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 Egzemplarz bezpłatny 

Przewodniczący Rady   
 

Janusz Lechowicz                                           

Wójt Gminy  
 

Tadeusz Górski 

GAZETA SAMORZĄDOWA nr 1 (163) 2014r. 

 Drogie Panie…. 
 Zbliża się Dzień Kobiet. Z tej okazji pragniemy wszystkim mieszkankom gminy 
złożyć najszczersze życzenia: 
Dużo zdrowia - bez którego nic inne nie może być ważne; 
Jak najwięcej powodów do radości i uśmiechu - bo one rozjaśniają szarą codzienność; 
Szczęścia - potrzebnego w każdym miejscu i czasie; 
Miłości i wsparcia bliskich - wówczas łatwiej jest pokonywać trudy życia; 
Rodzinnego szczęścia i wszelkiej pomyślności. 
  Z wyrazami szacunku dla Pań 
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Minął kolejny rok ... 
 

  Największą mądrością jest czas, bo ujawni wszystko. Minął kolejny rok - 2013 uważany za 
rok kryzysu w gospodarce nie tylko polskiej, ale także europejskiej. 
 Mając to na uwadze, zwróciłam się do Wójta P. Tadeusza Górskiego z kilkoma pytaniami 
ważnymi dla całej naszej społeczności. 
Janina  Danielczuk: Co chciałby Pan przekazać swoim wyborcom w związku z rokiem minio-
nym? 
Tadeusz Górski: To pytanie zapewne wprawia w zakłopotanie niejednego niedoświadczonego samo-
rządowca, ale nie mnie. Z zadowoleniem myślę o osiągnięciach minionego roku, a moje doświad-
czenie oraz wnikliwa znajomość problematyki lokalnej (tutaj się urodziłem, wychowałem i dorasta-
łem), pozwala na optymistyczne spojrzenie w przyszłość. Dyrektywy unijne wprowadzały niejedno-
krotnie zamęt w różnych rejonach naszego kraju, a sprostanie ich wymogom pochłaniało ogrom cza-
su oraz nakładów finansowych. Śmiało i z dumą chcę powiedzieć, że my jako nieliczni potrafiliśmy 
sprawnie dostosować się do stawianych wymagań i zaleceń w ustawowym 

 Dnia 08.01.2014 r. zaproszono  do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.  
„Opracowanie dokumentacji na drogi o nawierzchni asfaltowej i o nawierzchni  
z tłucznia mineralnego na terenie gminy”. Wpłynęło 13 ofert. 
Najkorzystniejszą okazała się oferta Zakładu Usług Budowlano - Drogowych 
„DROGBUD” Łukasz Michalski, 22-400 Zamość, Mokre 24d za kwotę  10 800 zł 

brutto. 
xxx 

 Dnia 11 .02.2014 r. zaproszono do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. „Dostawa kru-
szywa mineralnego na drogi gminne w 2014 r.” oraz  na  „Obsługę geodezyjną na terenie gminy Re-
jowiec w 2014 r” 
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.02.2014 r. i dnia  24.02.2014 r. 

xxx 
 Dnia  21.02. 2014 r. odbędzie się przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Rejowcu (sieć grawitacyjna  dł.145 m i rurociąg tłoczny o dł. 949 m oraz studni rewi-
zyjnych i pompownię podającą ścieki do pompowni zlokalizowanej w Rejowcu przy ul. Kościuszki 
i ul. Fabrycznej). 

xxx 
 Dnia 03.03.2014 r.  odbędzie się przetarg nieograniczony na zadanie pn. „”Od jarmarków Mi-
kołaja Reja do współczesnej promocji lokalnych produktów i rękodzieła - przebudowa targowiska    
i parkingu wraz z wyposażeniem w miejscowości Rejowiec”. 

xxx 
 Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargów w trybie nieograniczonych na zadania pod 
nazwą: 
1) Remont nawierzchni bitumicznej o długości 150 m i 100 m - ul Szkolna w Rejowcu oraz drogi 
gminnej na odcinku 200 m w miejscowości Wólka Rejowiecka, 
2) Budowa zatoki postojowej dla pojazdów osobowych w m. Rejowiec w ciągu drogi wojewódz-
kiej nr 839 Cyców -Siedliszcze - Marynin - Pawłów Rejowiec od km 0+000 do km 0+258,09 oraz 
przebudowa chodnika w m. Rejowiec w ciągu drogi nr 839 Cyców - Siedliszczki - Marynin - 
Pawłów - Rejowiec od km 0+000 do km 0+ 401,86 (zadanie realizowane wspólne z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich w Lublinie), 
3) Modernizacja drogi gminnej w m. Kobyle od km 0 + 000 do km 0+ 0,504 km (nawierzchnia 
asfaltowa), 
4) Dokończenie budowy sali gimnastycznej przy  Zespole Szkół Publicznych w Rejowcu. 
              Teresa Anna Kula 
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terminie. To potwierdza przekonanie, że kierowanie jednostką samorządową należy zawsze powierzać 
w pewne i doświadczone ręce. 
J. D.  Skąd ten optymizm, skoro media karmią nas prawie wyłącznie narzekaniami? 
T. G.  Cieszy mnie fakt, że miniony 2013 rok zakończyliśmy nadwyżką budżetową w kwocie 
1 815 924,19 zł ( słownie: jeden milion osiemset piętnaście tysięcy …), zaś nadwyżka operacyjna wy-
niosła  2 639 990,00 zł ( słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy ……) Mam na-
dzieję, że i Pani i mieszkańcy pamiętają, że przy każdej okazji podkreślałem fakt, że funkcjonowanie 
samorządu ma charakter ciągły, a wiele przedsięwzięć służących wypełnianiu zadań trwa wiele lat . 
Dlatego roczne planowanie musi być ściśle powiązane z planowaniem długookresowym. Zgodnie        
z ustawą o finansach publicznych  z 2009 roku  osiągnęliśmy wymagane normy wyrażone w przepi-
sach art. 242 mówiącego o generowaniu tzw. nadwyżki operacyjnej, przepisach art. 243 i 244 dotyczą-
cych tzw. wskaźnika obsługi zadłużenia. Nam udało się to zrealizować, co oznacza, że posiadamy wła-
sne środki na finansowanie inwestycji. To nadwyżka budżetowa oraz aktywne i skuteczne pozyskiwa-
nie funduszy ze źródeł zewnętrznych umożliwiają realizację kolejnych inwestycji. Każda z nich, od 
nawet najmniejszej do największej, poprawia jakość  życia mieszkańców. 
J. D.  Wspomniał Pan o inwestycjach, które są rzeczą bardzo istotną. Co zrobiono w minionym 
roku ? 
T. G.  Jak wiemy wydatki inwestycyjne mogą być finansowane zasadniczo z trzech źródeł: nadwyżki 
dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, dochodów majątkowych oraz środków pozyskiwa-
nych poprzez zaciąganie zadłużenia. 
Miniony rok także obfitował w wiele działań inwestycyjnych. 
Opracowaliśmy dokumentację na budowę parkingu i chodnika przy drodze wojewódzkiej 
( tj: przy cmentarzu parafialnym ). 
Przyznaliśmy dotację dla powiatu w kwocie – 666 092,50 zł na budowę dróg powiatowych na terenie 
naszej gminy chodzi o drogi: ( Leonów – Zyngierówka – Pawłów; 
Kobyle – Niedziałowice; Wereszcze Duże, Marysin ). 
Dzięki tej dotacji przeprowadzone zostały inwestycje na naszych drogach powiatowych na 
kwotę 2 miliony 300 tysięcy zł. 
Ponadto budowaliśmy i modernizowaliśmy drogi gminne, wyposażyliśmy 9 miejscowości na terenie 
gminy w place zabaw dla dzieci i dokończyliśmy modernizacją świetlicy wiejskiej w Leonowie. 
J. D.  Ostatnio bardzo wiele mówi się o wykluczeniu społecznym, bowiem ono ujemnie rzutuje na 
ludzką psychikę. Jak ten problem wygląda w naszej gminie? 
T. G.  Program przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu realizujemy systematycznie od 2011 roku. 
Gmina przeznaczyła na ten cel kwotę ponad 500 tysięcy  zł. Godny podkreślenia jest fakt, że zadanie to 
zostało zrealizowane w całości ze środków unijnych. 
W ramach projektu 54 gospodarstwa domowe zostały wyposażone w zestawy komputerowe łącznie     
z dostępem do Internetu, 20 komputerów otrzymały nasze jednostki: szkoły, biblioteka, dom kultury. 
W bibliotece stworzone zostało Centrum Informatyczne dość bogato wyposażone: 12 laptopów na-
prawdę wysokiej jakości. Na pewno ma to wpływ na poziom  życia rodzin uboższych, a przede wszyst-
kim daje szansę dostępu do Internetu. 
J. D. Panie Wójcie, musimy dotknąć trudnego - zarówno dla władz gminy, jak jej mieszkańców -   
- problemu bezrobocia. 
T. G. Jest to wielka bolączka tego kraju, ale  i także naszej gminy z którą trudno sobie poradzić. Jedy-
nym ratunkiem, jak na razie, jest współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, który - niestety może nam 
zaoferować o wiele mniej,  niż byśmy tego oczekiwali. Choć opinie na ten temat są różnorodne, to trze-
ba jasno powiedzieć, że te prace dla niektórych osób są niczym szalupa rzucona tonącemu. 
W ramach robót publicznych w minionym roku pracowało 12 osób. Finansowanie było podzielone 
między PUP i Gminę w proporcji po około 50%. 
W programie „ Odkryj w sobie siłę 2013” zatrudniliśmy 4 osoby, program  „Wiosna 2013” dał pracę 6 
osobom, trzy osoby zostały zatrudnione jeszcze w ramach innych programów. 
Części zatrudnionym po zakończeniu programu współfinansowanego z urzędem pracy należało zagwa-
rantować pracę jeszcze co najmniej przez trzy miesiące na koszt budżetu. Do tego dochodzą staże.  
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To szansa dla młodych, kończących pewien etap edukacji. W minionym roku z tej formy skorzystało 
w sumie 9 osób, dodatkowo na staż przyjęliśmy 10 osób, które ukończyły 50 lat z programu „Aktywni 
na rynku pracy” Może nie są to ogromne liczby, ale za każdą z nich kryje się człowiek szukający po-
mocy. Robimy, co w naszej mocy, choć zdajemy sobie sprawę, że to ciągle za mało.   
J. D.  Rozpoczął się nowy rok. Czy mimo trwającego w kraju kryzysu przewidziane są w gminie 
jakieś inwestycje ? 
T. G. Jak już wspomniałem funkcjonowanie samorządu ma charakter ciągły, toteż realizacja zadań 
publicznych służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb społeczności wynika z planowania długo-
okresowego tak więc i na ten rok zaplanowaliśmy szereg  zadań inwestycyjnych. Są to między inny-
mi: 
- dalsze prace inwestycyjno - modernizacyjne na drogach  powiatowych i na ten cel przeznaczyliśmy 
kwotę około 470 tysięcy zł. 
- budowa i modernizację dróg gminnych to koszt około 900 tysięcy  zł. i obejmie niemal każde sołec-
two, 
- dzięki dobrej współpracy z samorządem województwa lubelskiego zaplanowaliśmy budowę 
  parkingu i chodnika przy drodze wojewódzkiej. 
- dzięki projektowi unijnemu w tym roku rozpoczniemy w Rejowcu budowę targowiska. 
 Zapewniam, że bez remontu nie pozostaną również chodniki i ulice Rejowca, zaplanowaliśmy 
budowę kanalizacji  przy ul. Fabrycznej. Nie zapomnieliśmy o obiektach sportowych: planujemy bu-
dowę boiska oraz siłowni, cały czas będziemy finansować instytucje kultury.    
J. D. Panie Wójcie – temat stosunkowo nowy to fundusze sołeckie, istotne dla małych społeczno-
ści lokalnych czyli sołectw. Czy w tym zakresie pojawiło się coś nowego ? 
T. G. Po raz pierwszy na ten rok wyodrębniliśmy fundusz sołecki  w kwocie ponad 250 tysięcy  zł. 
Zgodnie z wolą mieszkańców zostanie on przeznaczony na budowę i remonty dróg gminnych. Planu-
jemy również uporządkowanie skwerków w Rejowcu i Marysinie oraz remonty świetlic wiejskich na 
kwotę ponad 50 tysięcy zł. 
J. D. Podsumowując naszą rozmowę, należy stwierdzić, że mimo trwającego kryzysu nasza gmi-
na funkcjonuje całkiem dobrze. Co Pan wójt o tym sądzi ? 
T. G. Miarą sukcesu jest stawianie przed sobą ambitnych zadań i celów. Uważam, że jako gospodarz 
gminy jestem człowiekiem odpowiedzialnym, stawiającym sobie i swoim współpracownikom ambit-
ne i długoterminowe zadania. 
Realizacja tych planów nie byłaby możliwa bez zaangażowania i wsparcia wielu mieszkańców naszej 
gminy. Cieszy mnie świadomość naszego społeczeństwa, które pozostaje głuche na absurdalne i nie-
realne obietnice składane przez moich oponentów, a tym samym potrafi dostrzec trafność obranej  
przeze mnie strategii zarządzania gminą.                  
Chciałbym podziękować Radzie Gminy za mądrość dyskusji, za wypracowywanie kompromisów ma-
jących na względzie dobro mieszkańców, pracownikom UG, którzy z zaangażowaniem wypełniają 
powierzone im obowiązki, a mają ich coraz więcej. 
Dziękuję za współpracę sołtysom, gospodarzom małych społeczności, na pomoc których zawsze mo-
gę liczyć, a także wszystkim mieszkańcom gminy, którzy w zdecydowanej większości rozumieją sy-
tuację, wspierają mnie dobrym słowem i czynem. Doceniam Państwa mądre i przemyślane uwagi. 
Zapewniam Państwa, że moja praca, służyła, służy i służyć będzie integracji środowiska lokalnego      
i podniesieniu jakości życia mieszkańców. 
J. D. Dziękując za rozmowę, życzę realizacji wielu ambitnych planów. 
            Rozmawiała Janina Danielczuk 

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 zostały zamieszczone wyka-
zy: wykaz  nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych we wsi Hruszów - działka nr 
346 oraz we wsi Zyngierówka Felczyn działka nr 258; wykaz nieruchomości przeznaczonej do dal-
szego najmu na okres do 3 lat– lokal użytkowy o powierzchni 61 m² we wsi Leonów. 
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HARMONOGRAM 
Wywozu nieczystości stałych w gminie Rejowiec 

od 01 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. 

 
Rejon 1: Zawadówka, Wereszcze Duże, Wereszcze Małe, Leonów, Bieniów, Niemirów, Zyngie-
rówka, Stary Majdan, Aleksandria Krzywowolska, Adamów, Marysin. 
Rejon 2: Rejowiec, Wólka, Rejowiecka, Siedliszczki, Elżbiecin, Zagrody. 
Rejon 3: Marynin, Czechów Kąt, Hruszów, Kobyle, Niedziałowice Drugie, Niedziałowice Pierw-
sze, Bańkowszczyzna, Rejowiec Kolonia, Rybie, Aleksandria Niedziałowska. 
  W ww. dniach wystawiamy pojemniki i worki przed godz. 7.00 w asortymencie: 
1)Frakcja mokra 2) Frakcja sucha 3) szkło 
Opłata za gospodarowanie odpadami można uiszczać u Inkasenta – Sołtysa lub w kasie Urzędu 
Gminy Rejowiec, lub na konto nr BS Cyców o/ w Rejowcu 19 8191 1013 2001 0000 0635 0001  
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 
 
            PW Ewa Grzywna – Żmuda 
            Zawadówka 21 b 
            22 – 100 Chełm 

Rejon 
Miesiąc: 

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 

Rejon 1 29 25 25 25 28 25 

Rejon 2 30 26 26 28 29 26 

Rejon 3 31 27 27 29 30 27 

APELUJEMY 
do społeczeństwa, strażaków ochotników, 

strażaków zawodowych, członków ich rodzin 
i znajomych, przyjaciół i sympatyków pożarnictwa, 

o przekazanie 

1 % 

Jak przekazać 1 % podatku: 
 
W zeznaniu podatkowym należy wpisać nazwę: 
ZWIĄZEK OCHO TNICZYCH STRAŻY PO ŻARNYCH RZECZYPOSPO LITEJ PO LSKIEJ 

oraz nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – 0000116212 
W polu informacji uzupełniających należy wskazać dla jakiej jednostki będą przekazane środki: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Rejowcu, 
22-360 Rejowiec, ul. Dąbrowskiego 3, woj. lubelskie 

 
 DZIĘKUJEMY 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rejowcu 
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Zestawienie działań ratowniczo - gaśniczych jednostki  
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu 

w 2013 roku 

Wyjazdy strażaków poza teren gminy Rejowiec w 2013 roku: na teren Miasta Rejowiec Fabryczny 
– 10 razy; na teren Gminy Rejowiec Fabryczny – 2 razy; na teren Gminy Siedliszcze – 1 raz. 

Najaktywniejsi druhowie Jednostki OSP Rejowiec w działaniach ratowniczo – gaśniczych w 2013 r.: 

Lp. Nazwisko i imię 

2013 rok 
Kwartał I 

  
(ilość udziałów 

w akcji) 

kwartał II 
  

(ilość udziałów 
w akcji) 

kwartał III 
  

(ilość udziałów 
w akcji) 

kwartał IV 
  

(ilość udziałów 
w akcji) 

Razem  

1. Soczyński Wiesław 8 30 14 7 59 

2. Soczyński Sebastian 8 31 14 3 56 

3. Soczyński Przemysław 10 20 11 4 45 

4. Maciejewski Maciej 5 19 5 - 29 

5. Jasiński Adam 8 2 5 4 19 

6. Wiorko Sebastian 6 8 2 1 17 

7. Kość Paweł 3 10 3 1 17 

8. Bohuniuk Mateusz 4 11 - 1 16 

9. Kloc Konrad 3 8 2 - 13 

10. Żołnik Damian - 8 - - 8 

11. Cios Marek 2 3 - - 5 

12. Nowosad Tomasz 3 - - - 3 

13. Szajduk Paweł 2 1 - - 3 

14. Zalichta Przemysław - - 2 - 2 

15. Studziński Łukasz 1 - - - 1 

16. Gimlewicz Jerzy 1 - - - 1 

17. Bohuniuk Karol - 1 - - 1 

Lp. kwartał 
roku 2013 pożary miejscowe 

zagrożenia ćwiczenia alarmy fał-
szywe 

zdarzeń 
razem 

w 2013r. 

w tym wy-
jazdy poza 

teren gminy 
Rejowiec 
w 2013r. 

1. I 2 9 0 1 12 2 
2. II 12 19 0 0 31 9 
3. III 8 6 0 0 14 1 
4. IV 1 5 1 0 7 1 

Razem 2013 23 39 1 1 64 13 
Razem 2012 50 27 0 0 77 35 

  -27 +12 +1 +1 -13 -22 

Naczelnik OSP Rejowiec, Karol Sałamacha 
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Marian Janusz Kawałko 

Między prawdą,  
a z(a)myśleniem. 

  
  W latach 2011 - 2012 na swoich stronach 
internetowych  Kolega   Zdzisław Kalinowski 
zamieścił wiele interesujących  obszernych arty-
kułów o znacznej wartości poznawczej,  
w założeniu swym popularyzujących wiedzę       
o Rejowcu i okolicach. Doceniam jego wielką 
pracę i determinację w szerzeniu wiedzy o Re-
jowcu i okolicach. Niestety, zupełnie pomijał  
w swych materiałach istnienie mojej monografii 
pt. Rejowiec, jego okolice i właściciele  
w latach 1531-1869 (I wyd. – 2009, II wyd. 
przejrzane, poprawione i uzupełnione – 2011), 
mimo, iż zna jej zawartość i – podejrzewam na 
podstawie opublikowanych informacji – że  
z niej mógł skorzystać, tym bardziej, że przede 
mną szczegółami dziejów włości kobylsko-
rejowieckiej od połowy XV wieku do roku 1869 
nikt  tak dokładnie się nie zajmował. 
 Niedawno Kolega Zdzisław Kalinowski 
wywołał mnie „do tablicy” w Liście otwartym,  
wytykając mi, że w tekście o parochu Hilarym 
Panasińskim nie wspomniałem o jego publika-
cjach dotyczących tej postaci, datowanych na  
rok 2012., a także pomawiając  - cytuję osobisto-
ści Rejowca o to, iż Jego nazwisko jest zapo-
mniane i wyklęte. Co do tej drugiej kwestii nie 
wypowiadam się, bo żadna ze mnie osobistość 
Rejowca, skoro mieszkam na wsi. Jak zaś            
z pierwszego przytyku Autora listu wynika, jego 
publikacje dotyczące osoby wspomnianego du-
chownego cerkwi unickiej w Rejowcu ukazały 
się na stronach internetowych w 2012 r. Tymcza-
sem moje dociekania na temat parocha były już 
zakończone w 2009 r., a więc jeszcze przed obro-
ną doktoratu. Nie miałem zatem powodu, aby cy-
tować w popularnej publikacji zamieszczonej na 
łamach „Okszy” późniejsze wywody Kolegi 
Zdzisława  Kalinowskiego o Panasińskim. 
  Może nie wywoływałbym tego tematu, 
gdyby nie pewne nieścisłości merytoryczne, jakie 
znalazły się w e-publikacjach wspomnianego Au-
tora, których mógłby uniknąć, gdyby dokładniej 
przestudiował moją książkę. Przykładowo: w ar-
tykule o przydługim tytule zaczynającym się od 
słów Jeszcze raz o świątyni unickiej pw. św. Mi-

chała Archanioła… pisze on, iż Rejowiec z perty-
nencjami przeszedł w ręce Anny z Mierów  Wol-
skiej w roku 1736. Tymczasem w tamtych latach 
dobra  rejowieckie należały jeszcze – do 2 stycz-
nia 1737 r. – do Seweryna Józefa Rzewuskiego, 
syna Stanisława Mateusza, zmarłego we Lwowie 
w dniu 4 listopada 1728 r. Od początku stycznia 
1737 r. klucz rejowiecki przeszedł we władanie 
Wacława Rzewuskiego – brata Sewerynowego. 
Sprzedał on tę majętność dopiero 20 stycznia  
1758 r., Annie z Mierów Wolskiej, a akt sprzeda-
ży spisany został w Podhorcach, dziedzicznej 
miejscowości tegoż Wacława. O szczegółach 
transakcji pisałem w swej monografii na stronach 
245-248 (II wyd.). Nie jest też prawdą, iż nabyw-
czyni  Rejowca była już wówczas żoną Wiktory-
na Zaleskiego, starosty boreckiego. Ślub jej z rze-
czonym starostą odbył się bowiem dopiero w ro-
ku 1759. 
 W innym opracowaniu pt. Zabytki Rejowca. 
Czy na pewno Pałac Ossolińskich ? Zdzisław Ka-
linowski pisze, że Wiktoryn Zaleski zakupił do-
bra Rejowiec od spadkobierców Wacława Rze-
wuskiego, co nie jest prawdą, ponieważ nabył on 
je formalnie od swego szwagra Jana hr. Miera    
w maju 1788, aczkolwiek de facto zarządzał nimi 
co najmniej od kilku lat (Jan Mier, prawowity 
właściciel Rejowca, mieszkał wówczas w Wożu-
czynie).   
U Kalinowskiego dzieje pałacu rejowieckiego 
rozpoczynają się dopiero w roku 1789, tymcza-
sem w kontrakcie sprzedaży Rejowca Zaleskiemu 
z 1788 r. zapisano, że tenże kupuje rzeczony ma-
jątek już z Pałacem Reiowieckim. Zapis ten każe 
przesunąć datę zakończenia budowy tego obiektu 
na rok co najmniej 1787, jeśli nie wcześniejszy. 
Ja optuję za datą 1785 r. Najstarsza część zacho-
wanego do dziś pałacu to ani Budnych zasługa, 
ani Woronieckich inwestycja, jak przekonuje Ko-
lega Zdzisław Kalinowski. To jest dzieło Zale-
skiego, w którego to dzieła ścianach tkwią frag-
menty wcześniejszej budowli Rzewuskich Bramą 
zwane, które na chowanie zboża przez wcześniej-
szych sukcesorów było używane zamiast spichle-
rza (z testamentu Wiktoryna Zaleskiego spisane-
go 19 III 1798 roku – str. 517-525 mojej mono-
grafii, wyd. II). Dla archeologów  powinna być to 
gratka nie lada. 
 Jest jeszcze inny aspekt sprawy, już wyżej 
po części poruszony.Otóż Pan Zdzisław Kalinow-
ski wiele podanych przeze mnie we  



 

 

OKSZA 

Strona  9 

 wcześniejszym wydaniu mojej monografii fak-
tów, powtarza na swoich stronach internetowych 
i często nie opatruje źródłem ich pochodzenia. 
Oczywiście w ten sposób unika on polemik        
z historykami oraz zarzutów, iż powielił czyjeś 
informacje nie wskazując ich autora. Jeżeli ko-
rzystał On z tekstów źródłowych, to powinien się 
na nie powołać, uwierzytelniając tym samym 
własne opracowania. Dlatego dobrze się stało, że 

władze Gminy Rejowiec zawiesiły na jednym     
z linków pełną treść mojej monografii  z II wy-
dania. Czytelnicy e-wiadomości mogą teraz bez 
przeszkód nie tylko czytać publikacje Kolegi 
Zdzisława Kalinowskiego, ale zapoznać się rów-
nież z moją monografią i dokładniej ocenić wia-
rygodność tych opracowań. 
        
    Marian Janusz Kawałko 

GMINNE PRZEDSZKOLE W REJOWCU przy ul. Fabrycznej 6 

 Ogłasza zapisy dzieci w wieku 3-6 lat na rok szkolny 2014/15 
  Prosimy o pobieranie kart zgłoszenia do przedszkola od 1 marca do 15 kwietnia 2014 r  
w godzinach pracy przedszkola. Naszym wychowankom zapewniamy: 
• okres adaptacyjny z bliską osobą 
• różnorodne zajęcia edukacyjne zgodne z wiekiem i możliwościami dziecka. 
• nowoczesne i sprawdzone metody pracy z dziećmi. 
• fachową i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. 
• słoneczne i kolorowe sale zajęć. 
• ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt do zabaw. 
• smaczne i zdrowe posiłki. 
• bezpieczeństwo i troskę o dobre samopoczucie. 
Proponujemy zajęcia bezpłatne dodatkowe: naukę języka angielskiego, zajęcia 
muzyczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, religia. 
Organizujemy: spotkania z logopedą, psychologiem, zajęcia otwarte z rodzicami i festyny rodzinne, wystę-
py teatrzyków, artystów cyrkowych, spacery, wycieczki oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. 
Pracujemy w godzinach od 6.30 do 16.00 ( od poniedziałku do piątku ) 
Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach od 8.00 do godziny 13.00 
Każda rozpoczęta dodatkowa godzina pobytu dziecka w przedszkolu kosztuje 1 złoty. 
Nasze przedszkole realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 5 i 6 lat. 

ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA 
Tel. 82 56 88 689 
Pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Rejowiec. 

„Przed dobrocią i gwiazdy chylą czoła” 

  Za pomoc okazaną w różny sposób naszemu synowi Tomaszowi Baranowskiemu pragniemy 
podziękować tą drogą. 
    Przede wszystkim dziękujemy Wójtowi Gminy  P. Tadeuszowi Górskiemu i prac UG, dyrek-
cji oraz pracownikom GOK za  zorganizowanie aukcji charytatywnej wraz z koncertem na rzecz 
Tomka. Dziękujemy tym, którzy ofiarowali dary na aukcję, jak i uczestniczącym w licytacji. Słowa 
podziękowania kierujemy pod adresem występujących na scenie: Kapeli „Sami Swoi”, Orkiestrze 
Dętej, grupie wokalnej pod kierunkiem P.M.Pukasa, grupie dziecięcej prowadzonej przez 
P.K.Pilipczuk oraz grupie teatralnej prowadzonej przez P. D. Długosz. 
Każda złotówka ma dla nas nieocenioną wartość, gdyż ogromny koszt protez zarówno nogi, jak      
i ręki  koniecznych Tomkowi przekracza nasze możliwości. 
  Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zbierali i nadal zbierają nakrętki. 
 
             Renata i Marian Baranowscy 
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Podziękowanie 
Gdy stajemy przed rocznicą śmierci, 
to o czym myślimy? 
Kim był zmarły i dlaczego Go tak czci-
my. 
Dlaczego tu jesteśmy w kościele? 
Wiem,  dlatego, że jak   
 myślał, tak żył. 
I zawsze był wierny swojemu zawołaniu: 
„Że sztuką jest rozkwitnąć tam, gdzie nas 
Bóg posieje”. 
Św. P. Wiesława żyła i rozkwitała wśród 
nas, 
w rodzinie - w szkole i pracy społecznej. 
Aby Jej podziękować, zebraliśmy się tu, 
w rejowieckim kościele. 
Za to drodzy- 
Panie Wójcie i Radni, pracownicy UG, 
Jej przyjaciele i znajomi 
Dziękuje mąż i rodzina zwykłym staro-
polskim 
„Bóg  zapłać” 
 
 Wiesław Wójtowicz w II rocznicę śmierci 
Wiesławy Bogumiły  Wójtowicz  

„Tylko wtedy uda nam się pojąć, jak wielkim cudem jest życie, gdy stracimy bliską 
osobę” 
  Wszystkim, którzy uczestniczyli w żałobnej Mszy. Św,  w ostatniej ziemskiej drodze 
mojego Męża  Ś.P. Andrzeja Danielczuka, odprowadzili Go na miejsce wiecznego spo-
czynku serdeczne Bóg  zapłać. 
    Dziękuję P. Wójtowi Gminy T. Górskiemu i pracownikom UG, Przew. Rady P. J. Le-
chowiczowi i Radnym, Kier. GOPS - u  P. D. Holuk i pracownikom za  duchowe  wsparcie 
w trudnych chwilach, za każde życzliwe słowo i gest łagodzący ogrom cierpienia. 
Dziękuję Dyrekcji Szkoły Podst. w Rejowcu i jej pracownikom, Zarządowi Klubu Sporto-
wego „Unia” Rejowiec i kibicom tegoż klubu, Pracownikom Cukrowni, pracownikom Domu  
Dziecka w Krasnymstawie, sąsiadom, przyjaciołom, znajomym i mieszkańcom Rejowca 
oraz gminy tak licznie żegnających mojego Męża. 
 Cierpieć z drugimi jest lżej i za to serdecznie dziękuję 
            Janina Danielczuk z rodziną 

 Panu Tadeuszowi Górskiemu - Wójtowi Gminy Rejowiec, Panu Januszowi Lechowiczowi - 
Przewodniczącemu Rady Gminy Rejowiec, pracownikom i radnym gminy, pracownikom Cukrow-
ni, nauczycielom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rejowcu, członkom Oddziału Akcji Katolic-
kiej  w Rejowcu, Członkom Civitas Christiana, Członkom Koła Różańcowego, sąsiadom, przyja-
ciołom   i wszystkim, którzy nas wspomagali w chorobie, a następnie uczestniczyli w ostatniej 
drodze Antoniego Bukraby serdeczne podziękowanie składa - Żona z Rodziną. Bóg zapłać! 

Pokazali, co jest ważne w święta. 
Jasełka w Zawadówce 

 W rozgardiaszu przedświątecznych przygoto-
wań, gorączkowych zakupów i kompletowania prezen-
tów łatwo zapomnieć o istocie Bożego Narodzenia. 
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. 4 Brygady Pan-
cernej Wojska Polskiego w Zawadówce 18 grudnia 
2013 r. zaprezentowali jasełka, dzięki którym wszyst-
ko odzyskało właściwe proporcje. Otwarte serca paste-
rzy, pokora mędrców i anielskie nuty kolęd pozwoliły 
zebranym gościom poczuć niezwykłą atmosferę świąt. 
Wysiłki małych aktorów docenili nie tylko ich rodzice 
i mieszkańcy okolicznych miejscowości, lecz także 
wójt gminy Rejowiec Tadeusz Górski oraz prezes ZO 
ZKRPiBWP w Chełmie kpt. Franciszek Golik.  
Spotkanie zakończył prezes Stowarzyszenia Pamięć 
Jana Pawła II Ryszard Zawadowski, który rozdał dzie-
ciom „Teczki serdecznej pamięci”. Uczniowie, niczym 
kustosze będą w nich gromadzić rodzinne pamiątki 
papieskie, które posłużą w przyszłości jako eksponaty 
do wystawy związanej z kanonizacją  papieża Polaka.
      
      Anna Łukomska 
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Wielka O rkie-
stra Świątecznej 
Pomocy po raz 
kolejny zagrała 

w Rejowcu! 
12. stycznia po raz 22. zagrała 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Setki sztabów 
w całej Polsce i za jej granicami zbierało datki na 
zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medy-
cyny ratunkowej i godnej opieki medycznej senio-
rów. Gmina Rejowiec, jak co roku, aktywnie włączy-
ła się do tej jakże szlachetnej inicjatywy. Sztab z nu-
merem 675 znajdował się w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Rejowcu, a pracowało dla niego siedmioro 
wolontariuszy. O godzinie czternastej w GOK Rejo-
wiec rozpoczął się koncert. Zagrały na nim osoby 
związane z rejowieckim ośrodkiem kultury.. śpiewali 
(na co dzień ćwiczą wokal pod kierunkiem Marka 
Pukasa),  tańczyli (prowadzeni przez Karolinę Pilip-
czuk). Dołączyli się także dorośli - zaśpiewała Moni-
ka Pyclik oraz kapela „Sami Swoi”. Koncert był po-
łączony z aukcją przedmiotów przekazanych na or-
kiestrę przez osoby prywatne i ośrodek kultury. 
Wśród przedmiotów znalazły się m. in.: obrazy, ręko-
dzieło artystyczne, oficjalna koszulka 22. WOŚP – u, 
czy kask wojskowy… Aukcję prowadził Tadeusz 
Górski, wójt gminy Rejowiec wraz z Mirosławem 
Kościem, radnym, mocno wspierani przez Dorotę 
Łosiewicz, szefa rejowieckiego sztabu.. Rejowiecki 
sztab zebrał 4205, 43 gr. Trzeba zauważyć, że ludzi 
dobrego serca w gminie Rejowiec z roku na rok przy-
bywa, o czym świadczy coraz większa frekwencja 
obecnych na koncercie i przychylność dla wolonta-
riuszy, co podkreślają tegoroczni kwestujący. 
Agata Kurban – 280 zł, Monika Pyclik – 293, 30; 
Tomasz Praczuk – 713, 99; Danuta Długosz – 410, 
66; Agata Woźniak 223, 89; Agnieszka Dąbska – 
603, 02; Michalina Maziarczuk – 342, 87; Licytacja –  
1337, 67 
  Ferie już za nami.. 
 Dzieci z  gminy Rejowiec aktywnie spędziły 
ferie zimowe. W pierwszym tygodniu miały okazję 
korzystać z warsztatów plastycznych. Każdego dnia 
prowadził ktoś inny. Byli to: Krystyna Mojska z Kra-
snegostawu, Agnieszka Biernacka z Adamowa, Mag-
dalena Rybczyńska i  Elżbieta Konopka, obie z Re-
jowca Fabrycznego. Warto zaznaczyć, że dzieci sko-
rzystały także z warsztatów prowadzonych przez Mu-
zeum Chełmskie. Były to bardzo ciekawe zajęcia       
z „tworzenia z opłatka” oraz warsztaty malarskie in-
spirowane wystawą współczesnego artysty. Miło 
nam, że coraz częściej możemy liczyć na przychyl-
ność środowiska. Koło Łowieckie „Sokół” z Rejowca 
zasponsorowało nam część materiałów plastycznych 
na zajęcia, przekazując kwotę 300 zł oraz fundując 

nagrody w konkursie wewnętrznym, zorganizowa-
nym specjalnie na tą okazję pt. „Myślistwo, jako je-
den ze sposobów dbania o przyrodę”. Prelekcję na 
temat myślistwa wygłosił  pan Mirosław Kość, prezes 
Koła. Opowiadał o potrzebie dokarmiania zwierząt 
leśnych, troszczenia się o uprawy rolników, by zwie-
rzęta robiły jak najmniej szkód, dbania o właściwy  
przyrost zwierząt, o tym, ze często zakupują zwierzę-
ta, których liczebność się zmniejsza (np. zające), se-
lekcji zwierząt chorych. Opowiadał także o gatun-
kach chronionych żyjących w naszej okolicy, np. ło-
siach, bobrach. Konkurs wygrała Ola Koczkodaj, II 
miejsce zajęła Nikola Szpindowska, II zaś, Martyna 
Bereza. Na naszych zajęcia pojawiła się także pani 
Katarzyna Górska z KRUS w Chełmie, opowiedziała 
o zagrożeniach i bezpieczeństwie na wsi, dzieci obej-
rzały na ten temat film animowany,   a te, które znały 
odpowiedzi na późniejsze pytania - zostały nagrodzo-
ne upominkami związanymi z bezpieczeństwem (np. 
odblaski itp.). Z Warsztatów Plastycznych skorzysta-
ło 53 dzieci. 
W drugim tygodniu rozpoczęły się warsztaty ręko-
dzielnicze prowadzone przez instruktora GOK. Dzie-
ci miały okazję zajmować się pracami z filcu 
(wykonywanie kwiatów, torebek), haftowanie w/ g 
gotowych wzorów, wykonywały także obrazy z weł-
ny czy ozdoby z koralików. 
Zostały także przeprowadzone zawody indywidualne 
w piłkarzyki stołowe oraz w ping – ponga,. Pierwsze 
miejsce w Ping – ponga zajął Daniel Pietuch, drugie 
Michał Gwardiak, III – Radosław Jędruszczak. Naj-
lepszym graczem w piłkarzyki okazał się Adrian Pie-
tuch, na drugim miejscu uplasował się Łukasz Gra-
biec, trzecie zaś zajął Adrian Pieczończyk. Nagroda-
mi były puchary, rakietki do ping ponga, piłeczki 
oraz karnety na siłownię. W zawodach wzięło udział 
13 osób. 
Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych 
 7 lutego 2014 roku w GOK Rejowiec odbył się 
IX Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych. 
Komisja konkursowa w składzie: ks. Dariusz Lipski – 
parafia Rejowiec, Joanna Wąsowicz – Starostwo Po-
wiatowe w Chełmie, Dorota Łosiewicz  – dyrektor 
GOK w Rejo wcu  po obejrzeniu 6 zespołów postano-
wiła przyznać wyróżnienia: I miejsce - Zespół Szkół 
w Siedliszczu, II miejsce - Niepubliczna Szkoła Pod-
stawowa w Żulinie, III miejsce - Gimnazjum w Sawi-
nie Wszystkie zespoły otrzymały nagrody za udział  
w postaci dyplomów, pucharów i słodyczy ufundo-
wanych przez Starostwo Powiatowe w Chełmie.  

Rozśpiewany Rejowiec 
 Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki 
Ludowej to impreza coroczna, podczas której mają 
okazję zaprezentować się zespoły śpiewacze, soliści  Ciąg dalszy art. na następnej stronie 
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działające na terenie Województwa Lubelskiego. Od 
20. lat gospodarzem Przeglądu jest Gminny Ośrodek 
Kultury w Rejowcu, wspierany przez Wojewódzki 
Ośrodek Kultury w Lublinie i Starostwo Powiatowe  
w Chełmie. W tym roku w komisji konkursowej za-
siedli: Andrzej Sar (reprezentujący WOK Lublin), 
Mariusz Cichosz (kapelmistrz Orkiestry Dętej w Re-
jowcu) oraz Stanisława Dobrowolska (reprezentująca 
Starostwo Powiatowe w Chełmie). 16 lutego2014 ro-
ku do Rejowca przyjechało aż  44.  kapele i zespoły   
z ośmiu powiatów. Przewodniczący komisji - Andrzej 
Sar (organizator i juror przeglądów ogólnopolskich   
w Kazimierzy Dolnym) - podkreślił konieczność kul-
tywowania tradycji w najprostszej formie, formie mu-
zycznej, oryginalność lubelskich pieśni i przyśpiewek 
na tle kraju. Zauważył, że następuje stopniowy zanik 
pieśni tradycyjnych, na rzecz wszechogarniającej ko-
mercji, tak dostępnej w internecie. Stąd surowym 
okiem patrzył na poczynania występujących, wspiera-
ny oczywiście przez pozostałych członków jury. Ko-
misja postanowiła nagrodzić w kategorii kapele: Ka-
pelę „Siedliszczanie znad Wieprza z Siedliszcza” 
(nagrodą pieniężną w kwocie 200 zł za I miejsce), 
Kapelę Zwierzyniecką ze Zwierzyńca (150 zł – nagro-
da ufundowana przez WOK Lublin, II miejsce) oraz 
Kapelę Ludową z Gorzkowa (100 zł, III miejsce). 
Wyróżnienia w tejże kategorii w wysokości po 50 zł 
każda otrzymali Kapela Folkowa „Uroczysko” z Kra-
snegostawu oraz Kapela „Sami Swoi” z Rejowca. 
Przyznano także nagrody w kategorii zespoły. I miej-
sce zajął Zespół „Koral” z Kamienia (200 zł), II - Ze-
spół „Brusowianki” ze Starego Brusa (150 zł - nagro-
da ufundowana przez WOK Lublin) i III - Zespół 
„Górzanki” z Gozdowa (100 zł). Wyróżnienie w tejże 
kategorii w wysokości po 50 zł każda otrzymali: Ze-

spół Śpiewaczy z kapelą z Honiatycz, Zespół 
„Seniorki” z Dubeczna, Zespół, Śpiewaczy  
„Borowianki” z Białopola, Zespół „Siedliszczanki”    
z Fajsławic, Zespół „Seniorzy” z Urszulina, Zespół 
męski „Branwiacy” z Branwi , Zespół „Szansa” z Re-
jowca Fabrycznego (otrzymał nagrodę indywidualną 
Marii Patry Wicestarosty chełmskiego za udany de-
biut) 
Ponadto komisja z radością wyróżniła reprezentantów 
młodego pokolenia artystów ludo wych: 
Zespół dziecięco - młodzieżowy „Gaik zielony”         
z Dorohuska oraz Kapelę dziecięcą z Gorzkowa 

Nagrody finansowe ufundowało Starostwo 
Powiatowe w Chełmie oraz Dyrektor Wojewódzkiego 
Ośrodka Kultury w Lublinie. Ponadto wszyscy uczest-
nicy za udział otrzymali upominki ufundowane przez 
Wójta Gminy Rejowiec, oraz Lokalną Grupę Działa-
nia Promenada S 12. 

Dziękujemy wolontariuszom pomagającym 
przy Przeglądzie, Pani Monice Pyclik za prowadzenie 
oraz Panu Arkadiuszowi Korzeniowskiemu za uży-
czenie mikrofonów i pomoc przy nagłośnieniu. 

Przegląd to nie tylko nagrody, dyplomy, wy-
stępy… To także możliwość spotkania zespołów, któ-
re przecież tak często spotykają się na festynach, do-
żynkach, czy imprezach okolicznościowych. To także 
tańce, przyśpiewki biesiadne przy stołach, czy wspól-
ne muzykowanie poza sceną. Jest także przypomnie-
niem nam o bogatej kulturze niematerialnej Lubelsz-
czyzny, czy zachwytem nad pięknymi strojami z jakże 
bogatymi rozśpiewanymi ludźmi. 

Za rok w Rejowcu znów będzie okazja spo-
tkać się z prawdziwymi regionalistami! 

 
    Grzegorz Gwardiak 

Choinka w Szkole Podstawowej  
 

 Dnia 16 stycznia 2014 roku w Szkole Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu w godz. 15.00-
19.00  odbyła się zabawa choinkowa. Imprezę prowadził p. Mariusz Matera - wokalista i pracownik 
CHDK w Chełmie, który wraz z towarzyszącym mu zespołem zorganizował również zabawy i kon-
kursy: wybór najładniejszego stroju, najlepszego tancerza i pary tanecznej w rytmie światowego hi-
tu ,,Gangnam Style’’ oraz wybór najlepszego tancerza salsy. Podczas wspólnej zabawy wystąpiła 
również grupa taneczna z klasy 4b, która brawurowym wykonaniem choreograficznym do piosen-
ki ,,My Słowianie’’ zachwyciła wszystkich uczestników.  Kolejną atrakcją zabawy było malowanie 
twarzy uczniów, zorganizowane przy współpracy z rodzicami. Efekty ich pracy to pajęcze sieci,  
smoki, gwiazdki oraz inne ozdoby, które składały się na choinkowy makijaż.  Podczas przerw 
uczniowie w swoich salach lekcyjnych mogli liczyć na słodki poczęstunek. Organizatorami imprezy 
była Rada Rodziców oraz nauczyciele: A. Jaworska, M. Maziarczuk, B. Jaszczuk, G. Sobol, R. Mi-
kucki, D. Cebrat. 
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Przekaż 1% podatku na Szkołę Podstawową im. M. Reja w Rejowcu 
Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele naszej szkoły, 

 Rozpoczął się okres rozliczania z tytułu po-
datku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013. 
Jak zapewne Państwo doskonale wiecie, że każdy po-
datnik wypełniając stosowne zeznanie podatkowe 
(formularze np. PIT–37) może przekazać 1%-
 należnego fiskusowi podatku na rzecz organizacji 
pożytku publicznego. 

Zapraszamy do skorzystania z tej możliwo-
ści i  przekazania na rzecz Szkoły Podstawowej w 
Rejowcu wspomnianej kwoty. 

Wobec faktu, że placówki oświatowe nie ma-
ją, niestety, statusu organizacji pożytku publicznego 
zawarliśmy porozumienie z posiadającym taki sta-
tus  Stowarzyszeniem Rodziców na rzecz pomocy szko-

łom „Przyjazna Szkoła” z siedzibą w Mysłowicach.(nr 
KRS: 0000031762, pełen tekst Umowy oraz regula-
min akcji znajduje się na witrynie stowarzyszenia: 
www.ps.org.pl). Stowarzyszenie założyło odrębny 
rachunek dla wpłat na rzecz naszej placówki; po za-
kończeniu akcji udzieli nam pomocy rzeczowej do 
wysokości  przekazanych środków.  

 Proponowana przez nas „Akcja 1 % dla mo-
jej szkoły”, to nic innego jak wskazanie miejsca prze-
kazania zapłaconych już przez nas podatków. Po raz 
pierwszy mamy możliwość, dzięki tej Akcji, powie-
dzenia „chcę, by moje pieniądze wsparły szkołę i lep-
szą edukację mojego dziecka lub wnuka”. Nie są to 
małe kwoty w skali kraju i co najważniejsze, nic nas 
to nie kosztuje. 

Jeżeli chciałbyś/chciałabyś przekazać 1% zapłaconych przez siebie podatków na szkołę, należy w ze-
znaniu rocznym np.: PIT–37 wpisać numer KRS stowarzyszenia 0000031762, a w pozycji „cel szczegółowy” 
wpisać 600000060481, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu”. 

Wydatkowanie środków nastąpi w porozumieniu z Radą Rodziców uczniów naszej szkoły. Z góry dziękujemy 
ze współpracę i przekazaną pomoc,        Społeczność szkolna 

WIEŚCI Z 
GIMNAZJUM 

JASELKA 
 Tuż przed przerwą świąteczną - 
20 grudnia, w naszej szkole odbył się 
apel bożonarodzeniowy. Tym razem 
nie były to typowe Jasełka, a 
"Komedia bożonarodzeniowa o niebie, 
piekle i ziemi".  Przedstawienie 
przygotowała klasa I A, II A i III A 
pod kierunkiem p. Jolanty Cielepały. 
Uczniowie wcielili się w role aniołów, 
archaniołów, diabłów.  Pokazali też 
postępującą komercjalizację tego 
pięknego święta, z zaznaczeniem, o co 
tak naprawdę chodzi w obchodach 
Świąt Bożego Narodzenia. Było dużo 
śmiechu, dobrej zabawy. Mamy 
nadzieję, że widzowie dobrze 
zrozumieli przesł anie płynące z całego 
przedstawienia – o skromności, 
dobroci, zrozumieniu, szacunku            
i miłości bliźniego. 
Po Jasełkach każda klasa spotkała się 
przy wigilijnym stole. 

Prawa  
człowieka - dziecka - ucznia 

 Grudzień to miesiąc 
upamiętniający podpisanie  w 1948 
roku przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych Obradującą w Paryżu – 
Deklaracji Praw Człowieka.  
Następnie została Spisana Konwencja 
o Prawach Dziecka.  Aby uczcić 

nadanie ludziom i dzieciom praw dnia 
16.12.2013 r. w Gimnazjum im. J. H. 
Dąbrowskiego zorganizowano apel,   
którego część artystyczna 
przypomniała wszystkim o ich 
prawach, ale również o obowiązkach.  
Wiersze i piosenki w ciekawy i wesoły 
sposób ujęły najważniejsze przesłania 
Deklaracji Praw Człowieka                   
i Konwencji Praw Dziecka.  Apel 
został przygotowany przez Pedagoga 
szkolnego – Edytę Farian we 
współpracy z wychowawcą klasy III 
b– Elżbietą Ciechan. W części 
artystycznej wykazali się uczniowie 
klasy III b oraz Chór szkolny 
przygotowany przez Pana Marka 
Pukasa. 

KO NKURSY 
 W grudniu 2013 roku odbył 
się szkolny konkurs pięknego 
czytania w języku angielskim. 
Konkurs został zorganizowany 
przez p.Agnieszkę Dąbską               
i przebiegał w dwóch etapach. 
Pierwszy etap odbył się dnia 13 
grudnia 2013 r, podczas którego 
uczniowie prezentowali wcześniej 
przygotowane przez siebie 
fragmenty tekstów literackich. Po 
pierwszym etapie zostali 
wyłonienie uczniowie, którzy 
wzięli udział w drugim etapie , 
polegającym na czytaniu tekstów 

wylosowanych bezpośrednio na 
konkursie. Drugi etap odbył się 
dnia 19 grudnia 2013 roku, podczas 
którego pierwsze miejsce i tytuł 
„Master of beautiful reading” 
zdobyła uczennica klasy II b 
Aleksandra Zalichta, drugie 
miejsce zdobyła również uczennica 
klasy II b Agata Nesterenko, 
trzecie uczennica klasy III a 
Aleksandra Jędruszczak. Uczennice 
otrzymały dyplomy oraz nagrody.  

 xxx 
 Dnia 10 stycznia 2014 roku 
odbył się konkurs „ENGLISH 
DICTATION” zorganizowany 
przez p. Agnieszkę Dąbską. 
Konkurs miał formę dyktanda. 
Uczniowie pisali tekst czytany      
w języku angielskim. W ocenie 
prac brano pod uwagę błędy 
ortograficzne jak  
i interpunkcyjne. Osoba                  
z najmniejszą ilością błędów – 
uczennica klasy III A Natalia Karaś 
została zwyciężcą konkursu, drugie 
miejsce zajęła uczennica klasy II b 
Aleksandra Zalichta, trzecie uczeń 
klasy II b Michał Krawczyński. 
Uczniowie otrzymali nagrody 
ufundowane przez wydawnictwo 
Macmillan.  
  Redakcja GIMprasy 
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LIKIER CZEKOLADOWY 
  
Potrzebujemy: 
2 szk.mleka 
1 szk.czekolady w proszku 
1 szk.spirytusu 
1 szk.cukru 
1 cukier waniliowy 
 Mleko zagotować, wsypać cukier, cukier waniliowy, czekoladę w proszku, zmiksować. Na 
końcu dodać spirytus. Przelać do butelki, podawać schłodzony. 
                                                                                   Teresa Jańczuk 
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IX Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych w Rejowcu 

Naszą gminę reprezentował zespół z GOK 

 

Zespół z Siedliszcz zajął I miejsce 

 

 

 

Ferie w GOK w Rejowcu 
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Choinka w Szkole Podstawowej w Rejowcu 

Wydarzenia Gimnazjum w Rejowcu w fotopigułce 
 

 

 


