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OKSZA 

 Rada Gminy  

   w pełnym składzie 

  Po wygaśnięciu mandatu rad-

nej ś.p. Wiesławy Wójtowicz  zosta-

ły zarządzone wybory uzupełniają-

ce, które przeprowadzono w dniu 29 kwietnia 2012 

roku w okręgu wyborczym nr 11 w Zawadówce. 

Wybierano jednego radnego spośród dwóch kandy-

datów zgłoszonych na dwu listach wyborczych 

przez dwa komitety wyborcze. Liczba uprawnio-

nych do głosowania wyniosła 366 osób.  W wybo-

rach udział wzięło 110 wyborców, co oznacza  

30,05% frekwencji. Na poszczególne listy oddano 

następującą liczbę głosów: 

1) lista  nr 1 KWW WIESŁAWA WÓJTOWICZA  

- 45 głosów 

2)lista nr 2 KWW TOMASZA ŚCIBAKA  - 62 

głosy 

  Z woli wyborców sołectwa Zawadówka rad-

nym został wybrany Tomasz Ścibak. 

Jednogłośne absolutorium dla Wójta
 Zgodnie z ustawą o finansach publicznych 

Rada Gminy podejmuje uchwały w sprawie zaopi-

niowania sprawozdania z wykonania budżetu gmi-

ny za miniony rok i wniosku o udzielenie absoluto-

rium Wójtowi gminy. 

  Sprawozdania  z wykonania budżetu i finansowe 

wcześniej przedkładane są Komisji Rewizyjnej, 

która to rozpatruje je , kierując się kryteriami legal-

ności, rzetelności, gospodarności, celowości oraz 

przestrzeganiem przez Wójta dyscypliny finansów 

publicznych. Po wnikliwej analizie obydwu i prze-

prowadzonej dyskusji Komisja Rewizyjna uznała, 

że wykonanie dochodów jak i wydatków  przebie-

gało prawidłowo. Dochody zostały wykonane       

w 98,43%, zaś wydatki w 98,01%. 

Radni po zapoznaniu się ze: 

 sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 

2011, 

 sprawozdaniem finansowym, 

 opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej  

o: sprawozdaniu z wykonania budżetu za  

2011 rok oraz wniosku  Komisji Rewizyjnej 

w sprawie absolutorium, 

 informacji o stanie mienia jednostki samorzą-

dowej ( gminy), 

 stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i po dys-

kusji tematycznej na XV Sesji Rady w dniu 

23 maja 2012 

podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi gminy. 

 Na Sesji obecni byli wszyscy radni w liczbie 

15. W głosowaniu jawnym 15 osób opowiedziało 

się za udzieleniem Wójtowi absolutorium, co ozna-

cza, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Wójt podziękował Radzie za współpracę, życzli-

wość, wsparcie w trudnych sytuacjach; pracowni-

kom UG, którzy rzetelnie wywiązują się ze swoich 

obowiązków. Redakcja ze swej strony gratuluje 

Panu Wójtowi, życząc jednocześnie jak najwięcej 

sukcesów w sprawowaniu funkcji zarządzania gmi-

ną w niełatwym czasie.             
        Janina Danielczuk 

xxx 

 Trwa postępowanie przetargowe na dostawę 

komputerów i świadczenie  usługi bezprzewodowe-

go dostępu do sieci Internet w ramach projektu 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu naj-

biedniejszych mieszkańców gmin wschodniej Lu-

belszczyzny”. W ramach projektu zakupionych zo-

stanie 50 komputerów z dostępem do Internetu – 

jednostki podległe będą doposażone zostaną w 20 

komputerów, 30 komputerów zostanie przekaza-

nych mieszkańcom gminy. 
xxx 

 Przez ostatni miesiąc na drogach gminnych 

pracowała równiarka w następujących sołectwach: 

Wólka Rejowiecka, Kobyle, Bańkowszczyzna, 

Aleksandria Niedziałowska, Rybie,Wereszcze Du-

że, Bieniów, Niemirów, Majdan Stary, Aleksandria 

Krzywowolska, Zyngierówka. Prace prowadzone 

będą jeszcze w miejscowości Czechów Kąt. 
xxx 

 Pracownicy gospodarczy oraz z interwencji 

będą wykonywać remonty cząstkowe na drogach 

gminnych – głębokie ubytki zostaną zalane beto-

nem, natomiast na płytkich ubytkach kładziona bę-

dzie masa mineralno-asfaltowa metodą „na zimno”. 
xxx 

 Złożono wniosek na dofinansowanie do Lo-

kalnej Grupy Działania PROMENADA S 12 na 

projekt „Wesołe i bezpieczne dzieciństwo – place 

zabaw na terenie Gminy Rejowiec”. Jeśli wniosek 

zostanie wybrany do dofinansowania, powstaną 

place w następujących miejscowościach: Hruszów, 

Marysin, Leonów, Bańkowszczyzna. Wstępna cał-

kowita wartość projektu – 34 127,60 złotych,     

28 120,00 zł koszty kwalifikowane, 22 496,00 zł 

dofinansowanie z EFRROW (PROW). 
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 Paniom Grażynie Pyc, Ewie Wojtalewicz i Danucie Stasiak z Hruszowa serdeczne słowa 

podziękowania za duchowe wsparcie w trudnych chwilach i pomoc udzieloną w przygotowanie 

uroczystości pogrzebowych ś.p. Joanny Hajduk składają 
           Mąż z dziećmi, rodzice i bracia 

  

 Informujemy, że zgodnie z art. 83 ust. 1  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) usunięcie drzew lub krzewów z terenu nierucho-

mości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Rejowiec na wniosek 

właściciela nieruchomości, na której one rosną. 

 Osoba występująca o pozwolenie na wycinkę powinna złożyć w Urzędzie Gminy wypełniony 

wniosek do pobrania na stronie Urzędu Gminy Rejowiec: https://www.gmina.rejowiec.pl/  Biuletyn In-

formacji Publicznej › Poradnik interesanta › Ochrona środowiska › Zezwolenie na wycinkę drzew          

i krzewów - wniosek do pobrania.  

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać: 

 1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości 

 2) tytuł prawny władania nieruchomością, 

 3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu; 

 4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm; 

 5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew; 

 6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu; 

 7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy; 

 8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomo-

ści i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. 

 Złożenie podania wraz z załącznikami i wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej. 

Usunięcie drzew lub krzewów podlega opłacie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie     

o ochronie przyrody i aktach wykonawczych.  Jej wysokość ustalana jest indywidualnie. Osoby fizycz-

ne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew, nie 

ponosząc z tego tytułu żadnych opłat. 

Bez wymaganego zezwolenia można usunąć: 

 drzewa owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabyt-

ków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną 

krajobrazową; 

 drzewa i krzewy na plantacjach; 

 drzewa, których wiek nie przekracza 10 lat; 
                 Paulina Kowalczuk 

Starostwo Powiatowe przygotowuje się do inwestycji na drodze powiatowej w miejscowości Kobyle. 

Trwają ostatnie ustalenia. 
xxx 

 Wykonawca firma Romines 16 maja 2012 przejęła plac budowy boiska wielofunkcyjnego o na-

wierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej, usunięto już wierzchnią warstwę gruntu.  
xxx 

 Wznowione zostaną prace remontowe świetlicy w Marysinie. 
             Agnieszka Jarmuszyńska 

https://www.gmina.rejowiec.pl/
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Od  dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowa 

ustawa     o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach. Polska dołączyła do europejskiego standardu 

gospodarowania odpadami. Najpóźniej do połowy  

2013 r. powinien zapanować nowy porządek. Gmina 

będzie odpowiadać za zbiórkę śmieci we współpracy  

z wyłonioną w przetargu firmą wywożącą odpady ko-

munalne. Za odbiór odpadów komunalnych wszyscy 

mieszkańcy uiszczą jedną podstawową stawkę opłaty. 

Stawka opłaty będzie zależała od: liczby mieszkańców 

nieruchomości lub powierzchni nieruchomości lub 

ilości zużytej wody lub będzie to stawka ryczałtowa 

dla gospodarstwa domowego. Gmina ustali stawkę 

opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, sposób 

jej naliczania, tryb, sposób i częstotliwość jej wnosze-

nia. Gmina sprawować będzie nadzór nad prawidło-

wym zagospodarowaniem odpadów przez odbierające-

go. Powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych do których wszyscy mieszkańcy będą 

mogli oddać zebrane odpady, Gmina poinformuje       

o miejscach ich lokalizacji, oraz rodzajach odpadów, 

jakie można do nich przynieść. 

Jeżeli Gmina wprowadzi nowy system gospo-

darki odpadami komunalnymi przed dniem 30 czerwca 

2013 r. masz wybór: 

 możesz korzystać z systemu gminnego 

(należy wówczas rozwiązać umowę      

z przedsiębiorcą odbierającym odpady 

komunalne – warunki rozwiązania do-

tychczasowej umowy powinny być za-

warte w umowie), 

 korzystać z dotychczasowej umowy 

(należy wówczas przekazać do Urzędu 

Gminy informację oraz kopię umowy    

z przedsiębiorcą odbierającym odpady 

komunalne we wskazanym przez Urząd 

terminie). 

Dzień 1 lipca 2013 r. jest terminem ostatecznym wdro-

żenia nowego systemu gospodarki odpadami ko-

munalnymi przez Gminę, który będzie obowiązy-

wał wszystkich mieszkańców Gminy Rejowiec. 

Gmina zaczynie pobierać opłaty od właścicieli 

nieruchomości i w zamian zapewni świadczenie 

usług w zakresie odbierania odpadów komunal-

nych od właścicieli nieruchomości. 

Paulina Kowalczuk 

Szanowni mieszkańcy 
 

 Od wielu lat staramy się poprawiać estetykę Rejowca, m.in. za pomocą nasadzeń 

roślin. Ma to służyć nam wszystkim. Przyjemnie jest odpocząć chwilę w otoczeniu  
kwiatów. 
Niestety, systematycznie pojawiają się akty wandalizmu. Ktoś celowo i uparcie niszczy 
to, co zostało posadzone. 28 maja br. ponownie okazało się, że powyrywano kwiaty  
w rynku. 
 Apelujemy - nie będziemy obojętni na przejawy wandalizmu, złośliwości  
i bezmyślności. O zauważonych aktach takich zachowań informujemy stosowne służby. 
 Nie niszczymy tego, co służy nam wszystkim. Wygląd Rejowca świadczy o nas  
samych. Zbliżają się wakacje i sezon urlopowy. Rejowiec będą odwiedzać osoby z całej 
Polski. Nie  wysyłajmy sami sobie złego świadectwa.  
           Wójt Gminy  

           Tadeusz Górski 
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   I n f o r m a c j a 
 Urząd Gminy Rejowiec w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie przystąpił do 

realizacji programów  pt; „Wiosna”  i „Odkryj w sobie siłę”. „Wiosna 2012 ”- celem programu jest aktywiza-

cja zawodowa osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji poprzez zatrudnienie ich      w ramach ro-

bót publicznych do zadań związanych z przeprowadzeniem wiosennych prac porządkowych, drobnych prac 

gospodarczo-porządkowych na terenie gminy. W ramach programu zatrudniono 4 osoby na okres 3 miesięcy. 

 Uczestnikami programu zgodnie z wymaganiami PUP mogą być: 

- bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły 

zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 

- bezrobotni powyżej 50 roku życia, 

- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, 

- bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 

- bezrobotni ,którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, a także 

- bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów. 

Program „Odkryj w sobie siłę” – celem programu jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych. 

Uczestnikami programu są osoby długotrwale bezrobotne, pozostające w ewidencji PUP w Chełmie powyżej 

12 miesięcy, zagrożone wykluczeniem społecznym, w stosunku do których stosowane dotychczas usługi i 

instrumenty rynku pracy okazały się niewystarczające do powrotu na rynek pracy. Rodzaj wykonywanych 

prac: wykonywanie drobnych prac remontowych i porządkowych dróg, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, 

inne prace porządkowe. 

 W ramach programu zatrudniono 6 osób na okres 5 miesięcy. 

 Planowane jest także zatrudnienie bezrobotnych w ramach programów :”Aktywne lato” 

i „Doświadczenie siłą”. 

 Osoby zatrudniane na poszczególne programy muszą  być zarejestrowane jako bezrobotne     

i spełniać kryteria określone przez  PUP w Chełmie . 

Uczestnicy niektórych  programów nie zawsze spełniają  społeczne oczekiwania, jednak przy ich wstępnej 

weryfikacji trudno jest przewidzieć, w jaki sposób będą wykonywać swoje obowiązki. 

 
           Ewa Markowska 

           Sekretarz Gminy Rejowiec 

Zwycięstwo w zawodach sportowo - pożarniczych  
drużyny OSP w Rejowcu!!! 

Drużyna OSP Rejowiec w składzie: Paweł Kość, Konrad Kloc, Michał Danielczuk, Maciej Macie-

jewski, Przemysław Zalichta, Paweł Szajduk, Mateusz Bohuniuk, Sebastian Wiorko 

zajęła I miejsce w rozegranych w Siedliszczu dnia 20 maja 2012 roku Międzygminnych Zawodach 

Sportowo – Pożarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, 

Siedliszcze. Klasyfikacja generalna zawodów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Karol Sałamacha 

            Komendant OSP w Rejowcu 

Pozycja Drużyna OSP 
Sztafeta po-

żarnicza 7x50 

Ćwiczenie 

bojowe 
Czas łączny 

1. Rejowiec 67,31 40,71 108,02 

2. Kulik 71,19 48,53 119,72 

3. Siedliszcze 72,87 66,13 139,00 

4. Kanie 72,18 72,69 144,87 

5. Majdan Zahorodyński 79,75 66,02 145,77 

6. Wola Korybutowa 85,63 69,09 154,72 

7. Wólka Kańska 85,25 92,22 177,47 
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MIKOŁAJ REJ – CZŁOWIEK,  
GOSPODARZ, OBYWATEL RZECZPOSPOLITEJ  

 

  Ojciec literatury polskiej, żyjący w latach 1505-1569, był typowym reprezentantem epoki renesansu. Zajmowały 

go problemy życia codziennego z ich radościami i smutkami. Dołączona do Zwierciadła, ostatniego dzieła pisarza bi-

ografia, przypisywana jego przyjacielowi Andrzejowi Trzecieskiemu, ukazuje go jako „człowieka poczciwego” realizują-

cego w swym życiu zasady doskonałości, przewidywane przez etykę renesansową, robiącego użytek ze swojej wiedzy     

i umysłu w codziennej działalności a zarazem propagatora reformacji w Polsce. 

 Jednakże w tradycji utrwalony został obraz człowieka – prostaczka, niewiele umiejącego, który w młodości 

stronił od nauki a czas przeznaczał na inne zajęcia, rosnąc raczej na warchoła niż działacza politycznego stanu szla-

checkiego. Wizerunek taki był zasługą, jego znajomego i krajana Józefa Wereszczyńskiego, który w wydanym               

w roku 1585 Gościńcu pewnym niepomiernym moczygębom a obmierzłym wydmikuflom  świata tego przedstawił 

karykaturalny portret Mikołaja Reja, nie stroniącego od żadnych uciech świata „żarłoka niepomiernego”, którego spo-

tykał w czasie jego wizyt u ojca autora, Andrzeja Wereszczyńskiego podsędka chełmskiego. 

 Tymczasem wydobywane ze źródeł, głównie sądowych, elementy biografii pisarza a także kreślone na ich pod-

stawie fragmenty działalności wskazują na coś zupełnie innego. Studia Z. Kniaziołuckiego, S. Paulowej, J. Topolskiego, 

Z. Guldona i J. Muszyńskiej potwierdzają jego działalność jako „wszechstronnego człowieka polskiego odrodzenia” – 

jak nazwał Mikołaja Reja w 2005 r. Henryk Samsonowicz. Pisarz jawi się nam jako człowiek ambitny   i zapobiegliwy, 

zwłaszcza w powiększaniu swojego majątku i to bez udziału zbytniego własnych środków finansowych, dbającego o 

jego stan oraz granice poszczególnych posiadłości, przez co musiał prowadzić liczne procesy sądowe. Był także akty-

wnym uczestnikiem życia politycznego ziemi chełmskiej, w której spędził większą część swoich dorosłych lat, uczestnic-

ząc w sejmikach ziemskich oraz w życiu religijnym zwolenników reformacji. Był znanym i skutecznym polemistą         

w dysputach wyznaniowych. 

 W tym referacie chciałem skoncentrować się na trzech sferach działalności Mikołaja Reja a mianowicie przed-

stawić go jako człowieka, gospodarza i polityka.  

 Zacząć jednak należy od krótkiego omówienia jego lat dziecinnych i młodości, które przypadły na okres względ-

nej pomyślności Rzeczypospolitej Polskiej w czasach panowania króla Zygmunta Starego. 

 Urodził się Mikołaj Rej 4 lutego 1505 r. w Żórawnie nad Dniestrem, na Pokuciu, gdzie jego ojciec Stanisław 

wówczas przebywał, będąc zawodowym żołnierzem, broniącym południowo-wschodnich kresów ówczesnej Rzeczypo-

spolitej. Matka zaś pochodziła ze znanej rodziny możnowładczej Herburtów z Fulsztyna. Według A. Trzecieskiego 

ojciec mało dbał o wychowanie syna, którego powierzył opiece brata Piotra, gospodarującego w Topoli   w ziemi kra-

kowskiej. Młody Mikołaj, zamiast „ćwiczyć vocabuły” poznawał życie wędrując z rusznicą nad Dniestrem. W wieku 9 

lat oddano go do szkoły parafialnej w Skalmierzu, gdzie przebywał dwa lata. Następne dwa spędził w szkole katedralnej 

we Lwowie, ćwicząc się przede wszystkim w łacinie. Zgłębiał też zapewne inne języki obce, które później służyły mu do 

tłumaczeń dzieł pisarzy zachodnioeuropejskich, których treści przekazywał w swoich utworach.  

 Następnie udał się do Topoli, do stryja, aby przygotować się do studiów w Akademii Krakowskiej. W tym czasie 

wydarzył się incydent opisany przez Trzecieskiego, że kupione na kabat sukno młody Mikołaj pociął na kawałki,             

z których zrobił proporczyki, przywiązywane złapanym wronom do szyi lub ogona i tak przystrojone puszczał wolno. 

Ptaki te latając odganiały inne wrony i kawki od gumien i brogów, co sprawiało że nie niszczyły złożonych tam plonów, 

które czekały na omłoty. Była to zabawa, ale bardzo pożyteczna. Młody Rej wykazał przy tym samodzielność                  

i skuteczność myślenia. 

 4 maja 1518 r. zapisał się Mikołaj Rej do krakowskiej Akademii. Nie zabawił tam, jak twierdzą jego biografowie, 

zbyt długo. Zdążył jednak pogłębić swoją wiedzę filologiczną oraz filozoficzną, która przydała się później w czasie 

pracy pisarskiej. 

 W 1525 r. rozpoczął służbę dworzanina u Andrzeja Tęczyńskiego, wojewody sandomierskiego, jednego                

z wybitniejszych przedstawicieli tej rodziny, działającego głowie na Rusi Czerwonej i woj. lubelskim. Tam ujawnił się 

talent pisarski Reja. Szybko zorientowano się, że bardzo dobrze potrafi on redagować listy po łacinie i po polsku.          

W czasie tej służby pogłębiał swoją wiedzę samouctwem, nabrał ogłady dworskiej a jako baczny obserwator później      

w swoich utworach podawał reguły zachowania się dworzan. Jako człowiek o dużym temperamencie i ruchliwości, był 

skory do rozrywek. Pozostawił po sobie pamięć dobrego kompana. Przejawił też zdolności literackie i muzyczne. 

Po śmierci ojca w 1529 r. przebywał we wsi dziedzicznej Topoli i postanowił się ustabilizować przez małżeństwo. Wy-

branką jego została Zofia Kościeniowa z Sędziszowa, która wniosła mu w posagu dobra w ziemni chełmskiej: Kobyle, 

Wola Kobylska, Kulczyn, Kołacze, Rubie oraz działy w Hańsku i Sienicy Różanej. Ślub odbył się w 1530 lub począt-

kach 1531 r. 

Przeniósł się więc Mikołaj Rej do dóbr w ziemi chełmskiej. W pełni ujawniły się jego talenty gospodarcze. Rozpoczął 

skuteczne gospodarowanie ciągle powiększając majątek, zarówno w Chełmskiem, jak i ziemi krakowskiej. Przebywał 

często na dworach różnych możnowładców, dłużej związał się z Mikołajem Sieniawskiem, hetmanem polnym koronnym 

zwolennikiem reformacji. 

Z jej prądami, według ustaleń biografów, zetknął się jeszcze na dworze Andrzeja Tęczyńskiego, ale dopiero pod koniec 

lat trzydziestych XVI w. zaczął zbliżać się do kalwinizmu. Ciąg dalszy artykułu na następnej stronie 
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 Posiadając dobra w różnych ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej, główne interesy prowadził w ziemi chełm-

skiej, a zapewne też w Lublinie, mieście sławnych jarmarków, gdzie spotkał Pawła Bystrama i jego żonę Zofię,              

z którymi się przyjaźnił a nawet został ich sukcesorem, obejmując we władanie wsie Skorczyce i Popkowice oraz 

wójtostwo dziedziczne w mieście Urzędowie. 

Lata 40. I 50. XVI w. to okres wielokierunkowej działalności Reja, poświęcającego wiele uwagi sprawom gospo-

darczym. Nie zaniedbywał też kontaktów z dworami możnowładców z elity politycznej Rzeczypospolitej oraz               

z dworem królewskim. Łaski jakie na niego spadały ze strony królowej Bony i króla Zygmunta Starego dowodzą, że 

należał w tym okresie do grona regalistów. Za występy artystyczne z zespołem przed królewską parą otrzymywał 

zapłatę ze skarbu państwa, zaś w 1546 r. nadanie wsi Temerowce w ziemi halickiej, zaś w roku następnym dochody ze 

stacji (opłata związana z utrzymaniem dworu królewskiego w czasie pobytu w mieście) w Skalbmierzu. Zaliczono go 

też do dworzan królewskich. Wówczas też zaczął często uczestniczyć w zjazdach szlacheckich. 

Patrząc na geograficzne położenie dóbr Mikołaja Reja, nie było przypadkowym, że na główną siedzibę wybrał dobra   

w ziemi chełmskiej, które leżały w środku, pomiędzy posiadłościami w ziemi krakowskiej, sandomierskiej i halickiej. 

Działalność gospodarcza w Chełmskiem znamy obecnie bardzo dobrze dzięki badaniom Mariana J. Kawałki. Dlatego 

pominę większość ze szczegółów, odsyłając do prac tego autora. 

Jako przedstawiciel bogatej szlachty postanowił Mikołaj Rej założyć miasto, które będzie jego główną rezydencją. Wy-

bór padł na tereny wsi Kobyle, gdzie w 1547 r. rozpoczął proces lokacyjny miasta Rejowca. Zdawał sobie bowiem 

sprawę, jako bystry obserwator, że w polskiej rzeczywistości gospodarczej XVI w. tylko kompleksy dóbr posiadające 

ośrodki centralne w miastach mogły przynosić właścicielowi zwiększone dochody. W miastach tych koncentrowała się 

produkcja i wymiana towarowa okolicznych włości oraz obrót towarowy z bliższą i dalszą okolicą. Miasta ułatwiały 

właścicielom zbyt produktów z ich folwarków. Działali tam miejscowi kupcy oraz przybywali na jarmarki handlujący   

z miast większych, którzy organizowali wymianę handlową na dużych odległościach. Rejowiec leżał zaś na ważnym 

szlaku handlowym z Lublina do Chełma oraz dalej na Wołyń i do pozostałych terenów Rusi Czerwonej. Można się było 

spodziewać licznych przyjazdów kupieckich. 

W latach 1553-1556 obserwujemy zabiegi Reja, zmierzające do założenia drugiego miasta, tym razem na terenie wsi 

Tworów, położonej w powiecie chęcińskim województwa sandomierskiego. Podobnie, jak w przypadku Rejowca i tutaj 

miejsce pod przyszłe miasto zostało wybrane świadomie. Najprawdopodobniej liczył Rej, że uda się po lokacji Oksy, 

gdyż tak nazwał to miasto od nazwy swojego herbu, skierować przez nie jedną z dróg ważnego szlaku drogowego, 

który prowadził z Krakowa do Wielkopolski, Prus Królewskich i na Mazowsze. W listopadzie 1554 r. otrzymał 

królewski przywilej lokacyjny i wystawił własny dokument, który precyzował zasady prawne funkcjonowania tamte-

jszej gminy miejskiej. 

Dzięki inwestycjom miejskim przeprowadzonym w dwu ośrodkach wszedł Mikołaj Rej do grupy inwestorów, głównie 

z grona możnowładców, którzy dwa miasta zorganizowali, obok Jana Mieleckiego, Spytka Jordana, Marcina Ka-

zanowskiego, Andrzeja Sienieńskiego i Andrzeja Tarły. Pisarz znalazł się więc w doborowym towarzystwie, przed-

stawicieli rodów, które starały się ugruntować swój awans do elity władzy w Rzeczypospolitej. 

Rozwijał też Rej osadnictwo wiejskie. Sprowadził Wołochów do Sawczyna, zwanego też Wereszcze. Dowodzi to, że 

przywiązywał uwagę do rozwoju hodowli bydła, obok zboża, głównego przedmiotu eksportu z Rzeczypospolitej do 

Europy Zachodniej. 

Przez całe życie pisarza obserwujemy więc proces powiększania jego majątku. Wykorzystywał wszystkie możliwości, 

aby osiągnąć korzyści i dochody: od pensji nadanej przez króla z cła chełmskiego, poprzez dochody z urzędowskiego 

wójtostwa dziedzicznego do wpływów z gospodarki rolnej. Prowadzone liczne procesy sądowe dowodzą też, że Miko-

łaj Rej był finansistą, pożyczającym różne sumy szlachcie okolicznej, pod zastaw ich majątków. Domagając się termi-

nowych spłat tych należności dorobił się opinii pieniacza, która nie była przecież w pełni uzasadniona. Długi zawsze 

powinno się spłacać w terminie. 

U schyłku życia majątek Reja składał się z 18 całych wsi, 6 większych lub mniejszych ich części, 2 wsi królewskich, 

jakie dzierżawił oraz 2 miast. Był to więc majątek bardzo bogatego szlachcica. Zarówno te dobra, jak i prowadzona 

aktywna działalność gospodarcza pozwala zaliczyć Mikołaja Reja do grupy tzw. nowej szlachty folwarcznej, do której 

należał jego rówieśnik Stanisław Zamoyski. Z grupy tej w końcu XVI w. wyłania się tzw. nowa magnateria, której na-

jwybitniejszym przedstawicielem był Jan Zamoyski. Należeli do niej też Kazanowscy, Potoccy a później Braniccy. 

Mikołaj Rej nie wszedł jednak do elity władzy w Rzeczypospolitej, jak się przyjmuje, świadomie to zakładając. 

Poświęciwszy wiele czasu na działalność pisarską, nie miał go na systematyczną służbę publiczną. Dlatego, mimo że 

aktywnie popierał zwolenników reformacji, nie sprawował w zborze żadnej funkcji, która mogła czas zabierać. Tak 

samo nie zabiegał o urzędy ziemskie, których nie sprawował. 

W swoich utworach przedstawiał ciągle wizerunek świadomego obywatela i patrioty, formułując go z pozycji przed-

stawiciela stanu szlacheckiego. Uczestniczył za to jako poseł w obradach wielu sejmów, zwłaszcza w latach 50 i 60. 

XVI w. Przeszedł wówczas do obozu egzekucyjnego, domagając się umocnienia jedności państwa polsko-litewskiego, 

uporządkowania spraw skarbowych a szczególnie podatkowych, zadbania o skuteczną obronę państwa przed najazdami 

wrogów. Domagał się też rozwiązania spraw religijnych. Chętnie wypełniał powierzone mu misje, ciesząc się 

powszechnym uznaniem. Jako mówca miał opinię rozważnego i gotowego do dyskusji. Był też chętny do pomocy 

ludziom znajdującym się w potrzebie. Jednakże sławę zawdzięczał działalności pisarskiej. Jego dzieła cieszyły się dużą 

poczytnością w Rzeczypospolitej. 
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roku uroczyście obchodziliśmy 221 

rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 

Maja. Cała uroczystość rozpoczęła 

się Mszą świętą w kościele para-

fialnym. Po jej zakończeniu władze 

gminy, poczty sztandarowe komba-

tantów, rejowieckich szkół, straży 

pożarnych w asyście Orkiestry Dę-

tej przemaszerowali ulicami Re-

jowca i złożyli kwiaty przy Pomni-

kach Pamięci Narodowej. 

Dalsza część uroczystości 

odbyła się na boisku szkolnym, 

gdzie władze gminy oficjalnie roz-

poczęły obchody. Janusz Lecho-

wicz, Przewodniczący Rady Gminy 

Rejowiec nakreślił krotki rys histo-

ryczny tego święta oraz zaprosił 

wszystkich obecnych na część arty-

styczno – patriotyczną. Utwory 

patriotyczne zagrała Orkiestra Dę-

ta, po niej wystąpiła młodzież z 

ZSP w Rejowcu, Szkoły Podstawo-

wej w Rejowcu oraz z rejowieckie-

go Gimnazjum. 

 Po zakończeniu części 

patriotycznej Tadeusz Górski, Wójt 

Gminy Rejowiec wraz z Komen-

dantem Miejskim Państwowej Stra-

ży Pożarnej w Chełmie st. kpt. mgr 

inż. Januszem Andrzejukiem za-

prosił na II Międzygminne zawody 

sportowo-pożarnicze oldbojów o 

Puchar Wójta Gminy Rejowiec. 

Wzięło w nich udział 8 drużyn. I 

miejsce zajęła drużyna ze Żmudzi, 

II- z Białopola, III – z Wierzbicy. 

Nasza rejowiecka reprezentacja 

zajęła IV miejsce. Nagrodami dla 

uczestników zawodów były pucha-

ry, dyplomy oraz koszulki z logo 

Rejowca oraz zawodów ufundowa-

ne przez Wójta Gminy Rejowiec.  

Specjalne wyróżnienie otrzymał 

Bogdan Misiura  jako najstarszy 

uczestnik zawodów (ur. 1947, re-

prezentant drużyny  z Wierzbicy). 

 Po zawodach rozpo-

częła się część stricte artystyczna. 

Zaśpiewała młodzież z GOK Rejo-

wiec, prowadzona przez Marka 

Pukasa oraz teatr wiejski „Grunt”, 

także z Gminnego Ośrodka Kultury 

w Rejowcu, prowadzony przez Da-

nutę Długosz. Następnie wystąpiła 

kapela „Sami Swoi” z Rejowca. 

Zabawę ludową zagrał zespół 

„Joker”. 

Uroczystościom towarzy-

szyło stoisko Koła Gospodyń Wiej-

skich Wereszcze Duże oraz wysta-

wa hafciarska grupy „Igłą malowa-

ne”, działającej przy naszym domu 

kultury. 
xxx 

 W dniu 17. 05. 2012 r.        

w naszym ośrodku kultury odbyły 

się Eliminacje Powiatowe Małego 

Konkursu Recytatorskiego. Komi-

sja w składzie: Wiesława Podkowa, 

Barbara Kość i Dorota Łosiewicz 

po wysłuchaniu 22 prezentacji po-

stanowiła, że wyróżnienia otrzyma-

li: Weronika Pomian, Julia Mitek, 

Dawid Semeniuk, Patrycja Kostec-

ka (z klas I - III) oraz Karolina Ma-

naj, Kinga Jaworska, Aleksandra 

Holuk, Weronika Holuk (z klas IV 

– VI). Każde dziecko otrzymało 

dyplom za udział w Konkursie, 

nagrody rzeczowe ufundowane 

przez Wójta Gminy Rejowiec. 
xxx  

 Zapraszamy wszystkie dzieci 

do udziału w  Warsztatach Pla-

stycznych. Odbędą się one w 

dniach 3 -  9 lipca (bez soboty         

i niedzieli), w godzinach od 10.00 

do 13. 00. Wystawa prac 12 lipca o 

godzinie 17. 00. Dzieci otrzymają 

materiały do pracy oraz wyżywie-

nie, która zapewni stołówka ZSP  

w Rejowcu. Warsztaty będą prowa-

dzili artyści - uczestnicy Międzyna-

rodowych warsztatów plastycz-

nych. Opiekunem warsztatów bę-

dzie Grzegorz Gwardiak. 
xxx 

 Międzynarodowe Warsztaty 

Plastyczne rozpoczną się dnia 2 

lipca i będą trwały 12 dni. Na wy-

stawę podsumowującą zapraszamy 

w dniu 12 lipca, na godzinę 17. 00, 

miejsce prezentacji prac będzie 

Gminny Ośrodek Kultury. 
xxx 

 Półkolonie letnie w br. Będą 

trwały w dniach od 16 do 27 lipca 

(bez sobót i niedziel). Mogą z nich 

skorzystać uczestnicy w wieku od 

6 do 17 lat. Opłata wynosi 100 zło-

tych (płatne w kasie Urzędu Gmi-

ny) do 30 czerwca 2012 roku. Wy-

żywienie dzieci przygotuje stołów-

ka Szkoły Podstawowej w Rejow-

cu. Wniesienie opłaty jest jedno-

znaczne z zapisaniem dziecka na 

Półkolonie. 
xxx 

 Gminny Ośrodek Kultury 

prowadzi zapisy na kolonie w Biał-

ce koło Parczewa w dniach od 16 

do 20 lipca (odpłatność 250 zł) 

oraz w dniach 20 - 23 sierpnia       

w Zwierzyńcu, oplata 200 zł. 
xxx 

 Na Dożynki Gminne zapra-

szamy 19 sierpnia. 
   

  Grzegorz Gwardiak 
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Urodzeni: 
 Kordian T., Wiktoria G.,          

Katarzyna F. 

 Dlatego też możemy stwierdzić na koniec, że u schyłku życia mógł Mikołaj Rej mieć satysfakcję z efektów swojej 

działalności oraz uznania, jakie mu powszechnie okazywano. Następne pokolenia, zapominając o zasługach tego 

„rymarza”, jak go nazwał król Zygmunt Stary, utrwaliły jednak wizerunek jednostronny i krzywdzący, który dopiero 

badania z XX wieku skorygowały, ukazując pisarza we właściwych proporcjach, jako człowieka kochającego życie, bac-

znego obserwatora otaczającej go rzeczywistości i utrwalającego w piśmie głębokie i trafne przemyślenia, będące 

następstwem tych obserwacji, z zamiarem głównie edukacyjnym.  
             Prof. dr hab. Ryszard Szczygieł 
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Numeracja porządkowa nieruchomości 
 Zasady numeracji porządkowej nieruchomości, prowadzenia dokumentacji w tym zakresie oraz 

obowiązki właścicieli nieruchomości określają następujące przepisy prawne: 

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne / tekst jednolity 

z 2010 r. Dz. U. Nr 1193, poz. 1287, z późn. zm./; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji 

porządkowej nieruchomości / Dz. U. Nr 243, poz. 2432 /. 

W myśl wymienionych wyżej przepisów /art. 47a ustawy/ do zadań gminy należy: 

prowadzenie i aktualizowanie ewidencji numeracji porządkowej oraz ustalanie numerów 

nieruchomości zabudowanych i przeznaczonych pod budowę; 

umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tablic z nazwami ulic i placów. 

 Do obowiązków właścicieli nieruchomości /art. 47b wymienionej ustawy oraz § 10 

rozporządzenia/ należy umieszczenie na nieruchomości w widocznym miejscu i utrzymywania  

w należytym stanie: 

     a)  tabliczki z numerem  porządkowym i nazwą miejscowości - w miejscowościach, w któ-

rych nie ma ulic; 

     b) tabliczki z numerem porządkowym i nazwą ulicy – w miejscowościach w których wystę-

pują ulice oraz w przypadku, gdy budynek znajduje się wgłębi nieruchomości tabliczkę z nu-

merem należy umieścić również na ogrodzeniu przy ulicy. 

     Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym następuje na wniosek jej właściciela. We 

wniosku o nadanie numeru porządkowego należy wskazać numer działki z ewidencji gruntów oraz 

właściciela nieruchomości. Nadanie numeru porządkowego następuje w drodze decyzji Wójta Gmi-

ny. Właściciele wszystkich nieruchomości na terenie gminy powinni zastosować się do w/w obo-

wiązków i właściwie oznakować swoje nieruchomości, tak aby numer na tabliczce był zgodny z ewi-

dencją porządkową nieruchomości. 

 Brak tabliczek z numerami nieruchomości utrudnia w wielu przypadkach dotarcie 

pod właściwy adres pogotowia ratunkowego i innych służb oraz może narazić właściciela nieru-

chomości na odpowiedzialność karną. 
             Janusz Mazurek 

OG Ł O S Z E N I A 

 

 Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec http://

ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały zamieszczone wykazy  

nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat przezna-

czonych do dzierżawy, położonych w obrębach Kobyle i Wólka Rejowiecka oraz przeznaczonych do 

dalszej dzierżawy dotychczasowym dzierżawcom oraz do dzierżawy w obrębach: Aleksandria Krzy-

wowolska, Elżbiecin, Kobyle, Marynin, Marysin, Rejowiec, Rejowiec, Rejowiec Kolonia, Rybie,  

Wólka Rejowiecka, Zagrody, Zyngierówka – Felczyn. 
xxx 

 Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec http://

ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został zamieszczony wykaz  nie-

ruchomości stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Kobyle – działka 383/2 przeznaczonej 

do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 
xxx 

 Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec 

http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został zamieszczony wykaz  

nieruchomości stanowiących własność gminy położonych w obrębie Wólka Rejowiecka przeznaczo-

nych o sprzedaży przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jedno-

rodzinną. 

http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/
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PIJESZ JEDZIESZ GINIESZ 

  20 kwietnia wzięliśmy udział w Kampanii 

„PIJESZ JEDZIESZ GINIESZ” popularyzującej zasa-

dy bezpieczeństwa na drogach. Patronat honorowy 

nad całym przedsięwzięciem objął marszałek Woje-

wództwa Lubelskiego pan Krzysztof Herman oraz 

Lubelski Komendant Wojewódzki Policji inspektor 

Dariusz Działo. W spotkaniu wzięli udział przedsta-

wiciele Rady Gminy w osobach pana Wójta Tadeusza 

Górskiego i przewodniczącego Rady pana Janusza 

Lechowicza oraz przedstawiciele Rady Rodziców 

Gimnazjum. Celem Kampanii było podnoszenie 

wśród młodzieży szkolnej świadomości na temat za-

grożeń istniejących w ruchu drogowym, uwrażliwie-

nie na konsekwencje nadużywania alkoholu i innych 

używek nie tylko podczas prowadze4nia pojazdu, ale 

także w życiu codziennym. Popularyzowano przepisy 

i zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, ze 

szczególnym uwzględnieniem wykorzystania elemen-

tów odblaskowych. 

 Organizatorem wszelkich działań był Woje-

wódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie, Ko-

menda Miejska Policji w Chełmie prz udziale Urzędu 

Gminy w Rejowcu oraz Starostwa Powiatowego w 

Chełmie. Na początku pan Tadeusz Łańcucki przybli-

żył idee Kampanii i ogólne zasady bezpieczeństwa. 

Następnie obejrzeliśmy film ze skutków zdarzeń dro-

gowych, a naczelnik wydziału ruchu drogowego Ko-

mendy Miejskiej Policji  Tomasz Błaziak skomento-

wał przyczyny wszystkich zdarzeń i rozpoczął dysku-

sje na ten temat. Kolejnym punktem była prelekcja 

pani Katarzyny Górskiej z KRUS, z pokazem prezen-

tacji multimedialnej, na temat bezpieczeństwa w do-

mu i zagrodzie i bezpieczeństwa podczas prac polo-

wych. Na zakończenie pan Paweł Sławiński z WORD 

w Chełmie przedstawił pokaz technik i procedur 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Można 

było na specjalnych fantomach przećwiczyć masaż 

serca i sztuczne oddychanie. W trakcie trwania poka-

zów odbył się konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa w gospodar-

stwach domowych. Zwycięzcy zostali nagrodzenie 

zestawami odblaskowymi. W ramach akcji każdy 

uczeń otrzymał zestawy odblaskowe na rower i ubra-

nie z logo kampanii, a szkoła bezpieczne zestawy  na 

wycieczki rowerowe złożone z kamizelek, kasków i 

naklejek odblaskowych. 

Wszystkim, którzy przyczynili się do włączenia na-

szego gimnazjum do tej akcji, serdecznie dziękujemy.  
                                Ewa Semeniuk - pedagog szkolny 

xxx 

 19 kwietnia w Łukowie odbył się finał Wojewódz-

kiej Gimnazjady w Piłce Ręcznej Dziewcząt. Nasze repre-

zentantki, trenowane przez panią Beatę Werner – Kość,  już 

czwarty  raz wygrały zawody rejonowe kwalifikując się 

tym samy na zawody wojewódzkie. Poziom zawodów był 

wysoki. W naszej grupie znalazły się składy grające w klu-

bach sportowych, czyli drużyny z Łukowa i Łabuń. Tym 

razem nasza drużyna w składzie Katarzyna Karauda, Eweli-

na Czuba, Katarzyna Szczepanik, Ewa Wojtowicz, Sandra 

Korcz, Paulina Korchut, Klaudia Słomczyńska, Monika 

Dryła, Paulina Janiszewska, Weronika Jóźwiak, Aleksandra 

Florczak, Małgorzata Haruk nie znalazły się na podium, 

jednak dojście do tak ścisłej czołówki to wielki sukces. Oby 

tak dalej i lepiej. Gratulujemy. 
xxx 

NASI IDĄ JAK BURZA… 
Drużyna piłki nożnej z naszego gimnazjum trenowana 

przez pana Mirosława Basińskiego świetnie sobie ra-

dzi w kolejnych rozgrywkach. Oto skład zwycięskiej 

drużyny i skrót wyników. 

Skład uczniów reprezentujących Gimnazjum z Re-

jowca: Liszewski Jakub, Huk Przemysław, Woźniak 

Mateusz, Baranowski Damian, Koper Ernest, Kaczor 

Felicjan, Mazur Michał, Miszczuk Paweł, Niemiec 

Maciej, Świstoń Kamil, Huk Maciej, Stasiak Dawid, 

Woźniak Przemysław, Jamroż Kordian, Dawidziuk 

Mateusz 

Rozgrywki Gimnazjalne w piłkę nożną na szczeblu 

– GMINNYM 

I miejsce – Gimnazjum Rejowiec 

II miejsce – Gimnazjum Ruda Huta 

III miejsce – Gimnazjum z Okszowa 

Wyniki spotkań: 

1. Gim. Rejowiec – Gimnazjum Ruda Huta 3 - 2 

2. Gim. Ruda Huta – Gimnazjum z Okszowa 3 - 1 

3. Gim. Rejowiec – Gimnazjum z Okszowa 2 - 0 

xxx 

Rozgrywki Gimnazjalne w piłkę nożną na szczeblu – 

POWIATOWYM 

I miejsce – Gimnazjum Rejowiec 

II miejsce – Gimnazjum Strachosław 

III miejsce – Gimnazjum Żmudź 

IV miejsce – Gimnazjum z Rejowca Fabrycznego 

Wyniki spotkań: 

1. Gimnazjum Rejowiec Fabryczny – Gimnazjum Żmudź 

2 - 7 

2. Gimnazjum Rejowiec – Gimnazjum Strachosław 1 - 0 

3. Gimnazjum Rejowiec – Gimnazjum Rejowiec Fabryczny 

1 - 2 

4. Gimnazjum Żmudź – Gimnazjum Strachosław 1 - 3 

5. Gimnazjum Rejowiec Fabryczny - Gimnazjum Stracho-

sław 1 - 6 

6. Gimnazjum Rejowiec – Gimnazjum Żmudź 3 - 1 

Gimnazjum z Rejowca przeszło do kolejnego etapu 

rozgrywek rejonowych, które odbędą się 07.05.2012r. 

w Łęcznej. 

GRATULUJEMY i trzymamy kciuki za kolejne zwycię-

stwa. 
Joanna Pikuła 
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„Wspomnienie jest formą spotkania” 
Khalil Gibran 

 Miło więc nie tylko wspomi-

nać, ale spotkać się naprawdę. Dla-

tego 29 kwietnia w progi Zespołu 

Szkół im. Mikołaja Reja w Rejow-

cu zawitali jego absolwenci.  Był to 

już drugi zjazd absolwentów, w 

którym uczestniczyły 172 osoby.  Obecni byli 

przedstawiciele wielu roczników, począwszy od 

tych z lat pięćdziesiątych, na rocznikach z lat 

osiemdziesiątych skończywszy. Za przygotowa-

nie spotkania odpowiedzialna była p. Alicja Se-

meniuk i p. Władysław Grel. 

 Uroczystość rozpoczęła się przy ul. 

Zwierzyńskiego, gdzie do roku  1999 mieściło 

się Liceum Ogólnokształcące. Przybyli mieli 

okazję zajrzeć do starych, jakże zmienionych ką-

tów.  Następnie grupa uczestniczyła w Mszy 

świętej koncelebrowanej przez absolwentów na-

szej szkoły, którzy po ukończeniu liceum wybrali 

drogę  kapłańską: ks. Czesława Szurana, Ryszar-

da Szurana i Aleksandra Miszczaka. W trakcie 

mszy wystąpił Chór Kantata z Chełma, pod kie-

rownictwem Teresy i Jerzego Dadasów.  We 

mszy uczestniczyły poczty sztandarowe: Zespołu 

Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu 

z roku 2000 i Liceum Ogólnokształcącego z lat 

60 – tych. Zebrani złożyli również kwiaty na 

miejscowym cmentarzu, na grobach zmarłych 

nauczycieli liceum. Później wszyscy udali się na 

ul. Przemysłową, gdzie obecnie mieści się Li-

ceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Pu-

blicznych.  Tu przybyłych powitał dyrektor pla-

cówki, p. Janusz Janiak, a także Wójt Gminy Re-

jowiec, p. Tadeusz Górski. W uroczystości wzięli 

udział zaproszeni gości, byli nauczyciele i pra-

cownicy: Maria Krzewińska, Anna Bukraba, Jo-

anna Frańczak, Romuald Kostecki i Stefania 

Pawlas. 

 Po części oficjalnej rozpoczęła się, 

pełna śmiechu i wzruszeń, zabawa. Goście mieli 

okazję spotkać się z dawnymi kolegami ze szkol-

nej ławy, powspominać szkolne przeżycia, kole-

gów, nauczycieli. Mogli również obejrzeć dawne 

kroniki szkolne i odnaleźć materialne ślady wy-

darzeń, w których brali udział jako uczniowie. 

Chętnie oglądali stare zdjęcia, pomagając ziden-

tyfikować utrwalone na nich osoby. Stanowiło to 

okazję do wielu wspomnień. Spotkanie nie było 

jednak tylko refleksyjno – wspomnieniowe, bo-

wiem czas umilał występ tancerzy z Chełmskie-

go Centrum tańca Rytm pod kierownictwem p. 

Haliny Dziadosz – Butymy, który rozgrzał zebra-

nych i zachęcił do bardziej aktywnych form 

wspólnej zabawy. Parkietu nie opuszczono do 

późnej nocy, a rytm zabawie nadawał zespół 

„Sami swoi”. 

 Mamy nadzieję, że za kilka lat spo-

tkamy się na III Zjeździe Absolwentów i że bę-

dzie w nim uczestniczyć jeszcze więcej osób. 

Liceum Ogólnokształcące bowiem, ukończyło 

ponad trzy tysiące absolwentów. Placówka po-

wstała w roku 1947 i właśnie obchodzi 65- lecie 

swojego istnienia. Do stania się jednym z absol-

wentów naszej szkoły, szkoły z tradycjami, jak 

widać, zapraszamy obecnych uczniów klas trze-

cich gimnazjum, którym oferujemy naukę w kla-

sie humanistycznej ( z rozszerzonymi przedmio-

tami: język polski, język angielski, historia, do-

datkowymi – przyrodą i edukacją filmową) oraz 

w klasie przyrodniczej ( z rozszerzonymi przed-

miotami: język angielski, matematyka, do wybo-

ru: fizyka, chemia, geografia i dodatkowo – hi-

storią i społeczeństwem). 
   Janusz Janiak 

   Dyrektor ZSP w Rejowcu 
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Już zakwitły kasztany… 

 4 maja 2012r. 29 osób rozpoczęło maturalny maraton w Zespole Szkół Publicznych im. Miko-

łaja Reja w Rejowcu. Obok obowiązkowych przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym 

(język polski, matematyka, język angielski) wielu uczniów zadeklarowało przystąpienie także do 

egzaminów dodatkowych. Wśród najczęściej wybieranych przedmiotów przez tegorocznych 

maturzystów znalazły się: wiedza o społeczeństwie (poziom podstawowy), biologia (poziom podsta-

wowy), geografia (poziom podstawowy i rozszerzony). Popularnością cieszą się także przedmioty 

obowiązkowe, ale zdawane na poziomie rozszerzonym. Są to: język polski, matematyka, język an-

gielski.  
             Sylwia Klajn 
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Wymagajcie od siebie, nawet jeśli in-

ni nie będą od was wymagali… 
 Te słowa papieża Polaka Jana Pawła II stały się 

myślą przewodnią tegorocznej uroczystości pożegna-

nia absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Ze-

spole Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejow-

cu. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Prze-

wodniczący Rady Gminy Rejowiec – p. Janusz Le-

chowicz, Wójt Gminy Rejowiec – p. Tadeusz Górski, 

Przewodniczący Komisji Oświaty – p. Mirosław 

Kość.  

Nie zabrakło także rodziców abiturientów, którzy 

otrzymali od Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych 

im. Mikołaja Reja listy gratulacyjne oraz podziękowa-

nia za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły. Szcze-

gólne wyrazy wdzięczności zostały złożone na ręce p. 

Marka Zahora – taty Marty Zahora, która została naj-

lepszą absolwentką, osiągając średnią ocen 5,12 oraz 

była stypendystką Prezesa Rady Ministrów w latach 

2010/2011 i 2011/2012. Uczennica została wyróżnio-

na przez Dyrekcję Szkoły, z rąk której otrzymała pa-

miątkową statuetkę „Primus Inter Pares”. 

Pracowitość i zaangażowanie Marty dostrzegli rów-

nież przedstawiciele Gminy Rejowiec, którzy wręczy-

li jej przygotowaną specjalnie na tę okazję nagrodę. 

Obok Marty wyróżnieni zostali również: Patrycja 

Wójcicka, Magdalena Oleszczuk (za bardzo dobre 

wyniki w nauce, uczestnictwo w konkursach przed-

miotowych oraz wysoką frekwencję na zajęciach dy-

daktycznych), Karina Werenkowicz (za bardzo dobre 

wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz aktywną 

pracę na rzecz szkoły), Anna Czaus, Bartłomiej Kle-

ban, Marcin Bulicz (za dobre wyniki w nauce, uczest-

nictwo w konkursach przedmiotowych oraz aktywną 

pracę na rzecz szkoły), Krzysztof Uszko (za reprezen-

towanie szkoły w zawodach sportowych). 

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna, 

przygotowana przez uczniów klas: Ia i IIa Liceum 

Ogólnokształcącego. Nad przygotowaniem młodzieży 

czuwała p. Ka-

tarzyna Sadow-

ska-Twardzik. 

Oprócz słów 

p o ż e g n a n i a 

obecni na uro-

czystości usły-

szeli piosenki w 

w y k o n a n i u 

uczennicy klasy 

IIa – Moniki Pyclik oraz zobaczyli pamiątkowe zdję-

cia absolwentów, dokumentujące ich trzyletni pobyt  

w szkole. Podczas prezentacji zdjęć nie obyło się 

oczywiście bez żartobliwych komentarzy oraz słów 

uznania pod adresem starszych kolegów. 

Największy aplauz wywołał występ chłopców z klasy 

Ia (Karol Bohuniuk, Michał Herman, Łukasz Pawlas, 

Dawid Ziemiński), którzy wystawili skecz: „Ostatnie 

miesiące z życia maturzysty”. Oby przedstawiona 

przez nich „czarna” wizja przyszłości, spowodowana 

lenistwem, nie stała się udziałem tegorocznych absol-

wentów, a słowa: „co ja robię tu…” nie zostały wypo-

wiedziane podczas egzaminu dojrzałości. 

Zwieńczeniem uroczystości było wystąpienie przed-

stawicieli klasy IIIa (Angelika Golec, Marta Zahora), 

którzy złożyli serdeczne podziękowania Dyrekcji oraz 

Gronu Pedagogicznemu Zespołu Szkół Publicznych 

im. Mikołaja Reja za trud przekazywania wiedzy, 

okazywaną życzliwość oraz cierpliwość. Wyrazy 

wdzięczności zostały skierowane także do młodszych 

kolegów. 

 Niech słowa wielkiego rodaka Jana Pawła II 

towarzyszą nieustannie naszym  absolwentom. Niech 

mobilizują ich do poszukiwania mądrości oraz kształ-

towania i rozwijania dojrzałości.   
      Sylwia Klajn 

TYDZIEŃ  BIBLIOTEK 

8-15 Maja 2012  
 Po raz dziewiąty w całym 

kraju organizowany był „Tydzień 

Bibliotek” .Hasło przewodnie tego-

rocznej edycji nawiązuje do Euro 

2012. 
xxx 

     „BIBLIOTEKA   

CIĄGLE W GRZE” 
 Z tej okazji GMINNA  BI-

BLIOTEKA PUBLICZNA w RE-

JOWCU przygotowała: 

07.05-15.05 Kiermasz taniej książ-

ki 

10.05 –godz.10.00 Występ teatrzy-

ku „Bazyliszek” z inscenizacją baj-

ki H.CH. Andersena- „Brzydkie 

Kaczątko” dla dzieci z Przedszkola 

Gminnego oraz Szkoły Podstawo-

wej. 

11.05- o godz.10.00 –czytanie 

książki Czesława Janczarskiego  

pt” Jak Wojtek został strażakiem” 

przez prezesa Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Rejowcu dla dzieci z 

klas „O” Szkoły Podstawowej z 

cyklu „Cała Polska czyta dzie-

c i o m ”                                                                                       
   Teresa  Kopniak 

xxx 

 „UWOLNIJ KSIĄŻKĘ” 

 Uwolnienie książki oznacza 

odłożenie jej na półkę po to, aby 

inni mogli z niej skorzystać. Książ-

ka, którą chcemy uwolnić trafia na 

specjalną półkę, z której potem 

zainteresowane osoby zabierają ją 

do domu. Cel akcji jest prosty: 

chodzi o podniesienie poziomu 

czytelnictwa w Polsce, o przekona-

nie innych, że „dzielenie się jest 

lepsze od posiadania”. Książki do 

uwolnienia można przynosić do 

Gminnej Biblioteki Publicznej na 

specjalnie wyznaczony regał. 

              Zapraszamy do uczestni-

czenia w tej akcji.                                                     
  Wiesława Podkowa 
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Odeszli: Chomik Leokadia ur. 31.03.1925 r., Hajduk Joanna ur. 5.07.1975 r., Jankowska Stefania            

ur. 28.01.1917 r., Machel Wanda ur. 28.08.1940 r., Majdan Zofia ur. 21.02.1923 r., Nowosad Tadeusz ur. 

5.09.1956 r., Panek Zofia ur. 12.05.1929 r. , Pasierkiewicz Weronika ur. 22.08.1919 r., Radziszewska Jadwiga 

ur. 20.08.1935 r., Rubaszko Zdzisław ur. 21.04.1938 r., Sroczyński Marek ur. 2.02.1956 r.,Stangryciuk Kazi-

mierz ur. 7.11.1946 r., Suchodół Edward ur. 15.03.1963 r., Witek Marianna ur. 24.07.1927 r., Wójcik Maria 

ur. 24.04.1951 r. 

Ciasto z rabarbarem – szybkie, tanie i każdemu się 

 udaje ☺ 
2 szkl. mąki 

1 szkl. cukru, 

2 jajka, 

2 łyżeczki proszku do pieczenia, 

½ szkl. mleka, 

½ szkl. oleju 

3-4 laski rabarbaru pokrojonego w 1-2 cm kawałki 

 Jajka utrzeć z cukrem, dodać mleko, olej, dodać mąkę z proszkiem, dodać rabarbar. Piec 

w keksówce,  w temp 180 stopni C przez 45 min 

xxx 

Ciasto z jabłkami dla łasuchów 
½ szklanki orzechów włoskich / może być bez  ale z nimi lepsze ciasto /, 10 

sztuk średniej wielkości jabłek,  

1,5 szklanki cukru, 2 szklanki mąki pszennej, 2  płaskie łyżki kakao, 1 łyżeczka 

sody, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 3 łyżki oleju, 1/3 łyżeczki cynamonu, 2 

rozmącone widelcem  jajka. 

 Jabłka obrać, wydrążyć pokrajać w ósemki, zasypać cukrem / nie mieszać , 

tylko zasypać J /, pozostawić na 2-4 godz./ nic się nie stanie jak zostaną na dłużej 

/. Gdy jabłka puszczą sok wsypać do nich wszystkie pozostałe składniki wymie-

szać / najwygodniej własną ręką /. 

Piec w dużej blaszce albo w prodiżu, które wcześniej trzeba wysmarować tłusz-

czem i posypać tartą bułką lub włożyć papierem do pieczenia. 

Piec w temperaturze ok. 180 stopni C przez 60 min. 

 POLEWA /koniecznie trzeba ją zrobić / 

½ kostki masła lub margaryny, 1 cukier waniliowy, ¼ szklanki wody,  ½ szkl cu-

kru, 1 płaska łyżka kakao. 

w/w składniki zagotować, zdjąć z ognia i do gorącego dodać 1,5 do 2 szklanek 

mleka w proszku / tego tradycyjnego dla niemowląt/ miksować. Zalać upieczone 

/ wcześniej wyjąć z blachy / , wystudzone ciasto. 

Każdy twardziel padnie przed Tobą na kolana i poprosi o dokładkę:). 
 

       Z pozdrowieniami dla czytelników 

       Anna Rachoń 

       Koło Gospodyń Wiejskich Wereszcze Małe  
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Mały Konkurs Recytatorski  w GOK Rejowiec 
 - uczestnicy, opiekunowie i komisja 

Kampania „PIJESZ JEDZIESZ GINIESZ” 

w rejowieckim Gimnazjum 
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