskimi, następnie przedszkolaki zaprosiły babcie i dziadków na słodki poczęstunek przygotowany przez
rodziców, aby w szczególny sposób okazać swoim bliskim szacunek i po raz kolejny podziękować za miłość, cierpliwość i
zrozumienie.
To była naprawdę wyjątkowa uroczystość, pełna uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć
i dziadków dały wyraz tego, jak ważne są takie spotkania i chwile spędzone wspólnie z wnukami.
Barbara Kość

Wizyta górnika z kopalni „Bogdanka”
10 grudnia gościliśmy w naszym przedszkolu pana Arkadiusza Szokaluka - górnika pracującego w kopalni Bogdanka. Opowiedział nam o pracy pod ziemią, mogliśmy obejrzeć przedmioty, które są niezbędne górnikowi w ciemnych korytarzach.
Wysłuchaliśmy legendy o duchu kopalni - Skarbniku oraz mogliśmy podziwiać strój galowy i czapkę, która ma swoją nazwę- czako. Każdy chętny mógł zaprezentować się w hełmie i
górniczej czapce z pięknym pióropuszem. Na koniec każdy przedszkolak dostał na pamiątkę
węgielek-symbol górniczego szczęścia. Dziękujemy jeszcze raz za ciekawe spotkanie w naszym
przedszkolu.
M.Kość-Krupińska, M. Kajdaszuk-Kozioł

Warsztaty Kreatywne
W dniu 7 stycznia br. dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w warsztatach kreatywnych, które odbyły się w naszej placówce. Dzieci podzielone zostały na dwie grupy wiekowe, pod czujnym okiem instruktorów młodsza grupa wykonała mydełka żelowe, natomiast starszaki wykonywały świece żelowe. Na czym polegają i czego uczą warsztaty? Wyrabiają
zmysł artystyczny, rozwijają sprawność manualną, pobudzają wyobraźnię i inspirują do kreatywnego myślenia, rozwijają
umiejętność komunikacji i pracy w zespole, kształtują wartości poznawcze w połączeniu z dobrą zabawą.
Warsztaty mydlarskie: to proste zajęcia, na których dziecko eksperymentuje z formą, kolorem, kształtem, fakturą i
zapachem. Dzieci same tworzą mydełka glicerynowe wg własnego projektu. Bazy mydlane, na których pracują, są w 100%
pochodzenia roślinnego.
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Własnoręcznie zrobione, pachnące i kolorowe
mydełka, to piękna ozdoba każdej łazienki lub też oryginalny pomysł na prezent z okazji np. Urodzin, Dnia
Matki, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka, Walentynek, Świąt, itd.
Warsztaty świecowe: Uczestnicy poznają historię
świec. Każdy uczestnik projektuje i wykonuje kolorową
i pachnącą świecę w szklanym naczyniu, z piaskową
mozaiką, rozmaitymi ozdobami i dodatkami. Każda
wykonana świeca zostaje ozdobnie zapakowana. Ozdoby są dostosowane do świąt oraz innych okoliczności.
Świece żelowe z zatopionymi wewnątrz dekoracyjnymi
elementami są bardzo oryginalne i pięknie się prezentują. Zatapiane ozdoby dostosowane są do świąt oraz innych okoliczności.
Barbara Kość

W Karnawale Same Bale
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym
elementem tego okresu są bale. Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień
niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni Taki bal jest atrakcją bardzo
lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Dzieci przygotowują się do niego wykonując maski karnawałowe, pomagały w wykonywaniu dekoracji "serpentyn” oraz poznawały różne kroki taneczne, zarówno
tańca nowoczesnego, jak i tradycyjnego.
W dniu 5 lutego odbył się "Bajkowy bal karnawałowy”. Ze względu na
dużą liczbę uczestników imprezę zorganizowaliśmy w pobliskim Domu Strażaka
za co serdecznie dziękujemy. Nauczycielki przedszkola dołożyły wszelkich starań, by wystrój sali balowej wprowadził dzieci w radosny, bajkowy nastrój oraz
zachęcał do wesołej zabawy. Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się
kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, w salach
przedszkolnych można było spotkać wróżki, księżniczki, delikatne motylki, rycerzy, smoka, piratów, policjantów, Spider-Mana, Batmana... Nie sposób zliczyć i
wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno.
Na tę wyjątkową okazję zaprosiliśmy do prowadzenia balu Grupę Animacyjną , która zachęcała wszystkich do tańca przygotowaną muzyką. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami w tańcach oraz licznych
konkursach zręcznościowych, ruchowych, zabawy z chustą animacyjną, przejście
przez tunel oraz pokaz mody karnawałowej. Podczas odpoczynku przedszkolaki
korzystały z bufetu przygotowanego przez rodziców. Po kilku chwilach wypoczynku muzyka znowu porwała wszystkich do tańca w rytm samby, walczyka,
"Kaczuch" i innych przebojów znanych dzieciom. Kiedy czas zabawy dobiegł
końca, dzieci z żalem opuszczały salę balową.
Bal umożliwił dzieciom spędzenie czasu w miłej i bajkowej atmosferze.
Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym przedszkolakom, a
to było głównym celem tego balu. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów. Kolejny bal karnawałowy
już za rok.

Konkurs ,,Najciekawszy stroik bożonarodzeniowy”
Przedszkolaki Lena Brzyszko, Mieszko Gwardiak oraz Natalia Palonka pod kierunkiem
pani Ewy Semeniuk, brały udział w konkursie plastycznym ,,Najciekawszy stroik bożonarodzeniowy’’. Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu. Sukces dwójki laureatów to pierwsze miejsce Natalii Palonki , drugie
miejsce Mieszka Gwardiaka. Dzieci w nagrodę otrzymały
pamiątkowe dyplomy oraz ciekawe nagrody.
Ewa Semeniuk
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Odwiedził nas Mikołaj!
Dnia 6 grudnia, jak co roku odwiedził nas Mikołaj. Czekał na nas- uczniów klas I-III tym razem w GOK. Miał dla
nas prezent. Obejrzeliśmy Lalkowy Teatrzyk o zwyczajach Świąt Bożego Narodzenia. Oczekując Mikołaja, przywołaliśmy
go piosenką i wierszem. Kiedy w końcu do nas przyszedł obdarował nas mnóstwem prezentów.
Podziękowaliśmy Mikołajowi za podarunki z nadzieją, że za rok znowu się spotkamy.
Wychowawczynie i uczniowie klas I-III

Szkolne kolędowanie 2019
Dnia 17 grudnia w naszej szkole można było już poczuć prawdziwie świąteczną atmosferę a to za sprawą naszych
utalentowanych uczniów. To właśnie tego dnia odbył się koncert kolęd i pastorałek. Uroczystość prowadzona była przez
Lenę Palonkę i Zuzię Terlecką, uczennice klasy VI b. Usłyszeliśmy tradycyjne kolędy i pastorałki a także współczesne piosenki świąteczne, które zaśpiewali: Paula Casa, Ania Lipko, Łukasz Proskura (kl. V a), Jagoda Batejko (kl. VI c), Ola Brzyszko i Natalia Parada (kl. VI b). Występującym towarzyszył chór pod kierunkiem pani Anny Jaworskiej. Na zakończenie
uroczystości przekazano życzenia świąteczno – noworoczne.
Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny „ Moje Boże Narodzenie”. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy a
laureaci nagrody.
Barbara Kwiatkowska

Podziękowanie z Watykanu
W dniu 17 grudnia 2019 r. Papież Franciszek obchodził swoje 83 urodziny. Z tej okazji
uczniowie naszej szkoły postanowili wysłać Papieżowi życzenia urodzinowe. W imieniu społeczności szkolnej list napisały: Ewelina Czarkowska kl. IV a, Lena Palonka, Zuzia Terlecka,
Ola Brzyszko, Dominika Uszko, Nikola Michalak i Oliwia Myszor kl. VI b. Życzenia zostały
oczywiście wysłane, a teraz otrzymaliśmy podziękowanie. Ojciec Święty dziękuje nam i udziela błogosławieństwa.
Barbara Kwiatkowska
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Rekordowa zbiórka
12 stycznia w GOK odbył się 28. Finał WOŚP "Wiatr w Żagle". Celem była zbiórka środków na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla
ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Sztab
#675 działał we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pawłowie.
W zbiórce przedfinałowej uczestniczyło 15 wolontariuszy: Marta Batejko,
Jagoda Batejko, Barbara Wójcik, Julia Jasińska, Julia Buza, Katarzyna Urbańczyk, Olga Bogdańska, Tomasz Praczuk, Inga Strygun, Justyna Nestorowicz,
Zuzanna Świderczuk, Magdalena Marucha, Anita Strygun, Joanna Nestorowicz i
Klaudia Humeniuk.
Finał obejmował występy artystyczne oraz licytację przekazanych przedmiotów. Przed publicznością wystąpili: Dziecięcy Zespół Ludowy "Reczka",
Młodzieżowy chór ze Szkoły Podstawowej w Rejowcu
"Śpiewać każdy może", Zespół wokalno-instrumentalny z
GOK w Rejowcu, dwoje wokalistów: Szymon Kulawiak i
Rafaella Terepora. Finał zakończył występ Kapeli Ludowej "Sami Swoi". Licytację prowadził Burmistrz Rejowca
Tadeusz Górski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Mirosławem Kościem.
Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się nam w tym
roku zebrać rekordową kwotę 13 073,20zł !

Ferie w GOK
Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury gościł dzieci
w czasie ferii. Tegoroczny wypoczynek podzielony był na
dwa cykle: 12-17.01 oraz 21-25.01, w pierwszym dominowały zajęcia
plastyczne, a w drugim rękodzielnicze. Nie zabrakło gier i zabaw, wycieczek, lekcji profilaktycznych oraz zwiedzania ciekawych miejsc.

Kolędowanie z Orkiestrą
19 stycznia Orkiestra Dęta wystąpiła z Koncertem Kolęd w dwóch
kościołach: w Rejowcu i Żulinie. Zaprezentowano zarówno te tradycyjne
utwory jak i mniej znane. Koncert uatrakcyjnił występ wokalistów:
Krzysztofa Olejniczaka i Klaudii Kuśmirskiej.

Na ludową nutę
26 stycznia odbyła się 26-ta edycja Regionalnego Przeglądu Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w którym wystąpiło 26 zespołów.
W tym roku swoją obecnością na przeglądzie zaszczyciła nas Beata Mazurek - Europoseł, Wicemarszałek Sejmu w latach 2018-2019, której jedną z pasji jest folklor i kultura ludowa.
Komisja konkursowa w składzie: Andrzej Sar – Przewodniczący
(Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie), Anna RaczkiewiczSławińska (Starostwo Powiatowe w Chełmie) nagrodziła: W Kategorii
zespoły śpiewacze przyznała: I miejsce: Zespół „Rosa” z Kamienia, II
miejsce Zespół „Kumowianki” z Kumowa Majorackiego, II miejsce
"Nadbużański Klon Zielony" z Zanowinia, III miejsce Zespół „Swańki” z
Wyryk.
W kategorii Kapele i Zespoły z akompaniamentem: I miejsce – nie
przyznano, II miejsce „Siedliszczanie znad Wieprza”, II miejsce Kapela
Ludowa „Sami Swoi” z Rejowca, III miejsce „Radość” z Liszna.
Przyznano również wyróżnienia dla zespołów: „Kapela Wujka Romana”
z Żółkiewki, Kapela „Uroczysko” z Krasnegostawu, Kapela „Bokoryna”
z Żalina oraz Dziecięcy Zespół Ludowy „Reczka” z Rejowca.
Organizatorami wydarzenia byli: Wojewódzki Ośrodek Kultury w
Lublinie, Starostwo Powiatowe w Chełmie, Burmistrz i Rada Miejska w
Rejowcu, Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu.
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XV Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych
Konkurs obył się 29 stycznia na Sali widowiskowej w
GOK. Komisja w składzie: Agata Krzeszczyk - Starostwo
Powiatowe w Chełmie oraz Bożena Jaszczuk - Radna Rady
Miejskiej w Rejowcu, nagrodziła wyróżnieniami: Grupę Kolędniczą z Gminnego Przedszkola w Rejowcu, "Słoneczka"
ze Szkoły Podstawowej w Lisznie, Teatr Dziecięcy "Supełek"
z GOK w Rejowcu, Zespół Kolędniczy klasy IIb ze Szkoły
Podstawowej w Rejowcu, Zespół "Gwiazdeczki" ze Szkoły
Podstawowej w Strachosławiu. Wszystkie zespoły kolędnicze
otrzymały słodycze, dyplomy i nagrody rzeczowe.
K.L.W

13 marca (piątek) godzina 17:00 Występ Żeńskiej Grupy Teatralnej z Bzitego pt. „Edukacja seksualna, czyli hucpa w
sześciu odsłonach” - Sala widowiskowa GOK, wstęp bezpłatny.
18 marca (środa) godzina 09:00 Koncert Filharmonii Lubelskiej - Sala Widowiskowa GOK, bilet wstępu 4zł.
16 kwiecień (czwartek) godzina 10:00 Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych - Sala widowiskowa GOK, wstęp bezpłatny.

Jubileusz ,,Reczki”

W styczniu Dziecięcy Zespół Ludowy ,,Reczka” obchodził piękny jubileusz. Właśnie minęło cztery lata współpracy
artystycznej. W minionym czasie zespół uczestniczył w wielu przeglądach na skalę, ogólnopolską, międzypowiatową jak i
międzynarodową. Występował z utworami ludowymi, biesiadnymi, patriotycznymi i religijnymi, podczas różnych przeglądów, konkursów, koncertów charytatywnych, dożynek i jubileuszy. Od samego początku działalności zespół prezentuje
swoje wykonania na bardzo wysokim poziomie. Każdy konkurs czy też przegląd to kolejny ogromny sukces grupy,
,,Reczka” zawsze znajduje się bowiem w gronie laureatów.
Obecnie w skład zespołu wchodzą: Anna Lipko , Maja Kozieł, Maja Lipko, Lena Ładniak, Paula Casa, Łukasz Proskura, Mieszko Gwardiak. Składam serdeczne podziękowania Pani Irenie Jarosz za prezenty w postaci płyt zespołu,, Rokiczanka” wraz z autografami członków zespołu. Jak również rodzicom, którzy wspierają nasze działania i są zawsze z nami.
Oraz wszystkim tym, których trudno wymienić z nazwiska a zawsze są na wyciągnięcie ręki i służą pomocą. Ostatnie osiągnięcia zespołu to wyróżnienie podczas XXVI Regionalnym Przeglądzie Przyśpiewki i Piosenki Ludowej w Rejowcu, drugie miejsce podczas VI Regionalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Cycowie.

Ewa Semeniuk

Sołtysi z naszego powiatu spotkali się na
Gali „Super Sołtys 2019”, zorganizowanej przez
redakcję tygodnika „Super-Tydzień Chełmski” i
Starostę Powiatu Chełmskiego.
Pośród nagrodzonych znaleźli się sołtysi z
Gminy Rejowiec: II miejsce zajęła Alicja Książek-sołtys Hruszowa, a wyróżnienia otrzymali
Krzysztof Tarasewicz–sołtys Zawadówki, Janina
Smętkowska-sołtys Kobylego i Andrzej Lewczuk
-sołtys Marynina.
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Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu organizuje badanie, którego celem jest stworzenie najlepszej oferty dla mieszkańców
Miasta i Gminy Rejowiec. Bardzo prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże to zadnie zrealizować. Można
ją przesłać pocztą, dostarczyć osobiście lub przesłać skan/zdjęcie drogą e-mailową
do 1 kwietnia 2020 na adr es:
Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu ul. Fabryczna 13; gok.rejowiec@interia.pl
Płeć:  kobieta mężczyzna Wiek: .................................

Miejscowość: ............................................................

1. Jakie mają Państwo zainteresowania?
osoba dorosła ..........................................................................................................................................................................
dziecko ....................................................................................................................................................................................
2. Jakiego typu zajęcia byłyby dla Państwa interesujące?
wykłady, prelekcje
warsztaty/kursy
wyjazdy
zajęcia sportowe
zajęcia plastyczne
zajęcia teatralne
inne…………………………………………………………………………………………………………………………
3. Jaka forma zajęć byłaby dla Państwa najbardziej dogodna?
zajęcia jednorazowe
zajęcia cykliczne
członkostwo w klubie zainteresowań, jakiego typu...............................................................................................................
4. Czy są Państwo zainteresowani uczestnictwem w podanych zajęciach tematycznych?
plastyka
taniec nowoczesny
wokal
aerobik dla dorosłych
sztuki walki
rzeźbiarstwo
zajęcia nauki gry na instrumentach (keyboard, perkusja, gitara)
wycieczki krajoznawcze/tematyczne
rękodzielnictwo
inne, jakie?.............................................................................................................................................................................
5. W jakich godzinach mogą Państwo korzystać z zajęć organizowanych przez GOK (dotyczy dni od wtorku do soboty):
od 10.00 do 14.00
od 14.00 do 17.00
od 17.00 do 19.00
 inne, jakie?............................................................................................................................................................................
6. Ile byliby Państwo w stanie zapłacić za pojedyncze jednogodzinne zajęcia?
10-40 zł
40-60 zł
powyżej 60 zł
7. Skąd czerpią Państwo wiedzę o ofercie Gminnego Ośrodka Kultury w Rejowcu ?
plakaty
znajomi i rodzina
strona internetowa Urzędu Miejskiego
profil GOK na Facebook
inne, jakie?............................................................................................................................................................................
8. Za pośrednictwem jakiego medium najłatwiej dotrzeć do Państwa z informacją o zajęciach?
..................................................................................................................................................................................................
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W BADANIU
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Co słychać w KGW Zagrodzianki
19 stycznia 2020 roku KGW Zagrodzianki i KGW Wola Żulińska przy wsparciu OSP Żulin zorganizowały zabawę
choinkową dla wszystkich dzieci z okolicznych wiosek. Małych gości zabawiała Pani Animator Marta Soczyńska z Dj. Cała
impreza trwała około trzech godzin, brzuszki i pragnienie maluchów zaspokoiły przysmaki i słodkości wykonane przez super kobietki z KGW Zagrodzianki i KGW Wola Żulińska, które zadbały też o
kącik dla dorosłych (a było ich niemało). Dzień pełen atrakcji, wrażeń, gier i
tańców zakończył się słodkimi goframi i szczerymi uśmiechami rozbawionych
dzieci. To wszystko czego trzeba, aby poczuć satysfakcję i ciepło w sercu za
wykonaną pracę i poświęcony czas.
Całe to wydarzenie pokazuje, jakim zgraniem i współpracą wykazały się
dwa Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna z Żulina.
Magdalena Terlecka KGW Zagrodzianki z Zagród

Aktywnie w wólce
Członkinie KGW Wólka Rejowiecka nie próżnują.
Na przełomie grudnia i stycznia zorganizowały szereg uroczystości: spotkanie opłatkowe, wspólne kolędowanie, na
którym gościł Ks. Proboszcz Jacek Jakubiec oraz Dzień
Babci i Dziadka.
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