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Egzemplarz bezpłatny

Oksza

Tegoroczne obchody ze względu na epidemię COVID-19 były o wiele bardziej skromne, jednak nie zapomniano
o oddaniu czci w Miejscach Pamięci. Burmistrz Rejowca Tadeusz Górski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Mirosławem Kościem złożyli kwiaty i zapalili znicze w Miejscach Pamięci Narodowej.

Chcemy przekazać pełne uznanie mieszkańcom naszej Gminy za dyscyplinę i zachowanie
odpowiedzialnej postawy wobec panującej sytuacji szerzenia się choroby COVID-19.
Dzięki Państwa postawie na terenie naszej Gminy nie dochodzi do sytuacji związanych
z narażaniem siebie i innych na ewentualne zakażenia koronawirusem.
Dziękujemy również za wyrozumiałość wobec wszystkich ograniczeń, z jakimi do tej pory spotkali
się Państwo we wszystkich instytucjach na terenie naszej Gminy.

Burmistrz Rejowca Tadeusz Górski,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rejowcu Mirosław Kość
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Ponad 100 metrów materiału i blisko 3 km gumki trafiło do Kół Gospodyń wiejskich z Gminy Rejowiec. Burmistrz
Rejowca Tadeusz Górski przeznaczył specjalne środki na ten cel.
Zarząd Gminy postanowił wesprzeć Koła Gospodyń, które zaangażowały się w inicjatywę szycia maseczek dla potrzebujących mieszkańców i zakupić tkaninę bawełnianą i gumkę. To materiały niezbędne do uszycia maseczek ochronnych. W
inicjatywę szycia zaangażowały się Koła Gospodyń: Kobyle, Wólka Rejowiecka, Hruszów, Rybie, Zagrody oraz MarysinAdamów. W akcję włączony został również Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu, w którym do maszyn zasiedli pracownicy i wolontariusze. W Wólce Rejowieckiej materiały do produkcji maseczek ufundowała również Monika Kastner, właścicielka „Lavendel Natur Haus” - plantacji lawendy. Na tle innych szczególnie wyróżniło się KGW Hruszów, które przekazało ponad 3000 maseczek.
Gotowe maseczki ochronne wielokrotnego użytku zostały rozdane mieszkańcom gminy Rejowiec poprzez sołtysów
oraz członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Od początku akcji do pierwszych dni maja uczestniczy przekazali ponad 5000
sztuk bawełnianych maseczek. Wszyscy mieszkańcy, którzy nie zdążyli się w nie zaopatrzyć, mogą to nadal zrobić w
Urzędzie Miejskim w Rejowcu.

Serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania przekazuję Paniom, które bezinteresownie włączyły się w akcję szycia
maseczek dla wszystkich mieszkańców Gminy Rejowiec. Dziękuję za Wasz czas, za Waszą pracę oraz chęć niesienia pomocy
innym.
Drogie Panie! Wasza postawa jest godna szczególnego uznania, ponieważ w dobie panującej epidemii nie zapomniałyście
o potrzebach drugiego człowieka. Składam serdeczne podziękowania dla Wszystkich, którzy pomagali i nadal pomagają w szyciu maseczek. Dziękuję każdemu z osobna za przekazywanie maseczek w swoich miejscowościach a także za dostarczanie ich
do Urzędu Miejskiego.
Burmistrz Rejowca - Tadeusz Górski

W okresie pandemii koronawirusa wszelkie formy wsparcia walki z pandemią są niezmiernie ważne i cenne. Koło
Łowieckie nr. 4 „Sokół” w ramach wsparcia w walce z COVID-19 na terenie naszego regionu przekazało 90 litrów środków dezynfekujących na potrzeby Pogotowia Ratunkowego w Chełmie, 20 litrów dla Posterunków Policji w Rejowcu i
Rejowcu Fabrycznym oraz 10 litrów Szkole Podstawowej w Rejowcu.

Z Myśliwskim pozdrowieniem „Darz Bór” Zarząd Koła
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Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13A, 01–044 w Warszawie jako Beneficjent
Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014 – 2020 przeprowadziła nabór w ramach otwartego konkursu grantowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach : I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do
szybkiego Internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Polski
stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast przebywać na zajęciach w szkołach, zasiedli
tak jak i nauczyciele przed monitorami komputerów. Niestety, część z nich nie posiada sprzętu na którym może realizować
podstawy programowe.
Wsparcie w postaci grantu zostało udzielone na projekty polegające na doposażeniu jednostek oświatowych w
sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym. Fundusze pochodzą z Unii Europejskiej - Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego. Poziom dofinansowania to 100%, bez wkładu własnego Jednostek Samorządu
Terytorialnego. Gmina Rejowiec została umieszczona na wykazie jst i otrzymała do dyspozycji kwotę grantu w wysokości
60.000, zł.
Od 1 kwietnia 2020 r. samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnej edukacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom szkół, Gmina Rejowiec, jako Beneficjent złożyła Wniosek o przyznanie grantu Oś I Powszechny Dostęp do Szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – Zdalna Szkoła na kwotę 59 994, 00 zł, który został rozpatrzony
pozytywnie prze Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie. Cała procedura została bardzo uproszczona, co wpłynęło na szybkie działania i zakup sprzętu.
Gmina Rejowiec za w/w kwotę zakupiła w ramach projektu, pod potrzeby szkół 22 laptopy dla uczniów i
nauczycieli publicznej Szkoły Podstawowej w Rejowcu, dla której jest organem prowadzącym oraz dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zawadówce, dla której organem prowadzącym jest Fundacja Teresianum w Lublinie.
Sprzęt został już przekazany i służy uczniom oraz kadrze pedagogicznej.
Zakup laptopów ze środków finansowych otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego spowodowały
znaczącą poprawę jakości zdalnego nauczania a zarazem są wsparciem dla uczniów z rodzin najuboższych. Finansowanie
jest pomocą w walce z wykluczeniem Cyfrowym uczniów szkół w Gminie Rejowiec.
Grażyna Korcz

W związku z postępującą suszą zwiększyło się zapotrzebowanie na wodę dostarczoną za pośrednictwem gminnej
sieci wodociągowej. Zbyt intensywny pobór wody wynikający między innymi z podlewania ogródków i trawników, mycia
samochodów i pojazdów rolniczych w godzinach od 600 do 2200 może powodować spadki ciśnienia wody w sieci przy jednoczesnym zwiększeniu ryzyka uszkodzenia urządzeń na poszczególnych ujęciach wody. Mając powyższe na uwadze,
apelujemy o racjonalne korzystanie z dostarczonej wody, ograniczając jej zużycie wyłącznie do celów spożywczych i sanitarnych.
Szanujmy wodę, aby była dostępna dla wszystkich mieszkańców naszej gminy w tym trudnym okresie.

Uprzejmie informujemy, że w związku ze stopniowym znoszeniem obostrzeń związanych z COVID-19 od dnia 01
czerwca 2020 roku Urząd Miejski w Rejowcu wraca do pracy w swoich standardowych godzinach:
Poniedziałek - 7.30-15.30, Wtorek - 7.30-16.00, Środa - 7.30-15.30, Czwartek - 7.30-15.30, Piątek - 7.30-15.00

Informujemy o rozpoczęciu IV naboru zgłoszeń lokalizacji materiałów zawierających azbest od osób fizycznych w
ramach realizacji projektu pn.: „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego",
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 25.05 – 03.07.2020 r. Komplet aktualnych dokumentów dotyczących IV naboru po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu – do pobrania na stronie:
www.azbest.lubelskie.pl w zakładce Aktualności.
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Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnej aplikacji "My Local News" dla jednostek samorządu
terytorialnego do kontaktu z mieszkańcami naszej gminy.
W dobie powszechnego Internetu i mediów społecznościowych, komunikacja pomiędzy szeroko pojętą administracją lokalną a mieszkańcami staje się jednym z kluczowych elementów. Właśnie dlatego Gmina Rejowiec uruchomiła aplikację mobilną My Local News,
która ma na celu umożliwienie administracji lokalnej dotarcie do mieszkańców z istotnymi
dla nich informacjami.
My Local News przeznaczone jest dla mieszkańców zainteresowanych sprawami swojego miejsca zamieszkania lub dowolnego obszaru administracyjnego. Dzięki My Local
News dowiemy się o ważnych wydarzeniach dotyczących danej lokalizacji jak i sprawach dnia codziennego, związanych z
życiem społecznym.
Aplikacja ma za zadanie powiadamiać na bieżąco mieszkańców m. in. o:
- wydarzeniach lokalnych organizowanych w gminie, w urzędzie, w placówkach oświatowych, w GOK,
- informacjach kulturalnych,
- gospodarce komunalnej,
- spotkaniach mieszkańców, zebraniach, zaproszeniach na sesję rady miejskiej wraz porządkiem obrad,
- opłatach i podatkach,
- informacjach i ogłoszeniach z Urzędu Miejskiego i GOPSu w Rejowcu,
- alertach i ostrzeżeniach meteo,
- przerwach w dostawie wody oraz energii elektrycznej,
- oraz innych ważnych sprawach społecznych.
Dzięki aplikacji My Local News wszyscy mieszkańcy, goście, turyści mogą być „na bieżąco” z działaniami i aktualnościami administracji lub innych jednostek organizacyjnych w Gminie Rejowiec.
Korzystając z aplikacji można dowiedzieć się o wszystkich istotnych wydarzeniach, jakie były lub dopiero się wydarzą.
Informacje są kierowane do całej gminy lub też do wybranych miejscowości czy też ulic, co sprawi, że na pewno dostaniecie Państwo te wiadomości, które są dedykowane do Państwa. Każdy użytkownik może w aplikacji samodzielnie decydować jakie kategorie informacji go interesują i mają do niego docierać - a jakie nie. Co bardzo istotne - w jednej aplikacji
można otrzymywać informacje skierowane do wielu konkretnych lokalizacji – ulic w danej lub różnych miejscowościach.
Wystarczy tylko dodać te lokalizacje w aplikacji i każda informacja skierowana do tych lokalizacji zostanie wyświetlona w
naszym telefonie.
Aplikacja jest dostępna bez żadnych opłat dla użytkowników, jedynym warunkiem jest posiadanie telefonu z systemem Android lub iOS. Żadna rejestracja nie jest konieczna. Bądź na bieżąco - zachęcamy do korzystania.

Instrukcja instalacji aplikacji My Local News
1. Pobranie aplikacji na telefon.
Aplikację bezpłatnie instalujemy ze „sklepu” z aplikacjami w zależności od systemu – Google Play lub AppStore. Do
szybkiej instalacji można również użyć kodów QR.
2. Po pobraniu i instalacji należy dodać lokalizację, z któr ej chcemy otr zymywać komunikaty or az inter esujące nas
kategorie wiadomości. Ważne jest, aby zezwolić na wysyłanie powiadomień, dzięki temu nawet jak nie będziemy mieć
uruchomionej aplikacji, dostaniemy powiadomienie o nowym komunikacie.
Województwo: Lubelskie
Powiat : Chełmski
Gmina: Rejowiec (gmina miejsko-wiejska)
Miejscowość: Rejowiec
Ulica: bez ulicy lub dowolna
kolejny krok to dalej i zakończ.
3. Dodanie kolejnej lokalizacji odbywa się na takich samych zasadach – naciskamy przycisk „+” i wybieramy nową
lokalizację oraz intersujące nas kategorie.
4. Przechodzenie do wiadomości z danej lokalizacji odbywa się popr zez pr zesunięcie palcem w pr awo lub lewo na
ekranie z wiadomościami lub kliknięcie na nazwę lokalizacji.
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Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych. Wpływają one na wzrost plonów, jak również na ich jakość. Zapylanie przez
pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do
lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku. Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje
wzrost plonu nawet do 30%.
W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół przez niewłaściwe
opryskiwanie środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:
→Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół
→Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin
→Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół
→Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek
→Dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na
owady zapylające
Pszczoły, które miały kontakt ze środkiem ochrony roślin w zdecydowanej większości giną poza ulem,
dlatego prosimy o nawiązanie współpracy z pszczelarzami polegającej na informowaniu ich o planowanych zabiegach środkami ochrony roślin!
Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2018 r. poz.
1310 z późn. zm.), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (...), podlega karze grzywny, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin.
Koła Gospodyń z Gminy Rejowiec chętnie uczestniczą w konkursach i programach dotacyjnych. W gronie laureatów konkursu organizowanego przez Lokalną
Grupę Działania „Promenada S12” „Najaktywniejsza Organizacja, Koło Gospodyń
na obszarze LGD” znalazło się Koło Gospodyń Wólka Rejowiecka. Panie otrzymały
III miejsce i nagrodę rzeczową o wartości 500zł. Pierwsze miejsce w tym konkursie
otrzymało sołectwo Kobyle, które zdobyło w nagrodę sfinansowanie dowolnej inicjatywy na terenie sołectwa do 5000zł oraz wyjazd studyjny szlakiem wsi Warmii i
Mazur.
Pierwsza edycja konkursu „Gospodynie Najlepsze w Gminie” organizowanego przez
„Nowy Tydzień Chełmski” cieszyła się wielkim zainteresowaniem i przyciągnęła około 100
Kół Gospodyń Wiejskich z naszego regionu. Do zmagań zgłosiły się również KGW z Gminy Rejowiec. Dzięki głosom czytelników I miejsce zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich
„Kobylanki” z Kobylego. Nagrodą główną jest wycieczka do Strasburga na specjalne zaproszenie Europosłanki Beaty Mazurek.

KGW „Zagrodzianki” z Zagród złożyły wniosek o dofinansowanie w konkursie
"Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4" i otrzymały je. Tytuł projektu brzmi:
"Wsparcie organizacyjne KGW Zagrodzianki w Zagrodach-doposażenie siedziby", a
czas realizowania określony jest na 1.07.2020-30.09.2020.
Celem wsparcia jest zakup sprzętu gastronomicznego (za kwotę 5000 zł) który
pomoże w rozwoju KGW i integracji mieszkańców sąsiadujących wiosek. W ramach
projektu organizowane będą warsztaty kulinarne z pieczenia i dekoracji pierniczków,
które mamy nadzieję przyciągną zarówno starszych jak i młodszych nie wykluczając
dzieci. Chcemy zmobilizować do angażowania się w życie społeczne wszystkich bez względu na wiek.
Dzięki dotacji będziemy w stanie rozwijać swoje talenty, nie tylko kulinarne, osiągać sukcesy w różnorakich konkursach a także łatwiej nam będzie dbać o dziedzictwo naszych Mam i Babć, które musi przetrwać dla naszych dzieci i
wnucząt. Jako młode KGW jesteśmy dumne, że nasz projekt został dostrzeżony i zyskał poparcie, lecz "w miarę jedzenia
apetyt rośnie", co mobilizuje do dalszych działań i jeszcze większych starań o rozwój naszej małej Ojczyzny.
Magdalena Terlecka- KGW „Zagrodzianki”

Strona 6

Oksza

W związku z ogłoszoną pandemią Koronawirusa COVID19 nasza placówka, tak jak wiele innych w Polsce i na
świecie zawiesiła swoją działalność. Nie oznacza to, że całkowicie zerwaliśmy kontakt z dziećmi i ich rodzicami. Nauczycielki poszczególnych grup realizują zdalne nauczanie poprzez komunikatory i portale społecznościowe.
W grupie najmłodszej oraz w grupach najstarszych praca zdalna jest realizowana poprzez umieszczanie na stronie
internetowej przedszkola propozycji zabaw oraz zamieszczanie za pomocą komunikatorów codziennych zadań, ćwiczeń
ruchowych, prac plastycznych, organizację wewnątrz przedszkolnych akcji zachęcających m.in. do włączenia się w obchody Dnia Ziemi, Dnia Flagi, Dnia Książki oraz w formie konsultacji z drugim wychowawcą w celu planowania pracy zdalnej. Udostępnienie materiałów do samodzielnej zabawy zawierających: propozycje prac plastycznych, odnośniki do piosenek, odnośniki do materiałów edukacyjnych.
Praca zdalna z dziećmi odbywa się przez komunikator internetowy Messenger służący do wysyłania wiadomości i zdjęć.
Wychowawczynie prowadzą indywidualne rozmowy telefoniczne i esemesowe z rodzicami. W grupie 4-5 latków praca
zdalna realizowana jest poprzez utworzoną grupową pocztę dla rodziców na portalu Onet.pl. Na skrzynkę pocztową nauczyciele codziennie przesyłają wiadomości dla rodziców dotyczące propozycji pracy z dzieckiem w domu . Zadania dobierane są zgodnie z podstawą programową oraz w oparciu o plan pracy dydaktyczno wychowawczej. Są to propozycje do
wykonania pracy plastycznej, zestawy ćwiczeń fizycznych, filmiki instruktażowe, np. do wykonania masy solnej, słuchowiska, linki z edukacyjnymi stronami internetowymi polecanymi przez nauczycieli a także stronami polecanymi przez
MEN.
Wszyscy nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz nauczycielki : katechezy, języka angielskiego oraz nauczyciel logopeda przesyłają propozycje do dobrowolnej realizacji przez dzieci w domu.
Treści programowe realizowane są zgodnie z planem pracy dydaktyczno wychowawczej na konkretny miesiąc. Materiał
zaproponowany przez nauczycielki zapewnia dziecku wszechstronny rozwój. Zawiera różnorodne ćwiczenia i zadania, m.
in. grafomotoryczne - przygotowujące do nauki pisania, matematyczne - rozwijające umiejętność liczenia, kategoryzowania, określania położenia przedmiotów w przestrzeni, przyrodnicze - zachęcające do poznawania otoczenia i rozbudzające
ciekawość świata, oraz ćwiczenia kształcące myślenie precyzyjno-skutkowe. Polecenia mają formę krótkich i prostych
zdań. Karty plastyczno-techniczne rozwijają wyobraźnię i sprawność manualną dzieci. Proponowane są także przez nauczycielki opowiadania, wiersze, rymowanki. Są one inspiracją do rozmowy z dzieckiem. Przesyłane są także treści zabaw:
muzyczno-ruchowych, badawczych, oraz doskonalących sprawność ruchową. Wszyscy rodzice mieli możliwość odebrania
z przedszkola podręczników oraz kart pracy.
Nauczyciele dokumentują pracę zdalną przy pomocy wybranych przez siebie komunikatorów , zamieszczając tematykę zajęć, konkretne zadania oraz przewidywane osiągnięcia dziecka zgodne z podstawą programową np. poprzez skrzynkę pocztową na portalu Onet.pl(gprejowiec@onet.pl założoną na potrzeby zdalnego nauczania w grupie 4 – 5 latków. Ponadto takie informacje zamieszczane są również na stronie internetowej przedszkola (https://prejowiec.szkolnastrona.pl) w
zakładce ,,Dla Rodziców- Aktualności” oraz w zakładce ,,Świat przedszkolaka”. Dyrektor na bieżąco śledzi pracę nauczycieli na komunikatorach, jest też możliwość kontaktu dyrektora ze wszystkimi rodzicami i wymiana informacji.
Uważam, że zadania dostosowywane są do możliwości uczniów oraz rodziców. Dowodem na to jest zaangażowanie
rodziców w edukację dzieci, czego potwierdzeniem jest szereg zdjęć zamieszczanych regularnie wraz z artykułami na
stronie internetowej przedszkola. Oprócz tego nauczyciele przedstawiają zawsze więcej wariantów i możliwości wykonania konkretnego zadania tak, aby przy pomocy dostępnych środków dydaktycznych rodzic w domu mógł realizować podstawę programową. Otrzymujemy informacje zwrotne od rodziców o realizacji zadań. Rodzice wysyłają zdjęcia dokumentujące pracę dzieci. W razie potrzeby nauczycielki służą odpowiedzią na każde zapytanie rodziców. W trakcie realizowania poszczególnych zadań przeprowadzona została diagnoza dojrzałości szkolnej. Dzieci uzupełniały karty pracy, wykonywały prace plastyczno-techniczne, przeprowadzały doświadczenia przyrodnicze.
Wychowawczynie dzieci 6-letnich w formie pisemnej przygotowały informację o gotowości dziecka do podjęcia
nauki w szkole podstawowej. W wyznaczonym terminie rodzice zgłosili się do placówki po jej odbiór.
Mimo iż zdalna współpraca układa się bardzo dobrze, to jednak bardzo za sobą tęsknimy. Miejmy nadzieję, że już
niedługo znowu się spotkamy w przedszkolu.
dyrektor Barbara Kość

Dzieci z grupy 5-6 latków przez dwa dni poznawały z pomocą rodziców wybrane
Legendy polskie (,,Legenda o smoku Wawelskim”, ,,Legenda o Bazyliszku”,
,,Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”, ,,Legenda o złotej kaczce”, ,,Legenda o
Warsie i Sawie). Rodzice czytali dzieciom wybrane legendy lub oglądali je
wspólnie na platformie You Tube. Dzieci za pomocą różnych technik plastycznych przedstawiły wybrane fragmenty z legendy. Oto efekty ich pracy.
Ewelina Rybarczyk, Anna Szwed
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Podczas kwarantanny domowej najmłodsza grupa z Gminnego Przedszkola pilnie pracuje. Na Święto Ziemi dzieci miały eko-zadania, z których
wywiązały się swoją aktywnością, pomysłowością, kreatywnością... i tak
powstały całkiem nowe zabawki z materiałów i surowców wtórnych. Brawo
WY! Ćwiczyliśmy z żabkami buzię i języczek, oglądaliśmy ciekawe filmy
edukacyjne tj. : "Wywiad z bocianem" i "Rady na odpady". Dowiedzieliśmy
się troszkę o cyklu rozwojowym żaby, malowaliśmy wiosenne kwiaty. Zabawy, które w tym tygodniu przypadły nam do gustu, to: "Zabawa guzik z pętelką" i "Żabki w stawie", chociaż z przymrużeniem oka kąpieli w stawie
zażywały również inne zwierzątka. Segregowaliśmy odpady oraz projektowaliśmy własną torbę ekologiczną. Celem było nabywanie umiejętności wypowiadania się przez słowo, ruch, mimikę i rozwijanie umiejętności matematycznych.
Dzieci z grupy 3-4 latków zapoznały się również z symbolami narodowymi: flagą i godłem. W domowym zaciszu każdy na swój sposób rozbudzał
zainteresowanie Ojczyzną, kształtował postawy patriotyczne i nabywał szacunku do symboli. Poznały opowieść o warszawskiej Syrence, oglądały z
lotu ptaka stolicę Polski, polskie góry, morze i Mazury, wysłuchały hymnu
Polski oraz wykonały kotyliony i flagi w barwach narodowych
Małgorzata Kość-Krupińska, Magdalena Kajdaszuk-Kozioł

Międzynarodowy Dzień Ziemi to święto obchodzone 22 kwietnia. Jego głównym celem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w kwestii ochrony środowiska i zwrócenie uwagi na to, że Ziemia jest naszym wspólnym domem, o który
musimy dbać i za który bierzemy odpowiedzialność. Również dzieci z grupy 5-6
latków obchodziły to święto. Wykonywały Eko-zabawki, plakaty i stroje modowe.
Powstały one z odpadów wtórnych. Pomysłowość dzieci i rodziców podczas tworzenia prac nie miała granic. Wytwory dzieci zaskoczyły oryginalnością pomysłu i
sposobem wykorzystania oraz łączenia różnorodnych i niepotrzebnych na pierwszy
rzut oka materiałów .
BARDZO PIĘKNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DZIECIOM I RODZICOM
ZA ZAANGAŻOWANIE.
Anna Szwed , Ewelina Rybarczyk

,,Za oknem wiosna " to konkurs plastyczny w grupie sześciolatków zorganizowany w ramach realizacji projektu ,,Piękna nasza Polska cała". Konkurs był adresowany do dzieci i ich rodziców a nawet całych rodzin. Wspólnymi siłami , z dostępnych materiałów, tj. papier, bibuła, farby, a nawet
kamieni , ziaren, gałązek, popcornu, tektury, powstały przepiękne przestrzenne prace. Ogółem w
konkursie uczestniczyło 19 dzieci. Z czego dziesięcioro przedszkolaków zostało laureatami a 9
prac wyróżniono. Komisja w składzie Barbara Kość i Ewa Semeniuk na podstawie oglądanych zdjęć zadecydowała, choć nie było łatwo, bo pomysłowość oraz poziom wykonania
prac był bardzo, bardzo wysoki. Laureatami zostali: Pietraś Bartek, Gwardiak Mieszko, Dzik
Bartłomiej, Miszczak Bartłomiej, Korcz Szymon, Hubert Mówiński, Palonka Natalka,
Czwórnóg Sandra, Czwórnóg Lena, Kojder Emilia. Wyróżnienie otrzymali: Dobosz Wiktoria, Górna Klaudia, Krzywicki Franek, Baran Wiktoria, Kozioł Mateusz, Ciosek Lena, Nawrocka Ania, Studziński Adrian, Szczepanik Ksawery. Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Nagrody zostaną rozdane po powrocie do przedszkola.
Ewa Semeniuk, Barbara Kość

Z okazji ,,Dnia Ziemi" grupa 6 latków wraz ze swoimi rodzicami z troski
o naszą Ziemię, zaproponowali oryginalne pomysły wykorzystania już niepotrzebnych rzeczy. Były propozycje mody recyklingowej, zabawek, przedmiotów codziennego użytku. Plakaty z pokazem segregacji śmieci. Rysunki
ostrzegające przed skutkami zaśmiecania naszej zielonej planety. W jaki sposób można wykorzystać już zużyte i niepotrzebne przedmioty? Daj im drugie
życie.
Ewa Semeniuk
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Konkurs plastyczny ,, Pisanka wielkanocna” został zorganizowany w ramach
realizacji projektu ,,Piękna nasza Polska cała". Konkurs był adresowany do
dzieci i ich rodzin. Wspólnymi siłami, z dostępnych materiałów powstały przepiękne przestrzenne prace. Ogółem w konkursie uczestniczyło 11 dzieci ( Wiktoria Krasowska, Ola Malinowska, Miłosz Uszko, Amanda Kozieł, Zuzia Cybulska, Nikola Repczyńska, Piotr Marczuk, Mikołaj Okólski, Nikola Bedlińska, Sara Wojtaszak i Wiktor Sadlak ). Pomysłowość oraz poziom wykonania
prac był bardzo wysoki. Komisja w składzie Anna Szwed i Ewelina Rybarczyk na podstawie oglądanych zdjęć zadecydowała, że wszyscy uczestnicy konkursu po powrocie do przedszkola otrzymają nagrody. Nagrodę otrzyma także Michał Pawelec za wykonanie koszyczka wielkanocnego. Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Anna Szwed, Ewelina Rybarczyk

Przedszkolaki z grupy 5-6 i 6 latków poznawały herby sąsiednich miast oraz symbolikę każdego z nich. Oczywiście herb naszego miasta jest nam najbliższy. W związku z tym dzieci wykonywały prace plastyczną ,,Herb naszego miasta”. Zaprojektowały również herb swojej rodziny.
Było to zadanie w ramach realizacji międzynarodowego projektu ,,Piękna Nasza Polska Cała”.
Ewa Semeniuk, Anna Szwed, Ewelina Rybarczyk

Jajko- symbol nowego życia, a pomalowane i ozdobione symbol świat Wielkanocnych. Podtrzymując
wielkanocna tradycje ozdabiania jaj grupa sześciolatków wraz z rodzicami przy użyciu farb, cekinów,
kolorowego papieru, wstążek i wszystkich akcesoriów jakie znalazły się w domu stworzyli prawdziwe
dzieła sztuki.
Ewa Semeniuk

Święta wielkanocne to czas wypieków oraz robienia potraw na uroczyste śniadanie. Grupa przedszkolaków podzieliła się z nami tradycjami, które w ich domu kultywuje się od
prababci do wnuczki. Wśród nich znalazła się sałatka wielowarzywna z ziemniakiem,
żurek z jajkiem i tartym chrzanem, babka z tartą skórką cytryny i rogaliki drożdżowe.
Wszystkie potrawy wyglądały smakowicie.
Ewa Semeniuk

Grupa sześciolatków wraz z rodzicami przeprowadziła eksperyment przyrodniczy.
Zasadzili w dwóch pojemnikach cebule. Jedna z nich rosła w warunkach naturalnych, a druga została schowana w ciemne miejsce, pozbawione jakiegokolwiek
dostępu do światła. Przez całe dwa tygodnie dzieci obserwowały co dzieje się z ich
obiektem badań, a swoje spostrzeżenia skrupulatnie rysowały na założonych kartach obserwacji. Sami zobaczcie jakie są wyniki.
Ewa Semeniuk

W dzień Strażaka 4 maja w ramach zdalnego kształcenia dzieci wysłuchały wiersza Olgi Adamowicz Ciężka praca strażaka , następnie dobrze
się bawiły przy zabawie sensoryczno-dydaktycznej Strażackie atrybuty.
Jak na prawdziwego strażaka przystało, musiały wykazać się ogromną
sprawnością fizyczną i odwagą przy zabawach ruchowych Strażak w podskokach, Gasimy pożar, i Zmaż ogień. Wozów strażackich nie brakowało na domowych półkach. Nasze
zuchy zasługują na medale, odznaczenia...Pomyślimy moi drodzy.
Małgorzata Kość-Krupińska, Magdalena Kajdaszuk-Kozioł

Chociaż z powodu epidemii musieliśmy zostać w domach, dzieci z grupy 6 latków postanowiły wypatrywać przez okna pierwszych oznak wiosny. Niewątpliwe taką oznaka było pojawienie się za oknem
motyli. W związku z tym wszystkie dzieci wykonały w domach pracę plastyczną przedstawiającą
piękne, wielobarwne motyle. Wśród wykonanych prac pojawiło się kilka gatunków, w tym rzadko
spotykany; zorzynek rzeżuchowiec.
Ewa Semeniuk
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Dzieci z grupy 5-6 latków realizując blok tematyczny „Wiosna na wsi”, zapoznały się z gatunkami zwierząt mieszkającymi w gospodarstwie wiejskim. Poznały ich nazwy oraz środowisko,
w którym żyją. Po czym wykonały z dostępnych materiałów ich figurki. Oto efekty ich twórczej
i kreatywnej pracy.

Ewelina Rybarczyk, Anna Szwed

Realizując blok tematyczny ,,Moja miejscowość, mój region” dzieci z grupy 5-6 i 6-latków wykonały pracę plastyczną pt. ,,Moja miejscowość – Rejowiec”. Dzieci w swoich pracach przedstawiły miejsca, które kojarzą się im z miejscowością, do której chodzą do przedszkola. Związaną z miastem, które dobrze znają i mogłyby polecić innym dzieciom do zwiedzania podczas ich
pobytu w Rejowcu.
Anna Szwed, Ewelina Rybarczyk, Ewa Semeniuk

W trakcie trwania zdalnej nauki przedszkolaki przy ogromnej pomocy swoich
rodziców realizowały zadania związane z tematyką: Baśni i Bajek, Zdrowia i zdrowego stylu życia, Świąt Wielkanocnych, obchodów Dnia Ziemi czy Świąt Majowych. Wszystkie prace wykonywały z ogromnym zaangażowaniem, kreatywnością
i pomysłowością, co zaobserwować możemy na poniższych zdjęciach. Cieszymy
się bardzo z tego powodu i jesteśmy dumne z naszych przedszkolaczków. Dziękujemy rodzicom za owocną współpracę i Waszą aktywność.
Michalina Maziarczuk

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.03.2020 r. poz. 742 zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nasza szkoła przeszła na zdalne nauczanie, które wymagało zdobycia nowych umiejętności od nauczycieli i uczniów. W tym celu nasi nauczyciele zostali przeszkoleni w pracy zdalnej w Classroom i Meet
w środowisku Google Gsuit. Dzięki nowoczesnym metodom i technikom cały proces nauczania odbywa się zdalnie, biorą
w nim udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. W organizacji sprawnego nauczania zdalnego pomogło nam wyposażenie
uczniów w tablety, których rodzice wyrazili taką chęć. Tablety otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w ramach akcji
dla uczniów wykluczonych cyfrowo: „Lubelskie Wspiera Uczniów”. Do tej pory Szkoła wypożyczyła uczniom 11 tabletów do nauki zdalnej.
Dzięki Urzędowi Miasta i Gminy Rejowiec Szkoła pozyskała również 20 laptopów do pracy zdalnej z Ministerstwa
Cyfryzacji. Wniosek o sprzęt został rozpatrzony pozytywnie, a laptopy zostały wypożyczone nauczycielom. Zakup sfinansowany został w ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nasza Szkoła przystąpiła również do projektu „Przyjazna Szkoła Zdalna” prowadzonego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.
Przestawienie Szkoły na naukę zdalną wymagała ogromnego zaangażowania od rodziców, którym chcemy podziękować za współpracę. Chcemy także wyrazić nasze uznanie dla naszych uczniów za podjęcie trudu nauki zdalnej. Efekty
wspólnej pracy można zobaczyć na stronie szkoły www.sprejowiec.pl w zakładce „nauka na odległość” „prace dzieci”.
Praca zdalna to nie tylko praca nauczycieli klas I-III i nauczycieli przedmiotowców, w pracę zaangażowani są wszyscy nauczyciele: pedagodzy, bibliotekarze i wychowawcy świetlicy. W okresie nauki zdalnej szkoła spełnia swoją rolę w
sensie dydaktycznym i wychowawczym.
Wszyscy nauczyciele pozyskują informacje zwrotne od uczniów i rodziców o efektach pracy zdalnej, trudnościach,
sukcesach, osiągnięciach, o samopoczuciu. Wszystkie uwagi bierzemy sobie do serca i staramy się, aby czas ten był jak
najlepiej wykorzystany, mimo przeciwności losu. Mamy nadzieję, że spotkamy się jeszcze w tym roku szkolnym w szkole.
Małgorzata Królicka, Renata Adamczuk
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1. Ćwirlej R. - ,,Jedyne wyjście" Wyd. Muza, 2020
Dochodzi do porwania 17-letniego syna miejscowego biznesmena. Porywacze kontaktują się z rodziną,
żądają okupu i zabraniają informować policję. Ale wieść o porwaniu szybko się roznosi. Ojciec chce za
wszelką cenę odzyskać syna, więc postanawia dogadać się z porywaczami, próbuje sam znaleźć bandytów.

2. Wala M. - Ostatnia iskra nadziei" Wyd. Czwarta Strona, 2020
Wzruszająca opowieść z czasów drugiej wojny światowej o najważniejszych życiowych wyborach. Dwie
kobiety, dwie różne epoki, te same dylematy i tak podobne koleje losów…Tymczasem nazistowska polityka
zbiera ponure żniwo. Co okaże się najwyższą wartością: wierność ideałom czy życie najbliższych?

3. Cameron S. - ,,Światło ukryte w mroku" Wydawnictwo Kobiece, 2020
Przejmująca powieść oparta na prawdziwej historii sióstr Podgórskich – Heleny i Stefanii, które podczas II
wojny światowej ocaliły trzynaścioro Żydów, ukrywając ich na poddaszu własnego domu. Jedno pukanie do
drzwi mogło dla wszystkich oznaczać śmierć. Książka jest wierna prawdziwej historii dzięki skrupulatnym
badaniom, jakich dokonała autorka.

4. Wojciechowska M. - ,,Zwierzaki swiata" Wyd. National Geographic
W książce znajdziecie prawdziwe historie, które są znacznie ciekawsze i bardziej wciągające niż fikcja.
Kiedy dzieci poznają losy bohaterów od razu się z nimi zaprzyjaźnią. Mogą wyruszyć razem we wspaniałą
podróż na kraniec świata i jeszcze dalej. Chodzi głównie o to, aby rozbudzić poczucie odpowiedzialności za
los naszej planety.

5. Rosik D. - ,,Projekt Królowa", Wyd. Zysk i S-ka
Niesamowita powieść, która wprowadzi was w intrygujący świat pełen zagadek, emocji i zwrotów akcji.
Wraz z bohaterami pozwól się wciągnąć w mroczne miejsce pełne sekretów, plątaniny wizji oraz niedoskonałej pamięci. Obserwuj, jak budzą się demony przeszłości, rodzi się miłość, przyjaźń, nienawiść oraz
strach. I przede wszystkim odpowiedz na najważniejsze z pytań: Gdzie kończy się rzeczywistość, a zaczyna
iluzja?

6. ,,Bajki o księżniczkach", Wyd. Zielona Sowa
Bajki o księżniczkach jest to zbiór ciekawie napisanych, radosnych opowiadań zaadresowanych do małych
dzieci i ich rodziców. To uroczo i ciekawie zilustrowane przygody księżniczek, zachęcające dziecko do rozmowy. W tym świecie wszystko jest możliwe, radosne i dobre.
Informujemy, że po przerwie w związku ze stanem epidemiologicznym Gminna Biblioteka Publiczna wznowiła swoją działalność, jednakże do momentu odwołania stanu epidemii niedostępna pozostaje czytelnia
oraz zbiory z wolnym dostępem do półek. Księgozbiór zwrócony przez czytelników poddany jest kwarantannie. Mimo to
zapraszamy czytelników do odwiedzin naszej biblioteki.
Bibliotekarki GBP

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do zapoznania się z wystawą poświęconą papieżowi Janowi Pawłowi II z okazji
setnej rocznicy urodzin. Na planszach znajdują się informacje o latach młodości, jego rodzinie, wychowaniu oraz ciekawostki dotyczące życia i działalności na rzecz kościoła. Wystawę można oglądać online na stronie Facebook GOK w Rejowcu: www.facebook.com/gok.rejowiec1
Zapraszamy ponadto do bieżącego śledzenia fanpage Gminnego Ośrodka Kultury na Facebook, zamieszczane są
tam wiadomości o pracy ośrodka, zdjęcia, informacje i relacje z wydarzeń kulturalnych.
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