
 

 

GAZETA SAMORZĄDOWA nr 6(168) 2014r. 

Drodzy Mieszkańcy! 
Boże Narodzenie - najmilsze święto w roku. 
Wigilia - najpiękniejszy dzień po zmroku. 
Niech te piękne chwile upłyną Państwu w rodzinnym, pełnym radości gronie. 
Niech miłość i życzliwość w każdym sercu zapłonie. 
Niech w te radosne dni snuje się kolęda, 
a gałązki świerkowe niech pachną wszystkim na zdrowie. 
 Niech w tych niezwykłych  dniach nie zabraknie dobrego słowa i serdecznego gestu,  
a we wszystkich domach niech zagości zrozumienie i nadzieja, która pomoże z godnością  
podejmować trud istnienia i z wiarą wejść w Nowy, nadchodzący Rok 2015. 
Radosnych Świąt życzą: 
              Wójt Gminy            Przewodniczący Rady Gminy 
 
              Tadeusz Górski                     Mirosław Kość 

Egzemplarz bezpłatny 



 

 

 

 

III Konferencja Kobiet w gminie Rejowiec 

 

 



 

 

Marzenie stało  

się faktem 

 

     Rejowiecki pałac od pewnego 

czasu nie służy nikomu i niczemu, 

przez co niszczeje. O jego przeję-

cie na mienie gminy Wójt Tadeusz 

Górski wielokrotnie zwracał się do 

odnośnych władz. 

     Pierwsze pismo wysłał do 

Wojewody Lubelskiego dnia         

6 grudnia 2013 roku. Kolejne do 

Marszałka Województwa (był nim 

wówczas Pan Krzysztof Hetman) 

jest datowane na 30 grudnia 2013 

roku. 

    Starania wójta i liczne pisma 

przy osobistym zaangażowaniu 

Wicemarszałka Krzysztofa Grab-

czuka dały rezultat i pozwoliły 

osiągnąć zamierzony od długiego 

czasu cel. 

 Upór i wytrwałość zaowoco-

wały pozytywnie. Marszałek Woje-

wództwa Lubelskiego Pan Sławo-

mir Sosnowski i Senator Józef  Za-

jąc uzyskali akceptację Sejmiku 

Województwa Lubelskiego, który 

to podjął ostateczną decyzję.  

Uchwałę Sejmiku Województwa 

Lubelskiego znajdą Państwo na na-

stępnej stronie. 

Oksza 
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Artykuł prasowy z „lubelskie.pl”, 

 Nr 8 (31) z grudnia 2014 roku 
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Wyniki wyborów z dnia 16.11.2014 r. na Wójta Gminy Rejowiec 



 

 

Oksza 

16 listopada 

2014r. 

Obwody głosowania 

Razem 

Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 

Aleksan-

dria 

Niedzia-

łowska 
Bańkowsz-

czyzna, 

Niedziało-

wice 

Pierwsze 
Nie-

działo

wice 

Dru-

gie, 

Rybie, 

Rejowiec 

ulice: 

Chełmska, 
Gagarina, 

Kościuszki, 

Krótka, 

Sportowa, 
Księżyco-

wa, Sło-

neczna, 

22Lipca, 1 

Maja, 
3 Maja, 

Dąbrow-

skiego, 

Niecała, 

Reja, 
Rynek, 

Szkolna, 

Zacisze, 

Zwierzyń-

skiego, 
Wólka 

Rejo-

wiecka, 

Hru-

szów, 

Marynin, 
Sie-

dliszczki

, Elżbie-

cin, 
Cze

chó

w 

Kat, 

Za-

gro

dy, 

Leonów, 

Aleksandria 
Krzywowol-

ska, Stary 

Majdan, 
Bieniów, 

Niemirów, 

Zyngierów-

ka, 
Weresz-

cze 

Duże, 

Za-

wad

ówk

a 

We-

reszc

ze 

Ma-

łe, 

Ada-

mów

, 

Ma-

rysin 

Rejowiec 

ulice: Fa-

bryczna, 
Parkowa, 

Przemysłowa, 

Rejowiec 

Kolonia, 
Kobyle 

  

Tadeusz Górski 

  

180 465 375 267 111 129 225 1752 68,7% 

Grażyna Drzewiecka 62 263 121 108 27 93 124 798 31,3% 

  

  
242 728 496 375 138 222 349    2550 100% 
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Szanowni Państwo – Drodzy Mieszkańcy 
 

 Dzień 16 listopada 2014 r. zapisał się na kartach historii całego kraju i naszej gminy jako dzień wybo-
rów samorządowych. Dla mnie już zawsze będzie odzwierciedleniem ogromnego szacunku, zaufania i poparcia, 
jakim obdarzyła mnie większość wyborców. 

 Jest to najlepszy wynik, jaki do tej pory uzyskałem, co świadczy o słuszności obranej przeze mnie drogi. 
Drogi zmierzającej do rozwoju naszej małej ojczyzny. Serdecznie za to dziękuję! 

Szanowni Państwo kolejny raz wskazaliście, że nadal w cenie są takie wartości  i przymioty osoby wy-
bieranej, jak dystansowanie się od populizmu i arogancji, poszanowanie godności ludzi o innych poglądach, uczci-
wości składanych deklaracji, skłonności do kompromisu i ugody społecznej. 

W imieniu własnym i radnych z mojego Komitetu wyborczego dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy 
stanęli przy urnach wyborczych, wykazując godną szacunku postawę społeczną.   

Serdeczne słowa podziękowania kieruje do moich współpracowników, dziękując im za życzliwość            
i udzielane mi wsparcie we wszystkich momentach, zarówno w chwilach sukcesów, jak i w czasie podejmowania 
niełatwych decyzji.   

Drodzy Mieszkańcy, daliście mi  siłę i wielki mandat zaufania! Pragnę więc raz jeszcze  gorąco i serdecz-
nie  podziękować za współdecydowanie o losach naszej Gminy, za zaangażowanie i należytą troskę o jej dobro.                                                                                      

Zapewniam, że nadal będę służyć Państwu swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem. 
 

                                                                      Z wyrazami szacunku 
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Wyniki wyborów z dnia 16. 11. 2014 r. do Rady Gminy Rejowiec 



 

 
Ciąg dalszy art. na następnej str. 
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Skład Rady Gminy w Rejowcu kadencja 2014-2018 
 

  1 grudnia 2014 odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy, w czasie której Rada ukonstytuowała 

się. Na mocy uchwał zostali powołani: 

Przewodniczący Rady Gminy   -  Mirosław Kość 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy -  Jolanta Popek 

                                                                 Jerzy Kieliszek 

Komisja Rewizyjna 

1.Marek Korzeniowski - Przewodniczący 

2.Witold Szuran - członek 

3.Andrzej Lewczuk - członek 

4.Zbigniew Rumiński - członek 

5.Franciszek Karaś - członek 

Oksza 
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 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 

1.Marian Janusz Kawałko - Przewodniczący 

2.Mirosław Kość - członek 

3.Bożena Jagiełło - członek 

4.Monika Kiraga - członek 

5.Jolanta Popek - członek 

 Przewodniczący Gminnego Komitetu Wyborczego uprzejmie przypomina     
o obowiązku złożenia sprawozdania finansowego przez pełnomocników komite-
tów wyborczych, które utworzono w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików   
w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów.                                                                        
             Stanisław Jan  Miszczuk 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i  Budżetu: 

1 Ścibak Tomasz - Przewodniczący 

2.Zbigniew Rumiński - członek 

3.Jolanta Popek - członek 

4.Witold Szuran - członek 

5.Marian Janusz Kawałko - członek 

6.Alicja Semeniuk  - członek 

7.Jerzy Kieliszek - członek 

8.Paweł Holuk - członek 

9.Marek Korzeniowski - członek 

 Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych  

i Porządku Publicznego 

1.Bożena Jagiełło - Przewodnicząca 

2.Jolanta Popek - członek 

3.Andrzej Lewczuk - członek 

4.Jerzy Kieliszek - członek 

5.Monika Kiraga - członek 

6.Paweł Holuk - członek 

7.Franciszek Karaś - członek 

8.Katarzyna Haruk vel Chawryluk - członek 

9.Tomasz Ścibak - członek 
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Szanowni Państwo 

 

 Wszystkim wyborcom z okręgu wyborczego nr 10, którzy okazali mi zaufanie i oddali 
na mnie swój głos w wyborach do Rady Gminy serdecznie dziękuję.  
 Zapewniam, ze będę starł się spełniać oczekiwania lokalnej społeczności. 
         Z wyrazami szacunku 
                   Jerzy Kieliszek 

 Dziękuję wszystkim mieszkańcom głosującym na mnie z Siedliszczek i Marynina,  
którzy poparli mnie w wyborach samorządowych. 
 Jednocześnie życzę zdrowych, Rodzinnych i spokojnych Świąt  
Bożego Narodzenia oraz jeszcze lepszego 2015 Roku. 
         Andrzej Lewczuk 

Kto będzie reprezentował naszą gminę w Radzie Powiatu? 
  Okręg wyborczy nr 1 obejmujący gminy - Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze i miasto Rejo-

wiec Fabryczny miał w Radzie Powiatu zagwarantowanych 6 mandatów - bez podziału na gminy, 

Różne Komitety wyborcze zgłosiły w sumie aż 72 kandydatów. 

W wyniku wyborów 16 listopada mandat radnego reprezentanta naszej gminy otrzymała Pani Dorota Łosie-

wicz - dyrektor GOK w Rejowcu. Otrzymała 266 głosów. Taką samą liczbę głosów otrzymał Pan Stanisław 

Wiercioch. 

O powierzeniu mandatu radnej P. Łosiewicz zadecydował fakt, iż na kandydatkę (zgodnie z przepisami ordy-

nacji wyborczej) oddano głosy w większej ilości Obwodowych Komisji Wyborczych  

 Gratulując radnej, życzymy owocnej pracy dla dobra gminy i jej mieszkańców. 

               Janina Danielczuk 

  

 Serdecznie dziękuję Mieszkańcom Rejowca za ciepłe słowa i wsparcie przed wyborami         
samorządowymi. Jeszcze serdeczniej Tym, którzy zaufali mojej osobie i oddali na mnie głosy           
w wyborach  do Rady Gminy Rejowiec. Dziękuję z całego serca Radnym za oddane głosy                 
w głosowaniu na Przewodniczącego Rady Gminy Rejowiec. Postaram się pracować                            
z Państwem w dobrej atmosferze dla Naszych Mieszkańców.       
           Mirosław Kość 
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 Mieszkańcom Niedziałowic i okolic  Zdrowych, pogodnych i rado-

snych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2015  

życzy sołtys Niedziałowic        

          Marzanna  Czajka 

Moi Drodzy Wyborcy 
  Mija kolejna kadencja urzędowania sołtysów.  Kończy się czteroletni okres, jaki spę-

dziłam  wśród Was i z Wami.  Był to czas dla mnie bardzo ważny, ponieważ ja byłam        
z Wami, a wy ze mną. I właśnie za to bardzo Wam dziękuję. 
 Dziękuję za wszystkie rozmowy, za każdy wasz uśmiech i miłe słowa, za wspaniałą 
współpracę.  Wójtowi, Pracownikom UG dziękuję za każdy życzliwy gest i każde dobre 
słowo. 
 Zdaję sobie sprawę, ze nie zawsze wszystko było idealne. Chciałam bardzo przepro-
sić za moje potknięcia i nietakty, za to – co może nie wyszło najlepiej. Dziękuję i przepra-
szam. 
        Z poważaniem 
        sołtys Rejowca Lucyna Polakowska 

 Zdrowych, pogodnych, spokojnych i pięknych Świąt Bożego  Na-

rodzenia, spędzonych wśród najbliższych, przy śpiewie melodyjnych, 
polskich kolęd i zapachu wigilijnych potraw. 
 Niech malutki Bóg-Człowiek urodzony tej magicznej nocy udzieli 
Wam wszelkich łask  i dobrodziejstw, niech obdarzy Was miłością, któ-
ra potrafi wszystko wybaczyć. Niech w Waszych sercach zagości do-

broć radość i wiara  w moc  pojednania i przebaczenia. 
 A Nowy 2015 rok niech przyniesie Wam wszystko, co dobre, niech zapewni  dużo 
zdrowia, szczęścia, spełnienie marzeń, niech da pracę, niech obfituje w dostatnie dni. 
 Wszystkim mieszkańcom Sołectwa Rejowiec i Kolonia Rejowiec 

          życzy sołtys   Lucyna Polakowska 

 Składam  serdeczne podziękowania tym z Państwa, którzy obdarzyli 
mnie zaufaniem i poparli moją kandydaturę w wyborach do Rady Gminy. 
Dziękuję za oddane na mnie głosy. 
 Jednocześnie życzę mieszkańcom gminy zdrowych i radosnych Świąt   
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku  

          Paweł Holuk 

Podziękowanie 

 Serdecznie dziękuję mieszkańcom Rejowca (ul. Kościuszki, Chełmska, 
Sportowa i Krótka) za poparcie  w wyborach do Rady Gminy Rejowiec. 
      Zapewniam Państwa, że uczynię wszystko, by w Rejowcu żyło się lepiej 
i bezpieczniej. 
                                                          Alicja Semeniuk 
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Listopadowa kwesta spełniła oczekiwania 

 

  W dniu 1 listopada na cmentarzu parafialnym prowadzona była - wzorem lat ubiegłych - pu-

bliczna zbiórka pieniędzy na renowację zabytkowych grobów. Kwestowali członkowie Towarzystwa 

Regionalnego i 18 - osobowa grupa młodzieży gimnazjalnej. 

Z przyjemnością należy stwierdzić, że zarówno mieszkańcy  gminy jak i przyjezdni życzliwie odnosili 

się do akcji. Z uśmiechem popartym dobrym słowem wrzucali do puszek bardzo różne nominały 

(protokół ze zbiórki w załączeniu). Szczególne uznanie budził fakt, że na odnowionym grobie rodu 

Woronieckich zapłonęły liczne znicze zapalone przez osoby przyjezdne, niegdyś zamieszkujące w Re-

jowcu bądź na terenie naszej gminy. Osoby te wyrażały uznanie dla starań Towarzystwa. 

Zebrano rekordową kwotę 2 612 zł 52 grosze. 

Towarzystwo Regionalne dziękuje wszystkim kwestującym oraz dyr. Gimnazjum Pani Ewie Nowak 

za życzliwość i zachęcenie uczniów do prowadzenia zbiórki. Udział był całkowicie dobrowolny. Ser-

deczne słowa podziękowania kierujemy pod adresem wszystkich ofiarodawców, bowiem czynili to nie 

z przymusu, ale z potrzeby serca. 
             Janina Danielczuk 

Pasowanie na 

Starszaka 

6.11.2014 
 

 Uroczystość ta 

jest wpisana w tradycję 

Gminnego Przedszkola 

w Rejowcu od wielu, 

wielu lat. Dla najstar-

szej grupy jest to bardzo 

ważne wydarzenie,       

a zarazem symboliczna 

chwila wstąpienia do 

grona starszaków. Na 

uroczystość Pasowania 

licznie przybyli rodzice 

dzieci 5-6 letnich oraz 

wójt gminy  pan Tade-

usz Górski. 

W odświętnych strojach 

i  czerwonych biretach 

przedszkolaki zaprezen-

towały urozmaicony 

program artystyczny, 

przygotowany przez 

panią Mariannę Machel 

i Małgorzatę Kość-

Krupińską. 
Występy przedszkolaków 

bardzo podobały się zgro-

madzonej publiczności,    

o czym świadczyło ich 

skupienie i aplauz. 

Następnie dzieci wspólnie 

wypowiedziały treść  ślu-

bowania, po czym pani 

dyrektor Barbara Kość 

dokonała pasowania przy 

pomocy magicznego 

ołówka, dotykając nim 

ramienia każdego dziecka 

i wypowiadając słowa: 

„Pasuję Ciebie na Starsza-

ka”. 

 Bohaterowie tej uroczy-

stości bardzo poważnie 

potraktowali całą akade-

mię i z wielką powagą 

przystępowali do pasowa-

nia. 

Dzieci otrzymały pamiąt-

kowe dyplomy i upominki, 

zaś słodki poczęstunek 

przygotowali rodzice. 

 Na zakończenie 

uroczystości głos zabrał 

wójt gminy Tadeusz 

Górski, który złożył 

przedszkolakom ser-

deczne życzenia i obda-

rował słodyczami. 

  Życzył  im sukce-

sów w zdobywaniu wie-

dzy i czerpania radości 

z każdego dnia. Było to 

wielkie przeżycie, za-

równo dla dzieci, jak      

i dla rodziców. 

Ten dzień na pewno na 

długo pozostanie w pa-

mięci naszych miłych 

gości, przedszkolaków 

jak i pracowników 

przedszkola. 
 Małgorzata Kość-

 Krupińska 



 

 

 14 listopada 

2014 roku przepro-

wadzono w naszej 

placówce Elimina-

cje Powiatowe 18 Jesiennego 

Konkursu Recytatorskiego. Te-

matem w tym roku było „Teraz i tu”. Komisja w 

składzie: Dorota Łosiewicz - Gminny Ośrodek 

Kultury w Rejowcu, Ewa Futyma - Gimnazjum w 

Rejowcu, Agnieszka Fabiańczyk - Gminna Bi-

blioteka Publiczna na eliminacje wojewódzkie 

wyłoniła: Aleksandrę Poturlaj - Gimnazjum w 

Rejowcu, Dominikę Kister - Gimnazjum w Re-

jowcu, Karolinę Majewską SP  w Rejowcu oraz 

Jakuba Czausa - Gimnazjum w Rejowcu 
xxx 

W bieżącym roku na terenie gminy  za-

wiązało się trzecie KGW w Siedliszczkach.       

W skład koła weszły: Bogusława Krasun, Bożena 

Wiater, Marzena Bzumowska, Eugenia Woża-

kowska, Anna Golec, Renata Golec, Dioniza Wi-

śniewska, Stanisława Szczęsna, Krystyna Mar-

kiewicz, Maria Bogusz. Przewodniczącą koła zo-

stała wybrana Renata Golec. Pierwszą prezenta-

cję koło miało podczas III Konferencji Kobiet 

organizowanych przez GOK Rejowiec. 
xxx 

III Konferencja Kobiet składała się z czę-

ści merytorycznej przygotowanej przez Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego, panią Urszulę Wojewo-

dę, która opowiadała o produkcie regionalnym. 

Komendant posterunku w Rejowcu przedstawił 

zagrożenia na temat włamań i kradzieży. Przed-

stawiono nowoczesne metody leczenia i zdrowe-

go trybu życia. Uczestnicy spotkania mogli sko-

rzystać z porad kosmetycznych firm Oriflame      

i Avon oraz kosmetyczki Marleny Orkiszewskiej. 

Natomiast układaniem fryzur zajmowała się Ka-

rolina Kusiak z miejscowego zakładu fryzjerskie-

go. Serdeczne podziękowania składamy na ręce 

prezesa KRUS w Lublinie Pani Teresy Królikow-

skiej i Katarzyny Górskiej, reprezentującej od-

dział chełmski, które  przeprowadziły konkurs 

oraz przygotowały prezentację. KRUS ufundował 

także nagrody (blender  Bosh - wygrały panie: 

Izabela Karauda, Gabriela Wójcik). Pozostali 

uczestnicy konferencji otrzymali kalendarze. Po 

części merytorycznej nastąpiła wymiana do-

świadczeń KGW, można było również zapoznać 

się z pracami hafciarskimi  przede wszystkim Be-

aty Grabiec oraz Honoraty Frańczak. Zagrała ka-

pela „Sami Swoi”. Na spotkaniu obecni byli 

Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Woje-

wództwa Lubelskiego, Tadeusz Górski - Wójt 

Gminy Rejowiec, Janusz Lechowicz, Mirosław 

Kość, Jan Rudnicki ze Związku Kół    i organiza-

cji Rolniczych oraz Jolanta Nowak   z ODR - u. 
xxx 

Zapraszamy 11 stycznia 2014 r na 23 finał 

WOŚP w GOK Rejowiec. Pomoc dedykowana będzie 

po raz pierwszy trzem tematom „Dla podtrzymania 

wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach 

pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej 

opieki medycznej seniorów”. Mile widziane dary na 

licytację prosimy przekazywać do siedziby sztabu 675 

- GOK Rejowiec. Podsumowanie akcji połączone       

z koncertem i licytacją odbędzie się 11 stycznia o go-

dzinie 14. 00 w GOK. Zapraszamy! 
xxx 

16 stycznia o godzinie 10 odbędzie się Prze-

gląd Widowisk Kolędniczych. 
xxx 

Podczas ferii zimowych są planowane warsz-

taty plastyczne oraz konkursy. Szczegółów szukajcie 

na plakatach w szkołach, przy gminie oraz GOK. 
xxx 

XXI Regionalny Przegląd Piosenki i Przy-

śpiewki Ludowej odbędzie się 8 lutego 2015. Od go-

dziny 10. 00 będziemy mogli posłuchać muzyki        

w wykonaniu najlepszych zespołów ludowych ziemi 

lubelskiej. Wstęp wolny! 
xxx 

W związku ze zbliżającymi się Świętami 

Bożego Narodzenia życzymy Naszym Współ-

pracownikom, Odwiedzającym oraz Miesz-

kańcom naszej gminy spokojnych i rado-

snych Świąt Bożego Narodzenia oraz Wszyst-

kiego Najlepszego w 2015 Roku. 

     Grzegorz Gwardiak 
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 Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności 

w nadchodzącym Nowym 2015 Roku  członkom Towarzystwa Regionalnego Rejowiec, ich     

rodzinom , wszystkim mieszkańcom gminy  i ich gościom  

 

     życzy Przewodniczący Towarzystwa Regionalnego  
      Jerzy Grzesiak wraz z Zarządem 
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 Serdeczne słowa podziękowania  Panu Wójtowi gminy Rejowiec Tadeuszowi Górskiemu, 

wszystkim Przyjaciołom, Sąsiadom i Znajomym oraz tym, którzy wspierali nas w trudnych chwilach   

i uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze Śp. Krystyny Psuja odprowadzając ją na miejsce wiecz-

nego spoczynku. 

 Za wszystkie dowody współczucia, za udział we Mszy Świętej serdecznie dziękują 
             mąż Wiesław z Rodziną 

,,Rodzice – dzieciom” – wystawienie baśni 

pt. ,,Złota kaczka” w Szkole Podstawowej  

w Rejowcu 
  Dnia 18.XI.2014 miało miejsce niezwykłe i nie-

codzienne wydarzenie. Ponownie rodzice uczniów klas 

trzecich wystawili baśń muzyczną pt. ,,Złota kaczka”. 

Spektakl został wystawiony dla najmłodszych uczniów 

naszej szkoły. Przybyły także dzieci z Gminnego 

Przedszkola oraz zaproszeni goście. Obecny był Wójt 

Gminy Pan Tadeusz Górski i emerytowani nauczycie-

le. 

Na potrzeby przedsięwzięcia z Krasnostawskiego Do-

mu Kultury zostały wypożyczone stroje dla aktorów - 

rodziców i wykonana przepiękna scenografia do baśni. 

Główne role odegrali: Złota Kaczka - W. Paczosa, Ka-

sia - A. Maklakiewicz, Lutek - A. Bereza, majster -  

T. Paczosa, szewc - W. Błaziak, karczmarz - D. Zając, 

przekupki - E. Major, A. Bogusz, żołnierz - S. Dubiel. 

Swój udział w przedstawieniu mieli także uczniowie. 

Dzieci z kółka tanecznego ,,Figliki” zaprezentowały 

taniec myszek. Narratorzy, którzy wzorowym czyta-

niem  wspierali swoich rodziców w przebiegu akcji. 

Była też wzruszająca rola sierotki i warszawscy prze-

chodnie. 

Gong! I nagle nastała zupełna cisza. Przenieśliśmy się 

w magiczny świat baśni. W świat  niezwykłych postaci 

i zdarzeń. Rodzice swoją wspaniałą grą aktorską, tań-

cem i śpiewem zaczarowali wszystkich. Dostarczyli 

wielu niezapomnianych wrażeń i radości dzieciom, 

które z szeroko otwartymi oczami oglądały swoich 

rodziców. 

 Współpraca między rodzicami i szkołą oraz za-

angażowanie ich w to przedsięwzięcie zasługuje na 

najwyższe uznanie. Podziękowania Rodzicom  złożył 

Wójt Gminy. Małym aktorom wręczył słodkie upo-

minki. Wszyscy występujący otrzymali piękne kwiaty 

i drobne upominki od przedszkolaków. 
     Anna Prus 

     Barbara Klimowicz 
xxx 

Październik Miesiąc Bibliotek w bibliotece szkolnej  
 Październik w bibliotece to obchody  - Międzynaro-

dowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 

W naszej szkolnej bibliotece tak jak w latach poprzednich 

obchodziliśmy to święto. 

W tym roku bibliotekarka przeprowadziła w kilku klasach 

zajęcia „Czego możemy się dowiedzieć z książek popularno-

naukowych?”  W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję po-

równać  książki naukowe z popularnonaukowymi.  

Uczestnicy zajęć z zainteresowaniem oglądali wybraną lite-

raturę znajdującą się na wystawie. Przeglądali, czytali frag-

menty.  Zainteresowani mogli wypożyczyć sobie wybraną 

pozycję książkową po zakończeniu ekspozycji. 

Były także konkursy. 

Jednym z nich był konkurs na Ekslibris. Był to konkurs dla 

uczniów klas 4-6. Okazał się dość trudny. Dzieci wykony-

wały swoje ekslibrisy wspierane przez panią Anię Jaworską. 

Nie wszystkim jednak wystarczyło cierpliwości aby dokoń-

czyć zaczęte prace. Wyróżniono prace 7 osób: Oliwię Torbi-

czuk, Aleksandrę Nachuniak, Zuzannę Batejko, Maję Ma-

ziarczuk, Weronikę Wójcik, Żanetę Przychodaj, Wiktorię 

Śladewską. 

Dzieci z klas 2 wzięły udział w konkursie plastycznym 

„Ilustrujemy Pięciopsiaczki” Wykonywały ilustracje do 

lektury, której fragment  przeczytała im bibliotekarka         

w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom.  Niektóre prace  

były malowane, inne wykonywane z elementów tkanin tech-

niką kolażu. Wyróżniono: Mateusza Łubiankę, Miłosza 

Marcyniuka, Aleksandrę Koczkodaj i Ksawerego Krysę. 

Prace konkursowe  można było podziwiać  na wystawie. 

Uczniowie mogli się również wypowiedzieć w ankiecie:  

Co lubię czytać? 
      Iwona Borowska 

xxx 

Święto Pluszowego Misia 
 W dniu 25 listopada  nasza szkoła włączyła  się  

w obchody Święto Pluszowego Misia. 

W tym  dniu wszystkie dzieci mogły przynieść do 

szkoły swoje ulubione pluszowe miśki. 

Tego dnia  uczniów odwiedzał  „zaprzyjaźniony” miś, 

który słuchał piosenek i wierszyków o misiach,  bawił 

się w „stary niedźwiedź mocno śpi”. Wszystkie dzieci 

otrzymały małe kolorowanki ze znanymi im z bajek 

misiami: Puchatkiem, Uszatkiem, Kolargolem, Misiem 

Yogi… 

Kilka dni wcześniej szkolna bibliotekarka ogłosiła 

konkurs na wykonanie misia. Uczniowie wykonali 

około 40 prac. Misie były wykonane z różnych mate-

riałów: z  masy solnej, bibuły, gałganków, waty.          

a nawet z warzyw – ziemniaków i buraków. Prace oce-

niała 8 osobowa komisja. Najwięcej głosów otrzymała 

praca Wiktora Bogdańskiego z 2a oraz Zuzanny Bed-

narskiej z 4a, Amelii Sokół z 2a. Wyróżnienia przy-

znano 14 uczniom. 
     Iwona Borowska 

 bibliotekarka szkoły Podstawowej w Rejowcu 
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dr Marian Janusz Kawałko 

Ciąg dalszy artykułu z poprzedniego numeru „Okszy” 

Mikołaj Rey i jego sukcesorzy w kluczu rejowieckim 
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Tańczenie artykułu znajdą Państwo w następnym numerze 
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Sprawozdanie z Dnia Patrona 
Gimnazjum im. Jana Henryka Dąbrowskiego 

w Rejowcu 
 

         Dnia 07.11.2014 r. w naszym gimnazjum ob-

chodziliśmy Dzień Patrona. Odbyły się trzy pierwsze 

lekcje, a potem wszyscy uczniowie zgromadzili się           

w sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęła Pani 

Dyrektor Ewa Nowak prelekcją o drogach do wolno-

ści naszej Ojczyzny, od roku 1772 do 1918.                     

Drugim punktem uroczystości było ślubowanie klas 

pierwszych, po którym starsi koledzy wręczyli 

„pierwszakom” upominki - długopisy z wygrawero-

wanym pamiątkowym napisem o ślubowaniu, ufundo-

wane przez Radę Rodziców. 

Następnym punktem programu był quiz międzyklaso-

wy na temat patrona szkoły- Jana Henryka Dąbrow-

skiego oraz historii Gimnazjum im. J.H. Dąbrowskie-

go w Rejowcu, przygotowany przez p. Ewę Kasjan     

i Ewę Futymę. Quiz poprzedziła prezentacja na temat 

biografii patrona szkoły. Zwyciężył zespół z klasy II 

A- Sylwia Posturzyńska, Barbara Kociuba i Michalina 

Jędruszak. Pani dyrektor wręczyła zwycięzcom nagro-

dy książkowe, a poza tym wszyscy uczestnicy otrzy-

mali słodkie nagrody, ufundowane przez sklepik 

szkolny. W trakcie trwania uroczystości uczniowie 

mogli obejrzeć prezentację z uroczystości nadania 

imienia szkole, którą przygotował p. Marek Adam-

czuk.  

          Na koniec wszyscy obejrzeli część artystyczną 

w wykonaniu uczniów z klasy I b i II a, przygotowaną 

pod kierunkiem p. Jolanty Cielepały i p. Agaty Woź-

niak. Był to montaż słowno- muzyczny  „Opowiedz 

nam Ojczyzno...”. Mogliśmy posłuchać ciekawych 

recytacji- Dominiki Błaziak, Karoliny Kulczyńskiej, 

Karoliny Fabiańczyk, zobaczyć interesujące kostiu-

my- kosyniera, żołnierzy(Kacpra Kiragę, Mateusza 

Bzumowskiego), spętaną łańcuchami Ojczyznę(Olę 

Kapeluszną). Prowadzącymi- recytatorami byli: Bar-

bara Kociuba, Michalina Jędruszak, Wiktoria Kość, 

Konrad Jasyk. Montaż uatrakcyjniły piosenki w wy-

konaniu amatorskiego chóru, a szczególnie Kasi 

Słomczyńskiej, Malwiny Adamczuk.  

          Po zakończeniu imprezy starsi uczniowie         

w dobrych humorach rozeszli się do domów, a klasy 

pierwsze udały się na poczęstunek, który przygotowa-

li im rodzice. 

 

    Redakcja GIMprasy 
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  KULEBIACZKI 
 

 Składniki: 5 szkl. Mąki; 1.5 szkl. Mleka; 

20 dkg margaryny; 10 dkg drożdży;                 

0.5 łyżeczki soli; 2 łyżki cukru; 

2 łyżki octu lub spirytusu; 4 jajka 

Sposób wykonania: 

 Drożdże wymieszać z 1 łyżką cukru, postawić w ciepłym miejscu, czekając aż wyrosną. W cie-

płym mleku rozpuścić margarynę i cukier. Mąkę wymieszać z resztą składników dodając wyrośnięte 

drożdże i mleko z margaryną, Dobrze wyrobić. Wstawić do lodówki na 1 godzinę. Po wyrośnięciu 

ciasta brać porcjami, nadziewać farszem np. grzybowym, kapustą lub mięsem. Uformowane prosto-

kątne kulebiaczki smażyć w głębokim tłuszczu. 

                                                                    Smacznego, 

                                                                                            Justyna Ulanicka 

 Radosnych i pogodnych  Świąt Bożego Narodzenia  
skrzących  się białym śniegiem, pachnących świerkiem,  
przeżytych w niepowtarzalnej atmosferze wigilijnego stołu 
oraz wszystkiego, co  najlepsze  na każdy dzień nadchodzą-
cego Nowego 2015 Roku 
    życzy mieszkańcom gminy i ich gościom 
    Redakcja OKSZY 

Andrzejki w NMOW  
w Rejowcu 

 W dniu 29.11.2014 w Niepublicznym 

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  

w Rejowcu odbyła się zabawa andrzejkowa połą-

czona z wróżbami dla przebywającej tam mło-

dzieży. Andrzejki były wspaniałą okazją do dobrej 

zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tra-

dycji       i obrzędów ludowych. Wróżby pobudza-

ły wyobraźnię dziecięcą, pozwalały oderwać się 

od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń        

i fantazji. Dzieci często zastanawiają się co spotka 

ich    w życiu, 

dlatego z niecierpliwością oczekiwały na ten nie-

zwykły, inny niż wszystkie dni dzień, pełen tajem-

niczych wróżb i czarów.  Wychowankowie wspa-

niale bawili się ze sobą, przebierając się i wróżąc 

sobie nawzajem.    
   Magdalena Typiak 

O G Ł O S Z E N I E 

  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 przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat,  położonej w Rejowcu oznaczonej nume-

rem działki 649/22 zabudowanej  budynkiem sali gimnastyczne. 

http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/


 

 

 

 

Baśń muzyczna „Złota Kaczka” w Szkole Podstawowej w Rejowcu 

 

 



 

 

Dzień patrona w Gimnazjum w Rejowcu 
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