
Egzemplarz bezpłatny 

GAZETA SAMORZĄDOWA  nr 1 (191) 10 kwiecień 2019r.    

 Święta  Zmartwychwstania Pańskiego niosą przesłanie  
zwycięstwa dobra nad złem, życia nad śmiercią, a przede 
wszystkim nadzieję, która nie może człowieka zawieść. 
    Niech te radosne Święta Wielkiej Nocy dodadzą otuchy i 
sprawią, aby pokój płynący z wiary w Zmartwychwstanie 
przenikał  każdą chwilę naszej codzienności; dał siłę na pokony-
wanie życiowych trudności codziennego dnia, rozproszył niepo-
koje, pozwolił otworzyć się na potrzeby innych. 
  Z okazji tych Świąt wiele radości, zgody i pojednania, miłości  
w rodzinach, życzliwości przyjaciół, znajomych i sąsiadów,          
a także zdolności do przebaczania i odrobinę nadziei na lepsze 
jutro  życzą mieszkańcom Rejowca i gminy oraz ich gościom 
 
     Burmistrz Rejowca        Przewodniczący Rady Miejskiej 
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Gminne Święto Kobiet 
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Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Rejowiec 
 Wybory samorządowe to nie tylko wybór Burmistrza i Radnych Rady Miejskiej ale również wy-

bór Sołtysów i Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach. 

 W naszej gminie zebrania sołeckie w sprawie wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich odbyły się w 

miesiącach luty i marzec 2019 r.. 

 Sołtysów i Rady Sołeckie wybiera się na okres kadencji odpowiadający 

kadencji Rady Miejskiej. 

 Wybory przeprowadzane są w terminie i miejscu określonym zarządzeniem Burmistrza Rejow-

ca a zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej określają statuty sołectw. 

 Sołtys i Rada Sołecka wybierani są spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w odrębnym 

głosowaniu, przez mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze, z zachowaniem 

zasad: tajności, bezpośredniości, powszechności i równości. 

 W wyniku przeprowadzonych wyborów mieszkańcy poszczególnych Sołectw pełnienie funkcji 

Sołtysa powierzyli następującym osobom: 

 
 Z pełnienia funkcji Sołtysa w kolejnej kadencji zrezygnowali: 

Czechów Kąt – Witold Szuran – Sołtys w latach 2008 – 2019; 

Marynin – Paweł Kargol – Sołtys w latach 2015 – 2019; 

Wereszcze Duże – Monika Kiraga – Sołtys w latach 2011 – 2019; 

Wereszcze Małe – Grażyna Glina – Sołtys w latach 2003-2019; 

Zawadówka – Włodzimierz Kość – Sołtys w latach 2018 -2019. 

 W ich miejsce wybrani zostali odpowiednio: Podleśna Krystyna, Andrzej Lewczuk, Irena Ka-

mińska, Irena Jamroż, Krzysztof Tarasewicz. 

 Wybrane zostały również nowe Rady Sołeckie jako organy pomocnicze Sołtysów. 

 Serdecznie dziękuję  za dotychczasową współpracę Sołtysom, którzy zrezygnowali z pełnienia 

funkcji i jednocześnie gratuluję wyboru na kolejną kadencję dotychczasowym i nowo wybranym Soł-

tysom. 

             Burmistrz Rejowca 

             Tadeusz Górski      

  Sołectwo Imię i nazwisko Sołtysa   Sołectwo Imię i nazwisko Sołtysa 

1 Adamów Emilia Serafin 13 Marysin Cezary Świerczyński 

2 Aleksandria Krzywo-

wolska 

Kamila Prokopiuk 14 Niedziałowice Monika Terepora 

3 Aleksandria Niedziałow-

ska 

Ewa Wawrynek 15 Rejowiec, Rejowiec 

Kolonia 

Lucyna Polakowska 

4 Bańkowszczyzna Waldemar Brzyszko 16 Rybie Małgorzata Kozłowska 

5 Bieniów Niemirów Jadwiga Mazurek 17 Siedliszczki Bogusława Krasun 

6 Czechów Kąt Krystyna Podleśna 18 Wereszcze Duże Irena Kamińska 

7 Elżbiecin Henryk Zając 19 Wereszcze Małe  Irena Jamroż 

8 Hruszów Alicja Książek 20 Wólka Rejowiecka Sylwester Fracek 

9 Kobyle Janina Smętkowska 21 Zawadówka Krzysztof Tarasewicz 

10 Leonów Bożena Krzyżnowska 22 Zagrody Katarzyna Kasprzak 

11 Stary Majdan Irena Chacia 23 Zyngierówka Elżbieta Forysiuk 

12 Marynin Andrzej Lewczuk       
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 Panie świętowały Dzień Kobiet 

  Jak Polska długa i szeroka, od morza do Tatr; od Odry po Bug w dniu 8 marca   panowie organizują  Dzień 

Kobiet. Uroczystości na cześć „płci pięknej” nie mogło zabraknąć w Rejowcu. Tu już niemal „odwieczna” 

tradycja. Pielęgnowana przez P. Tadeusza Górskiego – wcześniej wójta, obecnie Burmistrza i Przew. Rady 

Miejskiej P. Mirosława Kościa, chociaż i współudział mają władze Towarzystwa Regionalnego na czele        

z Przew. Jerzym Grzesiakiem. Miejscem uroczystości był -jak zwykle- GOK. 

   Na uroczyste obchody swojego  święta przybyły Panie z terenu całej gminy, które chciały atrakcyjnie spę-

dzić czwartkowe godziny przedpołudniowe. Nie zawiodły się, bo atrakcji nie brakowało. Samo powitanie 

przez gospodarza Burmistrza T .Górskiego i życzenia składane przez panów było wyrazem hołdu dla kobiet, 

o których powstało wiele utworów literackich. Z ust panów padło wiele  miłych i ciepłych słów - a wszystkie 

podkreślały rolę kobiety i jej zasługi na każdej niwie życia. Swoją obecnością zaszczycił kobiety P. Krzysz-

tof Grabczuk, którego smiało można nazwać przyjacielem Rejowca. Panie zostały obdarowane słodkim upo-

minkiem. 

  Koncert niezawodnej orkiestry dętej pod batutą P. Mariusza Cichosza tematycznie nawiązywał do Dnia Ko-

biet. Był oryginalny i urozmaicony. Repertuar uzupełnił śpiew Moniki Pyclik, która występowała już na wie-

lu scenach nie tylko naszego województwa. Występy dzieci z Gminnego Przedszkola stanowiły miły akcent. 

Scenka rodzajowa przygotowana przez P.Małgosię Kość- Krupińską i Annę Szwed w sposób humorystyczny 

uchwyciła życie rodzinne; tańce pod kierunkiem P.Amandy Jaworskiej ukazały młode talenty. Przyjemny dla 

oka był Taniec Kwiatów w wykonaniu przedszkolaków ubranych bardzo kolorowo, a przygotowany przez P. 

Ewę Semeniuk. Z kolei zespół „Reczka” ze Szkoły Podstawowej w Rejowcu prowadzony także przez P. Ewę 

Semeniuk pokazał, że tradycja ludowa nie zaginie, skoro młodzi artyści pięknie śpiewają dawne piosenki. 

Mają dość bogaty repertuar, bowiem całe rodziny angażują się w jego gromadzenie. 

   Podczas uroczystości można było obejrzec dwie wystawy – hafciarską autorstwa pań pracujących pod kie-

runkiem instruktorki P.Danuty Długosz i malarską, autorstwa P. Stanisława Wójcika, malarza artysty od wie-

lu lat uczestnika plenerów malarskich. 

   Po części artystycznej było coś dla zaspokojenia apetytu. Stoły uginały się od smakołyków. Podczas kon-

sumpcji przygrywała nasza kapela Sami Swoi z solistką P. Małgosią Sobstyl. 

 Wspaniała atmosfera pozwoliła oderwać się od codzienności, zapomnieć na kilka chwil o trudach dnia po-

wszedniego; spotkać dawno nie widzianych znajomych i porozmawiać na różne tematy. 

   W imieniu zgromadzonych słowa podziękowania  dla organizatorów na czele z burmistrzem P.T.Górskim  

przekazała autorka artykułu 

                                                                Janina Danielczuk     

Niech radość Zmartwychwstania Boga – Człowieka złoży w Waszych sercach dar miło-
ści. Niech czas, który nieubłaganie ucieka, będzie pełen piękna, prawdy i radości. Serdecz-
ne życzenia świąteczne czytelnikom OKSZY, bez względu na miejsce ich zamieszkania 
składa 

Redakcja 

Gdy nadejdą święta, niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Wielkanoc 
przyniesie pomyślność, szczęście i piękny uśmiech każdego dnia.  

 
Waldemar Brzyszko sołtys Bańkowszczyzny,  

Honorata Ziółek przewodnicząca KGW Bańkowszczyzna. 
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Międzyklasowe zawody mikołajkowe w piłkę ręczną 
W dniach 11,12,13 grudnia w naszej szkole odbyły się  mikołajkowe zawody w piłkę ręczną dziewcząt i chłopców  zor-

ganizowane przez samorząd uczniowski i nauczycieli wf.  Rozgrywki klas 7-3 gimnazjum, odbywały się na wychowa-

niu fizycznym pod nadzorem nauczycieli  wf- u p. Beaty Werner-Kość oraz p. Mirosława Kość.  

 11 grudnia odbyły się eliminacje dla klas 7 i 8. Mecze trwały 2x8 minut w kategor ii dziewcząt, a  w kat. chłopców 

2x10minut. Jako pierwsze zagrały 8 klasy. Bardzo zacięta walka była między dziewczynami z 8a, a dziewczynami z 8b 

lecz po 16 minutach zaciętej walki zwyciężyła kasa 8b  różnicą dwóch bramek (12;10) Następnie zagrali chłopcy, ale 

tam przewaga nad grą była widoczna od pierwszych minut, klasa 8b dominowała nad kl,8a i wygrana wyniosła  (17;2)  

Najmłodsze klasy na turnieju również popisały się umiejętnościami technicznymi z piłki ręcznej i dziewczęta z 7a po-

konały przeciwną klasę (9:7) , również chłopcy z 7a podołali  przeciwnej klasie wygrywając (15;6) Zwycięskie druży-

ny awansowały do finału . 

 12 grudnia eliminacje rozegrały  klasy III gimnazjum. Pierwszy mecz rozegrali chłopcy 2x15 minut. W  tym me-

czu od początku dominowała  klasa 3b, która zdecydowanie wyróżniała się umiejętnościami technicznymi i taktyczny-

mi gry pokonując klasę 3a, Końcowy wynik spotkania to (34;11)  Dziewczęta natomiast grały 2x10minut i początek 

meczu był w miarę wyrównany, ale druga połowa zdecydowanie należała do drużyny 3a i mecz zakończył się wyni-

kiem (13;3) .Wygrane klasy awansowały do finału. 

13 grudnia to dzień, w którym odbył się finał Mikołajkowych  Rozgrywek w Piłkę Ręczną. Zawody rozpoczęła  p. Dy-

rektor Małgorzata Królicka, krótką przemową do zawodników.  

 Pierwszy mecz zagrali chłopcy z 8b i 3b, i o dziwo została oglądać go p. Dyrektor. Mecz ten był  najbardziej wyczeki-

wany i najciekawszy.   Na początku gry dominowała i zaskakiwała ciekawymi rozwiązaniami taktycznymi klasa 8 i do 

przerwy był remis 7;7. Druga połowa jednak zdecydowanie należała już do 3 klasy. nadrobiła przewagę nad 8 klasą       

i wynik meczu zakończył się (18;12). Natomiast u dziewcząt wyglądało to inaczej, tutaj dominowała 8 klasa nad 3 kla-

są i od początku meczu do końca  dziewczęta z 8 kl nie dały szansy najstarszym dziewczynom wygrać meczu( 10;7). 

Najmłodsi  chłopcy turnieju zmierzyli się teraz z najstarszymi chłopcami z turnieju, 7a nie miała żadnych szans żeby 

cokolwiek zdziałać i zaskoczyć 3b grą, ostatecznie 3b wygrała (24;4).  

Dziewczęta z 7 klasy zaskakiwały grą publiczność w pierwszej połowie, , ale  ostatecznie zwyciężyła klasa 3a (11;4). 

Kolejny mecz był między chłopcami z 7 klasy, a chłopcami z 8b.W tym meczu również uczniowie 7a zaskakiwali  wo-

lą walki  nawet samych nauczycieli w-fu, jednak  w  drugiej połowie 8b zmobilizowała się i wygrała (13;8). Ostatni 

mecz grały dziewczęta z 8b i nie miały problemów z najmłodszymi zawodniczkami turnieju, Wynik spotkania to  

(15;2).  Na zakończenie Mikołajkowego Turnieju  P. Dyrektor wręczała nagrody.  pogratulowała i podziękowała      

zawodnikom i organizatorom.  

Finał odbyły się przy aplauzie publiczności. Dla zwycięskiej  drużyny; Puchary, które będą przekazywane w kat. 

dziewcząt i chłopców zostały ufundowane przez   Nagrody   dla najlepszego zawodnika, króla strzelców oraz najlepsze-

go bramkarza w kategorii dziewcząt i chłopców  nagrody ufundowane również przez  p. Mirosława Kościa. Nagrody  

dla zwycięskich drużyn w postaci słodyczy ufundował samorząd szkolny. 

Wyniki Turnieju 

W kategorii dziewcząt ; 1 miejsce zajęła klasa 8b, 

 2miejsce klasa 3a gimnazjum,  

3 miejsce zajęła 7a klasa,  

w kategorii chłopców 1 miejsce zdobyła 3b, 

 2 miejsce klasa 8b,  

 3 miejsce klasa 7a.  

Nagrody indywidualne otrzymali; Kategoria dziew-

cząt;, Najlepsza zawodniczka- ZUZIA SADOW-

SKA, Królowa strzelców- KINGA URBAŃSKA 

Najlepsza bramkarka- NINA JAORSZ  

Kategoria chłopców; Najlepszy zawodnik- FILIP 

MACIEJEWSKI, Król strzelców- ADRIAN PA-

STUSZAK Najlepszy bramkarz- JAKUB CZER-

WIŃSKI 

Filip Maciejewski 
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Mamy III miejsce - V Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek. 
Jagoda Batejko uczennica klasy 5c Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu w dniu 16 stycznia 

2019r. zdobyła III miejsce  w kat. klas V – VIII szkoły podstawowe na V Powiatowym Festiwalu Kolęd i 

Pastorałek, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa Nr 7 w Chełmie.  Jagoda zaśpiewała  

„Moją pastorałkę”  Andrzeja Bianusza do  muzyki Adama Sławińskiego. Dziękujemy i życzymy dalszych 

sukcesów. 

               Opiekun: Anna Jaworska 

  Wyróżnienie dla Jagody. 

Rok  2018 był obchodzony  jako Rok Świętego Stanisława Kostki. Uczennica kl. V c 

Szkoły Podstawowej w Rejowcu Jagoda Batejko napisała modlitwę do patrona dzieci 

i młodzieży. Jej utwór został doceniany na Diecezjalno- Powiatowym Konkursie lite-

racko- plastycznym o św. Janie Pawle II pod hasłem „ Przez Maryję do świętości- 

św. Stanisław Kostka’”. Praca literacka  „ Krótka modlitwa do patrona polskich dzie-

ci i młodzieży- św. Stanisława Kostki”. Należy dodać, że konkurs był adresowany do 

uczniów klas IV- VII szkół podstawowych powiatu chełmskiego i Archidiecezji Lu-

belskiej. 

                                                                                      Kwiatkowska Barbara 

      Modlitwa do św. Stanisława Kostki 

 Święty Stanisławie Kostko, 

 co kierowałeś się miłością Boga, 

 zaopiekuj się naszymi dziećmi. 

 Spraw, by były szczęśliwe. 

 

 Pomagaj im, pogłębiaj ich wiedzę o Jezusie 

 Chrystusie, Maryi Pannie i naszym Bogu Ojcu. 

 Ucz ich miłosierdzia, dobroci do bliźniego swego, 

 i o tym jak postępować sumiennie.  

                                                               Amen. 

Wielkanocne pisanki, kraszanki 
Od niepamiętnych czasów – jeszcze przed naszą erą – jajko było symbolem życia, a ludzie przypisywali mu 

magiczną moc. Składali je w grobach razem ze zmarłymi. Żywych miały chronić od nieszczęść i w tym celu 

przed progiem każdego domu zakopywano jajko. 

   Najstarsze pisanki na świecie znaleziono w grobowcu na terenie obecnej Syrii. Pochodzą z III tysiąclecia 

p.n.e. Były to jaja strusie zdobione rytem. 

  Najstarsza polska pisanka pochodzaca z X wieku została odnaleziona w Opolu. Były to zabarwione na bru-

natno skorupki zdobione woskiem. 

   Do farbowania jaj uzywano naturalnych substancji, które nadawały niepowtarzalne kolory. 

Zieleń dawały kiełki młodego zboża; czerń  uzyskiwano z kory dębu lub olchy z dodatkiem opiłek żelaza. 

Chcąc uzyskać różową pisankę, jajko zanurzano w naparze z kwiatów malwy. Najpopularniejszym kolorem 

pisanek była intensywna czerwień. Uzyskiwano ją z larw owadów czerwca. Łuski z cebuli dawały niepowta-

rzalny kolor od czerwieni do brązu. 

Ten sposób przetrwał do czasów obecnych i to nie tylko na wsi. Coraz częściej mieszkańcy miast chcą mieć 

wielkanocne „cacka” własnej produkcji. Wykonane własnoręcznie są nie tylko niepowtarzalne, ale dają 

prawdziwą satysfakcję. Istnieje tez wiele innych sposobów wykonywania pisanek, choć zdecydowanie róż-

nią się od tradycyjnych. 

Janina Danielczuk   

 

 Opiekuj się nimi  niby Anioł Stróż, 

 Ty, któryś miał Dzieciątko Jezus w swych  

 ramionach, otul tak i nasze dzieciątka. 
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,,Reczka” z kolejnymi sukcesami 
Dziecięcy zespół ludowy , który działa od dwóch lat, po raz kolejny znalazł 

się w gronie zwycięzców. Podczas XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd  

w Puławach, który odbył się 27.01. 2019r. został jednym z laureatów.   Suk-

cesy zespołu  z ostatnich miesięcy:  trzecie miejsce w Przeglądzie Pieśni i 

Piosenki Religijnej ,,Śpiewajmy Ojcu Świętemu” w Puławach 21.X.2018r.,  

wyróżnienie w VIII Międzypowiatowy  Festiwalu Zespołów Śpiewaczych w 

Werbkowicach 24.11.2018r, natomiast  na Festiwalu Tradycji Ludowych  ,,U 

Zbiegu Rzek” w Stężycy  „Reczka” została laureatem. 

Ewa Semeniuk 

 Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności i radości w życiu za-
wodowym i prywatnym  

życzy Włodzimierz Kość – sołtys Zawadówki 

Aby Święta Wielkiej Nocy były wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia dającego ra-
dość, pokój i nadzieję. Wszelkiej pomyślności  

życzą Franciszek Karaś członek Rady Miejskiej  
i Monika Mazur przewodnicząca KGW Hruszów 

Pogodnych, spokojnych świąt wielkanocnych, zdrowia, pomyślności i wiosennego nastroju 
wszystkim mieszkańcom  

życzy Alicja Książek sołtys Hruszowa 

Wielu radosnych chwil w Święta wielkanocne, serdecznych spotkań rodzinnych 
i smacznego jajka wszystkim mieszkańcom  

życzy sołtys Marynina, radny z Marynina i Siedliszczek – Andrzej Lewczuk 

Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,  pokój oraz wzajemną życzliwość. By 
stały się źródłem wzmacniania ducha.  

Monika Terepora sołtys Niedziałowic 
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 „Region Sukcesu” w naszej 
Gminie  i w naszej Szkole! 

          W styczniu 2019r. zakończyła się realizacja działań  zorganizowanych w ramach Projektu „Region Sukcesu” 

realizowanego od września 2017r. w Szkole Podstawowej w Rejowcu. Projekt dofinansowany był w kwocie  ponad 

447 tysięcy,  w tym ze środków europejskich  ponad 380 tysięcy.   

           W ramach projektu 95 uczniów klas gimnazjalnych i 7/8 szkoły podstawowej miało  możliwość uczestniczenia 

w różnorodnych zajęciach edukacyjnych jak: koła zainteresowań zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, korekcyjno- 

kompensacyjne.  Co tydzień odbywały się 22 różnorodne  zajęcia. Nowością były zajęcia z programowania i z roboty-

ki, które odbywały się w soboty. Ogółem odbyło się przez 3 semestry prawie 8 tysięcy  godzin zajęć dydaktycznych. 

Swoją wiedzę i doświadczenie można było też wzbogacić na 2 jednodniowych wycieczkach edukacyjnych do Cen-

trum Nauki Kopernik, 3 dniowej wycieczce do Bieszczadzkiego Parku Narodowego, na 9 wyjazdach na UMCS w Lu-

blinie min. na wydział chemii, fizyki. Ogółem w ramach projektu odbyło się 14 wycieczek i wyjazdów. 

            Ostatnie 2 wyjazdy miały miejsce w styczniu. 11 stycznia grupa uczniów koła biologiczno- ekologicznego po-

jechała do Lublina na imprezę ogólnopolską na UMCS w Lublinie pt. Noc biologów. Uczniowie mieli okazje uczest-

niczyć w interesujących wykładach np. „O miłości w świecie roślin” a także w pokazach przedstawiających anatomię 

człowieka, życie bezkręgowców, samodzielnie mogli wykonać preparat mikroskopowy i zobaczyć na żywo organizmy 

niewidoczne gołym okiem. Wielogodzinny wieczorny pobyt na uczelni z pewnością będzie niezapomniany. 14 stycz-

nia grupa  40 uczniów wyjechała do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik i uczestniczyła w zajęciach laboratoryj-

nych z chemii, fizyki, biologii i robotyki.  

             Wiedza rozwija się lepiej kiedy można ja łączyć z doświadczeniem, korzystać z ciekawych pomocy dydak-

tycznych oraz metod nauczania. Szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt IT 15 komputerów- laptopów do pracowni infor-

matycznej, 4 laptopy dla nauczycieli, 8 tabletów, 2 tablice multimedialne, 2 projektory, 2 ekrany, 4 drukarki i inne 

liczne pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej, geograficznej, chemicznej i fizycznej. Kwota przeznaczona na 

zakup pomocy dydaktycznych to ponad 109 tysięcy złotych. Uczniowie  otrzymali też ciekawe podręczniki do wyko-

rzystywania na zajęciach i w domu.  

            Trzy semestry to długi czas aby móc rozwinąć skrzydła  i odnieść sukces. Jak wynika z podsumowania umie-

jętności i wiedzy uczniów można stwierdzić, że wszyscy, którzy ukończyli projekt zgodnie z zaplanowaną dla nich 

ścieżką kształcenia  podnieśli swoje kompetencje. Nauczyciele ocenili, że na każdych zajęciach odnotowano wzrost 

umiejętności kluczowych tj. kreatywność, innowacyjność, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadze-

nia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele ocenili wzrost umiejętności pracy w 

grupie na najwyższym poziomie. Efekty pracy uczniów i nauczycieli widać było też poprzez  otrzymywanie  lepszych 

ocen na sprawdzianach poprzez lepsze oceny semestralne i wyniki na egzaminie gimnazjalnym w 2018 r . Wynik eg-

zaminu z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych był  na zadawalającym poziomie a z matematyki był wyższy 

niż średni  wynik powiatu. 

       Niestety, 3 uczestników projektu nie zakończyło go zgodnie z zaplanowaną ścieżką. Powodem były niezależne od 

uczniów zdarzenia losowe: 2 uczennice z powodu choroby długotrwałej miały nauczanie indywidualne w domu, jedna 

uczennica zmieniła miejsce zamieszkania.  

           Uczniowie rywalizowali ze sobą na najlepszą frekwencję na zajęciach z Projektu. Rada Rodziców  Gimnazjum 

w 2017r przeznaczyła środki na nagrody dla uczniów z najlepszą frekwencją. Ubiegłoroczni uczniowie klas 3 gimna-

zjum nagrody już otrzymali na zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Tablet otrzymał za najlepszą frekwencję Oskar 

Korona, a nagrody rzeczowe książki i gry edukacyjne : Natalia Zagożdżan, Aleksandra Nachuniak, Błażej Parada. 

Wśród obecnych uczniów, którzy zakończyli zajęcia w styczniu 100% frekwencję mają: Aleksandra Bereza 4p – na 4 

zajęciach w których uczestniczyła, Magdalena Uszko 3p, Kacper Rogowski 3p, Aleksandra Kiraga 2p. Jakub Majdan 

2p. Dominik Grochowski 1p.  Gratuluję wszystkim. Nagrody będą wręczone niebawem. 

          Po podsumowaniu wszystkich zajęć i frekwencji za 3 semestry średnia frekwencja wynosi 92%. Najlepszą fre-

kwencję mają zajęcia koła matematycznego i biologiczno- ekologicznego po 96%, najsłabsza frekwencja była na Zaj. 

korekcyjno- kompensacyjnych 85%  

      W ramach projektu również nauczyciele wzbogacali swoją wiedzę.  21 nauczycieli szkoły podnosiło swoje kwali-

fikacje uczestnicząc w 4 szkoleniach i 1 osoba na studiach podyplomowych z socjoterapii.  

        Wszystkim gratulujemy zdobytej wiedzy i umiejętności. Mam nadzieję, że takich przedsięwzięć  jak realizacja 

projektów jeszcze doświadczymy wiele razy.  

                                                                                           Ewa Nowak 
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Sukcesy sportowe reprezentacji SP w Rejowcu. 
        W lutym i marcu odbyły się  imprezy sportowe w ramach Igrzysk Szkolnego Związku Sportowego. Ucznio-

wie SP w Rejowcu startowali w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców w kategorii dzieci i młodzieży. Na szczeblu 

gminy pokonali reprezentację SP z Okszowa we wszystkich kategoriach wiekowych.  Kolejnym etapem były roz-

grywki powiatowe i tutaj też sportowcy naszej szkoły nie zawiedli, bo awansowali w trzech grupach wiekowych: 

dziewczęta i chłopcy ze starszej grupy wiekowej i chłopcy z młodszej. Dziewczęta  młodsze zadowoliły się III 

miejscem  w zawodach powiatowych. Zawody rejonowe odbyły się w Chełmie i pierwszą lokatą mogą pochwalić 

się chłopcy starsi w składzie: M. Telejko,  J. Czerwinski, K. Terlecki, B. Dubiel, J. Górny, F. Kloc, F. Maciejew-

ski, D. Majewski, J. Mikucki, A. Pastuszak, J. Poliszuk. Naj-

więcej bramek rzucił K. Terlecki i A. Pastuszak.          

Dziewczęta starsze: N. Jarosz , która doskonale spisała się na 

bramce, N. Szpindowska, M. Maziarczuk, K. Urbańska naj-

skuteczniejsza zawodniczka,  Z. Sadowska, A. Mazur, J. 

Szpindowska, J. Bogusz, I. Posturzyńska. Dziewczęta na 

szczeblu rejonu zajęły trzecie miejsce podobnie jak chłopcy 

z rocznika 2006-2007 naszą szkołę reprezentowali M. Du-

biel, B. Dubiel, M. Nowaczek zdobywca największej ilości 

bramek, B. Joszczuk, W. Miazgowski, M. Marcyniuk, Sz. 

Gimlewicz, M. Kudelski, Sz. Lewczuk, K. Pastuszak, D. 

Rzezniczuk, K. Ruszkiewicz Sz. Bereza, B. Cebrat.   

Kolejną imprezą sportową, w której możemy pochwalić się 

sukcesami, były „Drużynowe biegi przełajowe” na szczeblu 

Powiatu. Biegi były rozegrane w zabytkowym parku przy 

pałacu Zalewskich w Rejowcu dzięki uprzejmości Pana Bur-

mistrza, który wręczał Puchary najlepszym drużynom w 

imieniu Pana Starosty. Na starcie stawiły się reprezentacje 

szkół z Rejowca Fabrycznego, Siedliszcza 

oraz gospodarze SP z Rejowca. Impreza od-

była się przy pięknej słonecznej pogodzie, a 

startującym dopisywały humory i chęć spor-

towej rywalizacji. 

Uczniowie naszej szkoły, którzy awansowali 

do Rejonu w kolejności zajętych miejsc to: 

L. Marcyniuk, Z. Terlecka, M. Karaś, E. Ku-

siak, O. Walachiewicz, M. Czwórnóg  naj-

młodsza drużyna. Drużynę rocznika 2006-07 

będą reprezentować : O. Koczkodaj, J. Kawałek, M. Szpindowska, Z. Tomala, M. Wawrzyszuk, N. Kowalczuk. 

Najstarszą grupę reprezentować będą : J. Szpindowska, A. Wawrzyszuk, O. Marczewska, N. Jarosz, P. Kaliszew-

ska, Z. Sadowska. Drużynę chłopców rocznika 2006-07 reprezentować będą:  W. Miazgowski, M. Nowaczek, M. 

Pracownik, D. Rzezniczuk, M. Marcyniuk, K. Piotrowski. Starsi chłopcy wystąpią w składzie:J. Górny, J. Mikuc-

ki, M. Smorga, J. Czerwiński, P. Hajduk, D. Owczarek.  

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. „ Drogą do sukcesu jest systematyczna i 

ciężka praca” Systematyczny trening wzmacnia i hartuje fizycznie i psychicznie, rozwijający się organizm, uczy 

działania w grupie ,kreatywności i wpływa na sukcesy w późniejszym życiu.  

Warto wspomnieć o sukcesie naszej szkoły, która w rywalizacji sportowej Igrzyska Młodzieży w roku 

szkolnym 2017-18 zajęła 20ste miejsce w województwie lubelskim na ponad 280 szkół biorących udział w 

rywalizacji sportowej.  W rejonie chełmskim wyprzedziły nas tylko dwie duże  szkoły z Chełma , wielkie 

brawa dla naszych reprezentantów, myślę że jest to powód do dumy. Natomiast w rywalizacji Igrzyska 

Dzieci Młodszych nasza szkoła  wywalczyła 40 miejsce.        

Mirosław i Beata Kość 
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 Idzie kolęda…. 
,,Słodki piernik przed świętami 

przyjmij proszę z życzeniami. 

Może spełni się marzenie, 

Białe Boże Narodzenie” 

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas w ro-

ku, kiedy wszyscy składają sobie życzenia. Dzieci z 

Gminnego Przedszkola w Rejowcu kultywując tą 

tradycje z życzeniami odwiedziły Pana Burmistrza 

Tadusza Górskiego, któremu zaśpiewały świąteczna 

piosenkę , podarowały drobny upominek oraz kartkę 

ż życzeniami. Odwiedziły również Panią Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury Dorotę Łosiewicz, Ko-

misariat Policji ,Panie Dyrektor Szkoły Podstawowej  

w Rejowcu, Przewodniczącego Ra-

dy Gminy, Gminną Bibliotekę w 

Rejowcu, pocztę i aptekę. Przed-

szkolaki wszystkim ofiarowali  zro-

bione przez rodziców pierniki oraz 

własnoręcznie wykonane kartki 

bożonarodzeniowe.  Dziękujemy 

wszystkim za serdeczne przyjęcie a 

Panu burmistrzowi ora Pani Doro-

cie Łosiewicz za słodki poczęstu-

nek. 

 

Ewa Semeniuk,  

Anna Szwed,       

 Danuta Malarz  

Kolędowanie z Przedszkolakami. 
     

Dnia 10 stycznia uczennice  naszej szkoły udały się 

do Gminnego Przedszkola, by wspólnie z Przedszko-

lakami śpiewać kolędy. Julka Buza pięknie grała na 

skrzypcach, Ada Sroczyńska na klarnecie. W kolędo-

waniu brała udział Ola Brzyszko, Natalia Parada, Da-

ria Romańska, Julka Ciechan,  Jagoda Batejko,  Mar-

tyna Kozioł,  Karolina Wiorko i Nikola Cichosz. 

Przedszkolaki wspólnie ze starszymi koleżankami 

śpiewały pieśni bożonarodzeniowe. Musiały odpowie-

dzieć także na zagadki związane ze Świętami Bożego 

Narodzenia, z którymi świetnie sobie poradziły. W 

nagrodę otrzymały słodki poczęstunek odwdzięczając 

się również słodkościami. 

    Barbara Kwiatkowska 
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Spotkanie z łowczym 
Jakże cenną lekcją przyrody, kształtującą u przedszkolaków właśnie edukację przyrodniczą, było spotkanie z 

panem Mirosławem Kościem- łowczym z Koła Łowieckiego 'Sokół'. 

Pan Mirosław w bardzo atrakcyjny sposób przedstawił dzieciom tak ważny temat, jakim jest  ochrona przyro-

dy, rola strażników lasu i zwierząt. Opowiedział dzieciom o swojej pasji, jaką jest myślistwo, następnie  za-

prezentował nam swoje akcesoria łowieckie, które wzbudziły ogromne zainteresowanie dzieci. Wśród nich 

znalazł się tradycyjny mundur  myśliwski, trofea  myśliwskie takie jak po-

roże jelenia,   rogi myśliwskie, skóry bobra, dzika, wydry, wabik na lisa, 

kordelas-nóż myśliwski.  Ale to nie koniec wrażeń. Gra na rogu myśliw-

skim dodała atrakcyjności spotkaniu. Myśliwy zaprezentował dźwięki przy-

pominające odgłosy poszczególnych zwierząt leśnych oraz sposoby przy-

woływania zwierzyny. W zamian za tak ciekawą lekcję Pan Mirek poprosił 

dzieci, aby w ramach konkursu  wykonały prace plastyczne na temat ło-

wiectwa, ochrony lasu i przyrody. Wpłynęło aż 31 prac- tutaj wyobraźnia 

dziecięca nie zna granic, 6 prac zostało wyróżnionych (W. Sadlak, W. Ba-

ran, M. Kozioł, N. Nowakowska, D. Szparkowska B.Sidor). Wszyscy 

uczestnicy konkursu zostali obdarowani słodkimi upominkami, których 

sponsorem jest pan Andrzej Grochowski. Jesteśmy ogromnie wdzięczni. 

Dziękujemy!!! 

Serdeczne podziękowania składamy na ręcę Mirosława Kościa oraz Piotra 

Sidora. 

             Małgorzata Kość-Krupińska 

   Ogólnopolski sukces przedszkolaków 
 

W ramach projektu edukacyjnego ,,Jestem Polką i Polakiem - Polska moja 

Ojczyzna ”  grupa pięcio i sześcio latków:  Maja Wójcik, Lena Brzyszko, 

Mieszko Gwardiak  pod kierunkiem pani Ewy Semeniuk brała udział  w 

ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,Orzeł Biały”.                                                                          

Laureatem został Mateusz Kozioł , zajął drugie miejsce. Otrzymał nagrodę 

książkową oraz pamiątkowy dyplom. Serdecznie gratuluję. 

 

Ewa Semeniuk 

Międzynarodowe osiągnięcie przedszkola-
ków z Gminnego Przedszkola w Rejowcu. 
Grupa dzieci pięcio i sześcioletnich : Antonina Cios, Wikto-

ria Baran, Mateusz Kozioł, Mieszko Gwardiak pod kierun-

kiem pani Ewy Semeniuk  brała udział w międzynarodo-

wym konkursie plastyczno- technicznym  ,,Choinka w Bar-

wach Biało- Czerwonej”. Konkurs był zorganizowany przez 

Przedszkole nr 46  w Bydgoszczy. Mateusz Kozioł zajął 

trzecie miejsce. Wielkie gratulacje.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Etyka_%C5%82owiecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Etyka_%C5%82owiecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Etyka_%C5%82owiecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Etyka_%C5%82owiecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Etyka_%C5%82owiecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Etyka_%C5%82owiecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Etyka_%C5%82owiecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Etyka_%C5%82owiecka
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 Spotkanie z poezją J.Brzechwy i  J.Tuwima 
Spotkanie z poezją dziecięcą ,w którym udział wzięły dzieci z PRZEDSZKOLA GMINNEGO z wychowaw-

czynią  panią  M. Krupińską poświęcone zostało dwóm  najbardziej cenionym poetom literatury dla dzieci. 

To talent obydwu mistrzów poezji dla dzieci sprawia, że kolejne pokolenia maluchów zaczyna swoją eduka-

cję literacką od lektur właśnie tych autorów. Dzieci wysłuchały bajki  napisanej wierszem pt ,,Opowiedział 

dzięcioł sowie” i zabawnego wiersza pt ,, Rzepka” 

NOWOŚCI WYDAWNICZE : GMINNA BIBLIOTEKA POLECA 

D.Smith„Poniżej zera” Ekscytujący, mrożący krew w żyłach thr iller  dla dzieci i młodzieży! 

„To nie jest powieść dla osób o słabych nerwach, bądźcie przygo-

towani na to, że będziecie totalnie przerażeni (wiem, co mówię!). 

Zdecydowanie dla czytelników od jedenastego roku życia. Jeśli 

kochasz szybką akcję i maksymalne napięcie, ta książka jest zde-

cydowanie dla ciebie”.  

J.Brzechwa„Na Wyspach Bergamutach” Ser ia Klasyka polska 

to książki, które powinny znaleźć się w każdej biblioteczce. Wy-

brane zostały do niej najbardziej znane utwory naszych najwybit-

niejszych autorów, napisane specjalnie dla najmłodszych. 

A. Górski  ,, Słowikowa o więzieniach dla kobiet,, Szokująca 

prawda, która miała pozostać za bramą kobiecych więzień. Samo-

bójstwa, samookaleczenia, kobiecy seks i piekło, które kobietom 

gotują kobiety. Więzienia dla mężczyzn to temat dobrze znany. Ale zakłady karne dla kobiet to temat tabu. 

Tymczasem ten świat kieruje się zupełnie innymi zasadami niż świat męskich więzień. Ten świat doskonale 

poznała „Słowikowa,, czyli Monika Banasiak…                             

K.  Archimowicz  ,,Dwie twarze Joanny”  Wspaniała powieść o życiowych zakrętach i rodzącym się 

uczuciu. Mądra, wzruszająca, miejscami zabawna, a przede wszystkim porywająca historia bohaterki, którą 

pokocha każda czytelniczka.  

                                                       T. Kopniak. T. Jagiełło 

Nowości w szkolnej bibliotece zakupione z Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa  

Do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu  zakupiono 913 książek za kwotę 15 ty-

sięcy złotych dzięki staraniom nauczycieli bibliotekarzy, dyrekcji oraz wsparciu finansowemu organu prowa-

dzącego, któremu bardzo dziękujemy. Wszyscy cieszymy się z pięknych, ciekawych i pachnących nowością 

książek. Wzbogaciły one ofertę biblioteki szkolnej, zarówno w książki do czytania dla przyjemności, jak i 

uzupełniły kanon lektur. Zwiększyły atrakcyjność biblioteki, co wpłynęło na częstotliwość jej odwiedzin. 
Działania promujące czytelnictwo prowadzone przez bibliotekę szkolną sprawiły, że uczniowie częściej się-

gają po książki, szczególnie te nowe. 

Największą popularnością wśród uczniów cieszą się:  

 „Oskar i pani Róża” autorstwa E. E. Schmitt; „Mara dyer- Zemsta” M. Hodkin;    

seria: „Zaopiekuj się mną” w tym: „Barri wymarzony piesek”,  „Opowieść o zimowym    

kotku” autorstwa H. Webb;  seria: „Magiczny kotek”, „Magiczny piesek” Bentley Sue; „Pozłacana rybka” 

Barbary Kosmowskiej; seria „Magiczne drzewo” A. Maleszki, „Kroniki Archeo” Agnieszki Stelmaszyk; se-

ria Dziennik Cwaniaczka” Jeffa Kinney’a; Skrzynia władcy piorunów” Marcina Kozioła; „Ale jazda! Histo-

ria samochodu” O. Ruzicka, oraz  „Koty, nasi ulubieńcy”,. 

Zakupione zostały również książki uwzględniające różne potrzeby uczniów były to m.in.:  książki z dużym 

drukiem dla uczniów niedowidzących, do ćwiczeń logopedycznych, z bajkami o tematyce terapeutycznej, 

książki dla dzieci o tematyce dotyczącej tolerancji i akceptacji. 

Bibliotekarki szkolne:  

Ewa Futyma, Iwona Borowska 
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 „Rodzinne czytanie” projekt biblioteczny zrealizowany w klasach 1-3 Szkoły 
Podstawowej  w Rejowcu 

Projekt był realizowany przez bibliotekarkę szkolną w 

klasach I-III we współpracy z wychowawcami oraz ro-

dzicami uczniów. Trwał od września do końca grudnia 

2018 roku. 

Głównymi celami projektu było podtrzymywanie tradycji 

czytania książek, propagowanie idei czytania wśród ro-

dzin, promocja literatury, wdrożenie dzieci do częstych 

kontaktów z książką poprzez słuchanie, a także samo-

dzielne czytanie. 

W  trakcie realizacji projektu przeprowadzono nastę-

pujące działania: 

- Wypożyczanie książek uczniom klas 1 od początku 

września podczas wizyt wraz z wychowawcami i  

rodzicami;  

- Zajęcia biblioteczne w poszczególnych klasach z 

udziałem rodziców w celu głośnego czytania wybra-

nej literatury;  

- Wykonanie prac plastycznych przez uczniów i ro-

dziców – okładka lub obwoluta do wybranej książki 

(zorganizowano wystawę prac na szkolnym koryta-

rzu);    

-Projektowanie haseł promujących książkę i czytel-

nictwo - konkurs na plakat. Nagrodzone hasło kon-

kursowe: „Czytam bo lubię, czytam, bo chcę, kto du-

żo czyta, ten dużo wie”  

Uczniowie klas 1 wypożyczali książki, które w większości czytali wraz z rodzicami. W każdej klasie 

rodzice czytali głośno uczniom na zajęciach wybrane książki, czasem wspólnie ze swoimi dziećmi. 

Projekt zaangażował rodziców do udziału w działaniach zawartych w „Rodzinnym czytaniu”.  

Według większości rodziców uczestniczących w projekcie jego działania przyczyniły się do tego, że 

dzieci częściej sięgają po książki, nabywają nowe wiadomości, rozwijają wyobraźnię i twórcze my-

ślenie, a ponadto do budowania więzi między rodzicem, a dzieckiem. Rodzice pomysł uznali za bar-

dzo dobry i przydatny w rozwoju i nauce dzieci. Dzięki czytaniu z rodzicami dziecko częściej sięga 

po książkę. Kilku rodziców zasugerowało, aby projekt kontynuować w przyszłości. Według nauczy-

cieli warto korzystać z pomocy rodziców przy działaniach podejmowanych w szkole. Zajęcia były 

inspiracją dla rodziców jak można spędzać  z dziećmi czas. Były też podpowiedzią jakie książki 

dzieci lubią, jakie można kupić, a jakie wypożyczyć.  

Uczniowie powiedzieli, że rodzice spędzali z nimi więcej czasu podczas czytania czy wykonywania 

prac plastycznych. Wszyscy zgodnie mówili, że lubią, gdy rodzice spędzają z nimi czas. Zajęcia po-

dobały im się, bo rodzice pięknie czytali „fajne i śmieszne bajki”. 

Ze względu na zaangażowanie rodziców chętnie skorzystamy z ich udziału w zaplanowanych działa-

niach biblioteki na przykład w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz konkursach, w których pra-

ce będą wykonywane wspólnie – dziecko i rodzice. 

Bibliotekarka Iwona Borowska 
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 „Nie bój się ! Wierz tylko”  
       Taki tytuł nosi książka o. Józefa Witko, którą chciałabym wszystkim polecić.  W 

swoim duchowym rozwoju każdy z nas ma nieustannie poszukiwać dróg poznawania Bo-

ga. Nasza wiara ma być wielka i gorąca, coraz dojrzalsza, wymaga od nas zdecydowanie 

więcej niż deklaracje,  czy uczestnictwo w niedzielnej mszy. Fragment książki myślę, że zachęci wielu do 

przeczytania całości i sprawi, że szybciej dojrzejemy. 

„Jair, przełożony synagogi, być może należał do tych, którzy nie akceptowali Jezusa. Bali się starszych, któ-

rzy mogliby ich wykluczyć z synagogi, odrzucić jako tych, którzy trzymają z bluźniercą.  

    Jezusa uważano za bluźniercę. Był on niemile widziany. Przebywanie z Jezusem narażało na wykluczenie 

z synagogi, na ośmieszenie, na miano odstępcy, heretyka, a nawet na śmierć. 

     Dziś każdy z nas z powodu Jezusa może być traktowany w ten sam sposób. Podobnie jak kiedyś możesz 

narazić się na ośmieszenie, kpiny, prześladowanie, a nawet na śmierć z tego tylko powodu, ze wierzysz w 

Jezusa. 

  Osoba Jezusa w naszym świecie jest niemile widziana- niepożądana lub przemilczana i zapomniana….  

Dziś rzeczywiście świat sprzeciwia się Jezusowi. Z powodu Jezusa wielu cierpi. Bardzo często cierpimy nie 

wśród obcych ale wśród najbliższych, wśród tych których kochamy, w swoich domach…. Czasem własna 

rodzina utrudnia kontakt z Jezusem, naśmiewa się i kpi z pobożności.  

        Jeżeli zdarzają się prześladowania z powodu Jezusa w rodzinach w najbliższym środowisku, to jak to 

wygląda na większą skalę, co dzieje się w świecie? Dzieje się to, co Jezus już zapowiedział…. W XXI wie-

ku chrześcijanie są prześladowani, zabijani, a świat milczy, chrześcijanie milczą. Czyżby się bali, że świat 

ich znienawidzi? A przecież świat już nienawidzi chrześcijan…..  

     A co działo się w Ruandzie? Milion ludzi wymordowanych na oczach całego świata, a świat milczał. Lu-

dobójstwo to znak, że życie nie jest w cenie. ...A eutanazja? A aborcja? Czyż te okropne rzeczy nie dzieją się 

na oczach świata? Na oczach wierzących? Na naszych oczach? Często w majestacie prawa? Czyż nie doko-

nują ich ludzie wierzący w Jezusa? Dziwimy się, że ludobójstwo ma miejsce w XXI wieku, a przecież oswa-

ja się nas z nim poprzez dokonywanie aborcji, eutanazji. Nie ma się co dziwić skoro propaguje się kulturę 

śmierci na wszelkie możliwe sposoby. Nie ma się co dziwić, skoro usuwa się Boga z życia młodego czło-

wieka i wychowuje się go do takiego życia, jakby Boga nie było… 

     Dlaczego zabito Jezusa? Ponieważ wskazywał na grzech i stał się przez to najbardziej niewygodnym nau-

czycielem w Izraelu. Prawda budzi lęk. Gdy komuś powiemy „prawdę w oczy”, to w odpowiedzi najczęściej 

zostaniemy obdarowani wściekłością, gniewem i oskarżeniami. Znany jest nam doskonale ten spontaniczny 

odruch szukania winnych, jak tylko coś zaniedbamy, czegoś nie uda nam się zrobić czy zgrzeszymy!…. 

          Córka Jaira, mająca około 12 lat, jedynaczka, była chora. Na początku nic nie wskazywało na niebez-

pieczeństwo śmierci. …. W pewnym momencie jednak coś się zmieniło. Stan dziecka zaczął się pogarszać. 

….. 

        W takim wypadku nieważne, co ludzie powiedzą. Nieważne, że starsi mogą go pozbawić funkcji prze-

łożonego synagogi. Że będzie uważany za odstępcę, przyjaciela Jezusa, który nazywany jest przyjacielem 

grzeszników i celników. Przecież ukochana córeczka umiera. Trzeba iść do Jezusa. Trzeba Go odnaleźć. On 

jest jedyną nadzieją.  

    Jair słyszał o Jezusie bardzo dużo. Mówiono o Nim, że uzdrawia chorych, uwalnia opętanych, czyni nie-

zwykłe znaki. Każdy może się do niego zbliżyć. Nawet grzesznicy i celnicy. Nawet wrogowie. On nikogo 

nie odrzuca. On wszystkim pomaga. On wszystkim daje nadzieję.  

    Jair idzie odszukać Jezusa. Jest pełen nadziei. Bo Jezus budzi nadzieję w sercu każdego, kto o Nim myśli 

lub kto tylko chce o Nim pomyśleć. Jezus to Bóg nadziei.  Droga do Jezusa na pewno nie jest łatwa…. Zaw-

sze wymaga od człowieka czasu i pewnego wysiłku.  

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, obfitości na świątecznym stole, smacznego 
jajka oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie  

życzy wszystkim mieszkańcom Ewa Wawrynek sołtys Aleksandrii Niedziałowskiej. 
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       Kiedy Jair odnajduje Jezusa, widzi ogromny tłum, który Mu towarzyszy. Jezus właśnie powrócił z kraju 

Gerazeńczyków. Tłum przyjął  Go z ogromną radością. Wszyscy wyczekiwali Jego powrotu. Tam w kraju 

Gerazeńczyków, nie chciano Go… Tutaj jest na odwrót…. Każdy chce  dotknąć Nauczyciela. Każdy chce 

być blisko.  

     Tak jak kiedyś, tak również i dzisiaj, kiedy jedni odrzucają Jezusa i nie chcą, aby robił zamieszanie w ich 

życiu na pozór poukładanym życiu, inni nie zwracając uwagi na kpiny i obelgi porzucają swoje zajęcia i dołą-

czają do wspólnoty, w której można doświadczyć jego obecności. Chcą przeżyć z Nim nie tylko kilka chwil, 

ale każdy dzień po powrocie do domu.  

    A jak ty reagujesz na Jezusa? Czy On sprawia ci radość czy smutek? Wzbudza w tobie lęk czy odwagę? 

…..  Czy może chcesz, aby Jezus odszedł od Ciebie, bo zbyt dużo musisz stracić z Jego powodu? 

     Jair prosi Jezusa, a On chętnie się zgadza, aby pójść do jego domu. Idąc, nagle słyszy, jak Jezus mówi: 

Kto dotknął mojego płaszcza?(Mk 5,30). Robi się zamieszanie. Każdy patrzy zdziwiony na Jezusa. Jakie dziw-

ne pytanie! Apostołowie mówią : „Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto Mnie dotknął” (Mk 

5,31). Ale Jezus szukał tej, która Go dotknęła. Dotknęła się inaczej niż wszyscy. Dotknęła się z wiarą. Jezus 

wiedział, że jej świadectwo będzie ważne dla Jaira. Że będzie bardzo mu potrzebne. Że go umocni. Wiedział, 

że za chwilę słudzy Jaira przyniosą mu straszną i bolesną wiadomość. Wiadomość, która może całkowicie go 

załamać i zniechęcić do przyprowadzenia Jezusa do domu.  

    Jair prowadzi Jezusa do swojego domu. Do miejsca gdzie panuje smutek i obawa, i lek, bo jedyna córka 

jest umierająca.  

    Ty możesz zaprosić Jezusa, aby z tobą poszedł do twoich bliskich, do twojego domu i tam uzdrowił tych, 

którzy są chorzy… Jezus bardzo chętnie przyjdzie do ciebie i bardzo chętnie pójdzie z tobą… On zrobi to bo 

bardzo cię kocha. Dowodem tego są Jego rany, jego najświętsze rany. Możesz pomóc swoim bliskim. Mo-

żesz ich uratować...On już będzie wiedział, co zrobić. O to ty się nie martw. Tylko Go przyprowadź. Nie re-

zygnuj nawet wówczas, jeżeli napotkasz trudności.   Pamiętaj, że dziś gniew złego ducha jest skierowany w 

stronę rodziny. Szatan napadając na nasze domy, niszczy nasze małżeństwa, oddziela dzieci od rodziców  na-

stawiając ich przeciw sobie…. Zło posługuje się różnymi metodami, aby niszczyć, zabijać i kraść. Posługuje 

się pornografią, rozwodem, buntem dzieci, wszelkiego rodzaju środkami zniewalającymi… Gdy patrzymy na 

to wszystko, rodzi się pytanie: jak możemy pomóc naszym bliskim?  

    Święty Jan w swojej Ewangelii, w rozdziale 4, zamieszcza pewne wydarzenie, które może nam pomóc w 

uzyskaniu odpowiedzi na to pytanie. A w Kafarnaum mieszkał urzędnik królewski, którego syn chorował. Ta 

rodzina, szlachetnie urodzona w pewnym momencie doświadczyła ducha śmierci, ducha, który zawisł nad 

ukochanym synem. Ktoś z rodziny mimo bólu, cierpienia, lęku nie tracił trzeźwości myślenia. Nie miał oczu 

na uwięzi. Był to sam ojciec dziecka. Ojciec wiedział o Jezusie. Słyszał on o Jego mocy czynienia cudów. 

Począł więc szukać Jezusa. W jakiś sposób dowiedział się, że Jezus jest w Kanie, oddalonej o 40 km.  

     Dziś, kiedy wiele rodzin się rozpada lub jest zagrożona rozpadem to bardzo ważne, by uświadomić sobie, 

że to Jezus jest jedynym ratunkiem. Ojciec lub matka powinni nie ustawać na modlitwie, w szukaniu Jezusa. 

Na Mszach św. o uzdrowienie, na nocnych i dziennych czuwaniach widzę wielu ojców i matek trwających na 

modlitwie za  swoje rodziny…. Wierzę mocno, że ich bliscy nie zginą.  Bo wystarczy, że choć jeden członek 

rodziny modli się o swoich najbliższych – taka rodzina nie zginie.  

    Dworzanin, kiedy w końcu dotarł do Jezusa, prosi Go: … aby wstąpił i uzdrowił jego syna, gdyż bliski był 

śmierci. Jest to wspaniały obraz postawy właściwej dla tych, którzy pragną ratować swoich bliskich. Powinni 

oni pójść do Jezusa i usilnie Go prosić. A co na to Jezus? Jezus mówi: Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, 

nie uwierzycie. Dlaczego Jezus w taki sposób odpowiedział temu zbolałemu ojcu? Mógł pójść i uzdrowić 

chłopca, ale wówczas cała znajomość z Jezusem polegałaby na tym, że On uzdrawia. Jezus zaś zwraca uwagę 

na coś, co jest o wiele bardziej potrzebne niż uzdrowienie. Zwraca uwagę na wiarę. Jezus pragnął, aby dwo-

rzanin i jego rodzina uwierzyła, że On, Jezus, jest Bogiem, który przyszedł w ciele.  

Niechaj miłość Zmartwychwstałego Chrystusa staje się źródłem siły, mocy i wiary na każ-
dą chwilę dnia. Wesołych Świąt Wielkanocnych  

życzą Bożena Jagiełło radna z Leonowa, oraz Bożena Krzyżanowska sołtys Leonowa. 
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    To pytanie skierowane do dworzanina było pytaniem o wiarę w Boga, o zaufanie Bogu. Czy widzisz po-

dobieństwo swojej prośby skierowanej do Jezusa? Czy widzisz podobieństwo w odpowiedzi, jaką Pan ci 

daje? Zapewne ów ojciec uwierzył. Dlatego Jezus mówi: Idź, syn twój żyje. Wielu odchodzi, zanim usłyszą 

jakiekolwiek słowa od Jezusa. Ale ten ojciec, odchodząc od Jezusa, niósł w swoim sercu usłyszane słowo, 

które napełniło jego serce ufnością, usuwając z niego wszelki  lęk. Był spokojny. Nie potrzebował lepszego 

zapewnienia. Modlitwa za najbliższych powinna być obecna w naszym życiu codziennie. Każdego dnia po-

winniśmy w modlitwie jak na noszach, przynosić naszych bliskich do Jezusa i wstawiać się za nimi.  

         Pewnego razu Jezus przebywał niedaleko Tybru. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych 

okolic, wołała „Ulituj się nade mną Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego du-

cha. W rodzinie tej kobiety zadomowił się zły duch. Matka kierując się wiarą, mimo, że była poganką, idzie 

do Jezusa i usilnie Go prosi… Mimo, że usilnie prosiła, Jezus zdawał się nie reagować. Wreszcie uczniowie 

chcą Go skłonić, by oddalił proszącą kobietę….. Może Pan milczał po to, aby Jego uczniowie zrozumieli, że 

powinni się za tą kobietą wstawić? Ta scena uczy nas pewnej prawdy. Mamy wstawiać się za innymi. Pan 

Jezus czeka na nasze wstawiennictwo…. Więc nie ustawaj w błaganiach. Wołaj, tak jak ta kobieta…. Pan 

mówi do niej: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Wielu z nas już by się zniechę-

ciło. Wielu z nas mogłoby się obrazić i odejść od Jezusa. Jak często ustajemy w modlitwie, kiedy nie ma 

odpowiedzi?  

   Mimo tych słów ta kobieta podchodzi do Jezusa, upada przed Nim na kolana i mówi: Panie, pomóż mi! 

Ale odpowiedź Jezusa szokuje każdego: Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom. …… Ta ko-

bieta nie daje za wygraną. Ona się nie poddaje. Jest przed Jezusem. I w końcu słyszy z ust Jezusa pochwałę 

za swoją wiarę: O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie jak chcesz! ….  I my nie powinni-

śmy ustawać w szukaniu Jezusa… ustawać w modlitwie. Może nie zawsze zobaczymy jakieś wielkie zmia-

ny w życiu naszych bliskich, ale możemy wznieść wokół nich zapory i zatrzymać ich na drodze do wieczne-

go potępienia. Możemy prosić Jezusa, żeby ukazał im ich grzechy…. Postawił na ich drodze ludzi, którzy 

powiedzą im o Bogu. Jeżeli będziesz modlił się za bliską osobę, ona nie zginie.  

    Kiedy szli, przyszedł ktoś z domu przełożonego synagogi i mówił: Twoja córka umarła, nie trudź już Na-

uczyciela! Szokująca wiadomość. Nie ma sensu dalej prowadzić Jezusa. Przyszła śmierć. Jest już za póź-

no….. Ludzie często zabijają w nas nadzieję. Zabijają tę nadzieję przez złą nowinę. ..Nowinę, która sprawia, 

że się poddajesz, wycofujesz, przestajesz być z Jezusem w drodze. Jezus zawsze idzie z Dobrą Nowiną. Jair 

mógł się załamać wycofać. Mógł podziękować za jego gotowość. Ale Jezus go uprzedził. Jezus nie pozwo-

lił, by w Jairze umarła nadzieja: Nie bój się! Wierz tylko, a będzie ocalona. Wierz tylko, to znaczy zdobądź 

się na nowy akt wiary…. Zdobądź się na nową wiarę, w sytuacji gdy wiesz, że coś w tobie umarło, przestało 

żyć lub ktoś z twoich bliskich odszedł od Boga, zagubił się, stracił życie. Wiedz, że Jezus zawsze budzi na-

dzieję wszędzie tam, gdzie się pojawi…. Nie rezygnuj z Niego.  

Kiedy ...Jair przyprowadził Jezusa do domu , jego córka nadal była martwa, nadal nic się nie zmieniło.  

A może zmieniło się wszystko. Jair przyprowadził  życie tam, gdzie była śmierć. Jair przyprowadził radość 

tam, gdzie był smutek….. Co robi Jezus? Mówi: Dziewczynko wstań! I natychmiast duch dziewczynki po-

wrócił i powstała. Warto było przyprowadzić Jezusa. Warto było z nim iść do końca. Warto było się nie 

poddawać. Warto było uwierzyć słowom, które wyrzekł Jezus: Nie bój się, wierz tylko.” 

 

      Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych umocnienia w wierze,  niech Jezus za-
proszony do Waszych domów błogosławi i przyniesie Dobrą Nowinę –  proszę przyjąć 
najlepsze życzenie w imieniu wszystkich członków Akcji Katolickiej w Rejowcu  
 
 

                                                                                                                                        Ewa Nowak 
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Karta dużej rodziny 
 

 Karta Dużej Rodziny jest realizowana na postawie  ustawy z dnia  

5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.  

 Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin mających na utrzymaniu co naj-

mniej troje dzieci, zarówno w instytucjach publicznych,  

jak i w firmach prywatnych.  

  Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu 

członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci --  do 18 roku życia lub do ukończenia do 18 roku życia lub do ukończenia 

nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. 

 Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po 

osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.  

 Od 1 stycznia 2019r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz 

małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu  co najmniej troje dzieci. 

 Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. 

 Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny składa się  

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rejowcu lub za pomocą portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej – Emp@tia. 

 Dorota Holuk 

GOPS w Rejowcu 

Promocja sołectwa Niedziałowice. 
 
„Cudze chwalicie ,swego nie znacie”.. W Niedziałowicach  i 

owszem  cudze chwalimy,ale swoje zalety znamy i promujemy na-

szą wieś i jej mieszkańców. W marcu br. dzięki współpracy z Fun-

dacją Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie w internetowej 

galerii twórczości ludowej i rzemiosła zostały zamieszczone zdję-

cia wyrobów z wikliny papierowej autorstwa Pani Marzanny So-

chackiej z Niedziałowic Pierwszych. Pani Marzanna  swoją przygo-

dę z wikliną zaczęła przed rokiem , a dziś  jej wyroby są ozdobą 

niejednego domu, cieszą swoim widokiem zaskakując różnorodno-

ścią barw   i wzorów. 

Na zdjęciu : wiklinowa kurka. 

Autor tekstu i zdjęcia: Agnieszka Hasiec-Bzowska 

Aby nastrój tych Świąt przybranych wiosenną radością i beztroską utrwalił się w Wa-
szych sercach na długi, długi czas i pozostał z Wami także w poświątecznej codzienności  

życzą wszystkim mieszkańcom Małgorzata Kozłowska sołtys  
i Anna Sokół przewodnicząca KGW Rybie 

Niech Zmartwychwstały Chrystus oświeca nam drogi codziennego życia, obdarza błogo-
sławieństwem i pomaga życie czynić szczęśliwym.  

Życzą Sylwester Frącek sołtys Wólki Rejowieckiej  
i Wanda Baran przewodnicząca KGW Wólka Rejowiecka 
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  30.12-01.01.2019 Sylwester, 
Nowy Rok 

Powitanie Nowego roku od kilku lat tradycyjnie 

odbywa się zabawą pod gołym niebem, tym razem 

jednak cała impreza miała miejsce w nowo wybu-

dowanym amfiteatrze przy Pałacu Zaleskich. Zaba-

wę sylwestrową otworzył Burmistrz Rejowca, 

obecni byli również członkowie Rady Miejskiej, 

oraz licznie przybyli mieszkańcy miasta. Oprawę 

muzyczną zapewnił zespół „Histon”, nie zabrakło 

też ognisk, przy których można było się ogrzać i 

zjeść ciepły posiłek. Zabawę zamknęło wspólne odli-

czanie oraz piękny pokaz fajerwerków. 

13.01.2019 WOŚP 
13 stycznia do Gminnego Ośrodka Kultury przybyli ludzie 
o wielkim sercu, żeby wesprzeć finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Mimo śniegu i mrozu w teren ruszy-

ły dzielne wolontariuszki, w tym roku były nimi: Jagoda 

Batejko,  Marta Batejko, Agnieszka Brzyszko, Aleksandra 

Brzyszko, Agnieszka Dąbska, Klaudia Humeniuk, Julia 

Maleśkiewicz, Magdalena Marucha,  Joanna Nestorowicz, 

Ewa Semeniuk i Weronika Śliwczyńska. Przeprowadzone 
zostały licytacje przedmiotów, które przekazały lokalne firmy jak i osoby prywatne. Dzięki wspólnemu 

zaangażowaniu zebrana została jak do tej pory rekordowa kwota 9281, 91 zł. Bardzo dziękujemy wszyst-

kim, którzy wsparli akcję i zapraszamy do wspólnej zabawy za rok. 

 

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego 
nastroju, serdecznych spotkań z najbliższymi oraz Wesołego Alleluja  

życzy Dorota Łosiewicz Radna Powiatu Chełmskiego. 
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16.01.2019 Przegląd Widowisk Kolędniczych 
Komisja w składzie: Magdalena Semeniuk, Anna Dobras, Weronika Jaszczuk wytypowała w kategorii: 

przedszkola i szkoły podstawowe I-III   

I miejsce „Wesołe Nutki” przedszkole nr 13 w Chełmie 

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Dorohusku „Pleciuga” 

Szkoły podstawowe klasy IV-VII: 

I miejsce – szkoła podstawowa w Stawie 

II miejsce – Szkoła podstawowa w Pawłowie „Maska” 

Gimnazja i szkoły podstawowe: 

I miejsce – Szkoła Podstawowa Strachosław „Gwiazdeczki” 

II miejsce – Niepubliczna Szkoła w Kaniem 

II miejsce – „Supełki” GOK Rejowiec. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Staro-

stwo Powiatowe w Chełmie. 

19.01.2019 I Ogólnopolski konkurs poetycki na wiersz klasyczny o 
statuetkę Białego kruka im. Mariana Janusza Kawałki. 

Marian Janusz Kawałko - poeta, tłumacz, krytyk literacki, publicysta, naukowiec-regionalista, samorządowiec. 

Był mistrzem wiersza klasycznego. Ku jego pamięci powstał I Ogólnopolski Konkurs Poetycki na wiersz klasyczny. 

Uroczystość miała podniosły charakter. Składała się na nią poranna Msza Święta w intencji zmarłego poety, 

oraz złożenie kwiatów na jego grobie. Kolejne wydarzenia odbywały się już w Pałacu Zaleskich, gdzie część artystycz-

ną rozpoczął występ grupy teatralnej działającej przy GOK w Rejowcu pt. „przymierze Reya z miastem”. Laureaci 

konkursu oraz poeci z Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36” recytowali nagrodzone w konkursie wiersze, prze-

platając prezentacje wspomnieniami o patronie konkursu.  W związku z ogłoszoną żałobą narodową po zamordowa-

nym prezydencie Gdańska organizatorzy zastąpili zaplanowany wcześniej koncert Michała Pastuszaka multimedialną 

prezentacją 50 sylwetek poetów ziemi chełmskiej umieszczonych w wydanej z okazji 100 rocznicy Odzyskania Nie-

podległości antologii  „Mojej biało-czerwonej”. 

Do pierwszej edycji konkursu przystąpiła ponad setka autorów z różnych stron Polski. Jury w składzie: prof. 

Józef F. Fert (poeta, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, badacz twórczości Cypriana K. Norwida – prze-

wodniczący jury), Henryk Radej (poeta, krytyk literacki, publicysta – członek jury) oraz Waldemar Taurogiński 

(wydawca, współorganizator konkursu, sekretarz Jury) przyznało Nagrodę główną – Statuetkę Białego Kruka Krzysz-

tofowi Ziemskiemu z Zielonej Góry za zestaw wierszy opatrzony godłem „Anolis”. Jury konkursu przyznało dwa wy-

różnienia: I trafiło do Grzegorza Wołoszyna ze Stalowej Woli za zestaw wierszy odznaczony godłem „Fantom”, a II 

wyróżnienie otrzymał Władysław Katarzyński za zestaw wierszy opatrzony godłem „Luzak”. 

Imprezie towarzyszyło wydanie publikacji pokonkursowej pt. „Antologia Białego Kruka 2018” w której poza 

nagrodzonymi wierszami można poznać najlepsze utwory poetyckie 27 poetów rywalizujących w konkursie.  

Patronami wydarzenia był Burmistrz Rejowca Tadeusz Górski oraz Waldemar Taurogiński prezes wydawnic-

twa TAWA. 

 

Waldemar Taurogiński 

Zapowiedzi wydarzeń 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Rejowca do wysłuchania Eliminacji do 53 Ogólnopolskiego 

Festiwalu Kapeli i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.  Przegląd odbędzie się w amfiteatrze miejskim przy 

Pałacu Zaleskich 5 maja o godzinie 13:00, wstęp wolny. 

22 czerwca odbędzie się jubileuszowy koncert Orkiestry Dętej z okazji setnej rocznicy jej powstania. Widowisko 

będzie można oglądać w amfiteatrze miejskim, wstęp wolny. 

28 czerwca o godzinie 17:00 w salach GOK w Rejowcu odbędzie się wernisaż wystawy poplenerowej Międzyna-

rodowych Warsztatów Plastycznych. Wstęp wolny, zapraszamy. 
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 Koncert kolęd orkiestry dętej w kościele 

Coroczny koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej odbył się 20 stycznia w kościele w Rejowcu i Żulinie. 

Licznie przybyli mieszkańcy mogli wysłuchać pięknych aranżacji znanych pieśni. 

Ferie z GOK 
W czasie pierwszego tygodnia ferii zimowych GOK oferował 

dzieciom bezpłatne warsztaty rękodzieła artystycznego pod 

okiem instruktora – Danuty Długosz. Na program warsztatów 

składały się zajęcia plastyczne, hafciarskie, rękodzielnicze i 

zabawy ruchowe. Na zakończenie warsztatów cała grupa wyru-

szyła do kina „Zorza” na film „Lego – Przygoda 3D”. 

W drugim tygodniu ferii obywały się warsztaty plastyczno-

dydaktyczne. Na ich program składały się wycieczki, lekcje 

muzealne prowadzone w Muzeum Ziemi Chełmskiej, pogadan-

ki profilaktyczne oraz turniej gier i zabaw zorganizowany we współpracy z firmą „Pokusa” z Chełma. 

GOK Rejowiec zaprasza na  
- zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży: wtorek i czwartek od 16:30-18:00 

-Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży: piątek 16:30-18:00 
Zapisy telefoniczne: (82)568-83-35, lub na miejscu 

Zapraszamy! 

Mieszkańcom Rejowca i Kolonii Rejowiec, którzy spełniając obywatelski obowiązek, poświe-
cili swój cenny czas; zrezygnowali z niedzielnego wypoczynku, spotkań rodzinnych czy w 
gronie  przyjaciół i uczestniczyli w zebraniu związanym z wyborem sołtysa; jak również 
tym wszystkim, którzy z różnych przyczyn uczestniczyć nie mogli, ale wspierali  mnie 
duchowo; byli ze mną myślami, serdecznie dziękuję. Jest mi bardzo miło, że po raz kolejny 
obdarzyliście mnie Państwo zaufaniem, powierzając mi  funkcję sołtysa. Jak czyniłam do-
tychczas, tak i obecnie postaram się rzetelnie wywiązywać się z powierzonych mi obowiąz-
ków, dbać o potrzeby sołectwa i jego mieszkańców i godnie ich reprezentować. 

Serdecznie dziękuję Wasz sołtys Lucyna Polakowska 
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Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej 
 

25-ta edycja Regionalnego Przeglądu Piosenki i Przyśpiewki Ludowej cieszyła się wielkim zainteresowa-

niem zespołów z województwa Lubelskiego. Zgłosiło się 41 zespołów śpiewaczych i kapel ludowych, łącz-

nie w całym wydarzeniu udział wzięło około 400 osób. Komisja konkursowa w składzie: Piotr Czyryk – 

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, oraz Jolanta Ryszkiewicz – Starostwo Powiatowe Chełm, nagro-

dziła:  

W kategorii Kapele: 

I miejsce Kapela Ludowa „Łopieńczacy” z Łopiennika Górnego 

II miejsce Kapela Ludowa „Cukrowniacy” z Siennicy Nadolnej 

III miejsce Kapela Ludowa z Trawnik 

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Kapela Ludowa „Sami Swoi” z Rejowca. 

 

W kategorii zespoły z akompaniamentem: 

I miejsce „Ostrowiacy” z Trzeszczan 

II miejsce Zespół Śpiewaczy „Pawłowianki” 

III miejsce Zespół „Koral” z Kamienia 

Nagrodę specjalną przyznano Zespołowi „Złota jesień” z Włodawy, a wyróżnienia otrzymały zespoły 

„Seniorki” i „Fajsławianki” z Fajsławic 

 

W kategorii zespół bez akompaniamentu: 

I miejsce Zespół śpiewaczy „Rosa” z Kamienia 

II miejsce „Nadbużański Klon Zielony” z Zanowinia 

III miejsce „Swańki” z Wyryk 

Wyróżnienie otrzymały „Jarzębinki” ze Żmudzi, a nagroda specjalna powędrowała do rąk Zespołu Śpiewa-

czego „Kresowianki” z Włodawy 

 

W kategorii zespołów dziecięcych nagrodzono zespół „Reczka” z Rejowca. 

Nagrody dla uczestników przeglądu ufundował Starosta Powiatu Chełmskiego – Piotr Deniszczuk, oraz Bur-

mistrz Rejowca – Tadeusz Górski. Nagrody specjalne dla zespołów sfinansowała Rada Miejska w Rejowcu. 

 

Karolina Lipińska 

Śpiewający Słowik 

22 marca w GOK w Rejowcu miały miejsce eli-

minacje powiatowe do konkursu wojewódzkiego 

„Śpiewający Słowik”. Do współzawodnictwa sta-

nęło 21 solistów z terenu Powiatu Chełmskiego.  

Komisja w składzie: Andrzej Sar – Wojewódzki 

Ośrodek Kultury w Lubinie, Kornelia Niedbał – 

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Jolan-

ta Ryszkiewicz – Starostwo Powiatowe Chełm 

wyróżniła trzy wokalistki: Maję Dziurdę z 

Chełmskiej Szkoły Rocka, Katarzynę Wawrzyc-

ka ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu, oraz Pa-

trycję Tomaszewską ze Szkoły Podstawowej w Siedliszczu. Nominację do etapu wojewódzkiego otrzymała 

Weronika Jędruszak. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodycze ufundowane przez 

Starostwo Powiatowe w Chełmie. 



 

 22 

Oksza 

 

Jadwiga Mazurek sołtys miejscowości Niemirów składa podziękowanie burmistrzowi Re-
jowca, pracownikom urzędu, radnym, sołtysom i mieszkańcom gminy za pomoc finanso-
wą dla bratanicy Beaty Adamiec pozostającej w śpiączce 

 Gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

System gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje wyłącznie nieruchomości zamieszkałe, a ich wła-
ściciele są zobowiązani do wnoszenia do Gminy stosownej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komu-
nalnymi  do końca każdego miesiąca. Opłata pozostaje bez zmian, uzależniona jest od liczby osób zamiesz-
kujących daną nieruchomość oraz od deklarowanego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych i wynosi: 
- 7 zł (od pierwszego do czwartego mieszkańca), - 4zł (piąty i szósty mieszkaniec) – 3zł ( siódmy i ósmy 
mieszkaniec), - 2zł (dziewiąty i następny mieszkaniec) w przypadku selektywnego gromadzenia odpadów 
komunalnych, a gdy odpady są niesegregowane opłata wynosi 15 zł od osoby miesięcznie. 
  Firmą wywożąca odpady z terenu naszej Gminy jest  P.W. Ewa Grzywna – Żmuda, Zawadówka 21B, 
22-100 Chełm. Umowa na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
została podpisana na okres od 01.09.2018r. – 31.12.2019r. 
 W ramach usługi przedsiębiorca zapewnia worki o pojemności 120 litrów do gromadzenia odpadów 
komunalnych.. Uzupełnianie worków do zbierania odpadów komunalnych następuje po każdorazowym od-
biorze poprzez pozostawienie worków w ilości: jeden odebrany – jeden przekazany. Odpady komunalne 
gromadzone mogą też być w pojemnikach. W tym przypadku, właściciel nieruchomości we własnym zakre-
sie zapewnia wyposażenie swojej nieruchomości w pojemniki.  Na terenie Gminy Rejowiec nie ma limitów, 
co do ilości odbieranych, w terminach zgodnych z harmonogramem, odpadów komunalnych. Oznacza to, że 
tyle, ile w ciągu miesiąca powstanie odpadów, tyle zostanie odebranych. 
 Kierując się troską o estetykę naszego miasta Rejowiec, jak i również całej Gminy, prosimy o podjęcie 
prac porządkowych i uprzątnięcie wszystkich śmieci znajdujące się na terenie naszych nieruchomości, oraz 
przy ogrodzeniach poza nieruchomością. 
Prosimy o dołożenie wszelkich starań o to, aby zadbać o porządek, ponieważ uprzątnięte działki i teren przy-
legły są godną wizytówką naszej gminy Rejowiec. 

                                                                                      Agnieszka Dobosz 
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 



 

 24 

Oksza 

 

Ogólnopolski konkurs poetycki im. M. J. Kawałki o Statuetkę Białego Kruka 
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