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Potwierdzamy: czas na zmianę 
 

W dzieje każdej miejscowości wpisane są okresy stabilizacji oraz mniej lub 
bardziej burzliwych zmian. Historia naszego Rejowca jest bardzo bogata,  
poprzeplatana upadkami, grabieżami, najazdami, a także okresami wzrostu  
i rozwoju gospodarczego, latami „mlekiem i miodem płynącymi”. 

Ostatnie wydarzenia - niestety - wiążą się z upadkiem przemysłu i ogólnym 
regresem gospodarczym. To czas ciężkich doświadczeń, które swoje piętno odci-
snęły na każdym mieszkańcu naszej społeczności. Wielu w poszukiwaniu źródeł 
stabilizacji finansowej zdecydowało się opuścić kraj. Pozostali, zjednoczeni wspól-
nym losem, stawili czoła wszelkim przeciwnościom, mozolnie z dnia na dzień 
walcząc o poprawę bytu, dzięki czemu jesteśmy świadkami kolejnego podniesie-
nia po upadku, wyrażającego się powolnym odbudowywaniem społeczno -  
gospodarczego stanu osady. 

 Obecnie, gdy Rejowiec z roku na rok poprawia swój wizerunek, przyszedł 
najwyższy czas,  aby zmienił swój status administracyjny, aby po okresie wyno-
szącym 145 lat wrócił do swych pierwotnych korzeni, które stworzył Mikołaj Rey. 

Szanowni Państwo - przyszedł czas, aby Rejowiec ponownie stał się  
miastem! 

„…zbyt wiele dobrej tradycji historycznej posiada osada, aby dalej tkwić 
w kleszczach carskiego ukazu….” 

Zarówna Rada Gminy jak i Wójt podjęli wielokierunkowe starania, by  
przywrócić naszej osadzie prawowity status, wynikający jeszcze z przywileju 
Króla Zygmunta Starego – Status pełnoprawnego miasta.  

Spójrzmy na korzyści, jakie niesie za sobą przywrócenie praw miejskich:  
 możliwość pozyskiwania zwiększonych funduszy z zasobów Unii  

Europejskiej,  
 zwiększenie atrakcyjności ekonomicznej i gospodarczej Rejowca, co  

w znaczący sposób wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców  
całej gminy. 

„Wszak od wieków miasto promieniowało na cały klucz ziemski,  
nierzadko wykraczając poza granice majętności rejowieckich”.    VERTE 
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Mikołaj Rey – ten, który dał początek naszej osadzie, po dziś dzień jest wzo-
rem i inspiracją dla władz gminy, które kultywując jego innowacyjność w zarzą-
dzaniu, poczyniły szereg działań wzmacniających wizerunek zarówno samej  
osady jak i całej gminy: 

 Przejęto pałac - obiekt historycznie związany z Rejowcem, 
 Zmodernizowano obiekty użyteczności publicznej, 
 Zakończono budowę sieci wodociągowej, 
 Zbudowano oczyszczalnię i kanalizację, 
 Zainwestowano w rozwój infrastruktury (drogi, chodniki), 
 Zbudowano nowe obiekty sportowe, 
 Wyremontowano świetlice, zbudowano place zabaw. 
Przygotowujemy i uzbrajamy tereny pod budownictwo mieszkaniowe,  

zapewniamy funkcjonowanie oświaty, biblioteki, kultury, orkiestry dętej i kapeli,  
a także utrzymujemy klub sportowy.  

Zwracamy się przeto do wszystkich mieszkańców naszej gminy - poprzyjcie 
nasz projekt powrotu do korzeni – powrotu do statusu miasta. 

Liczymy na powszechne poparcie naszych starań. 
Potwierdźmy wszyscy czas na zmianę! 

Nowy Tydzień Nr  44 /2-8 listopada 2015r. 
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Kto odpowiada za awarie 
na przyłączu  
wodociągowym? 
 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2015 poz. 139) szczegółowo określa 
definicję przyłącza wodociągowego:  
 
„przyłącze wodociągowe jest to odcinek przewodu 
łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instala-
cją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług 
wraz z zaworem za wodomierzem głównym.” 
 
 Natomiast zapisy umów o zaopatrzenie  
w wodę/zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ście-
ków ściśle określają obowiązki Odbiorcy jak i Dostaw-
cy wody i zakres odpowiedzialności.  
 
 Zgodnie z tymi zapisami za prawidłowe utrzy-
manie wewnętrznych instalacji wodociągowych oraz 
odpowiednie zabezpieczenie wodomierza przed dzia-
łaniem niskich temperatur, a także odpowiednie za-
bezpieczenie studzienki, (jeśli istnieje) lub pomiesz-
czenia, w którym zamontowany jest wodomierz  
– odpowiedzialny jest Odbiorca wody. 

 Odbiorca odpowiada także zgodnie z umową za 
przyłącze wodociągowe będące w jego posiadaniu  
i na terenie jego nieruchomości. 
 
 W związku z powyższym Gmina, jako Dostawca 
wody nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego ro-
dzaju awarie wynikłe na przyłączach wodociągowych 
(tj. na odcinkach od sieci głównej, poprzez przewód 
biegnący na terenie nieruchomości, aż do instalacji 
wewnętrznych w budynku) będących w posiadaniu 
Odbiorcy.  A więc Gmina tym samym nie jest odpo-
wiedzialna za usuwanie tych awarii.  
 
 Odstępstwem od tej reguły jest przypadek,  
w którym Odbiorca nie usunie awarii w ciągu 5 godzin 
od jej wystąpienia, wówczas Gmina może usunąć 
awarię, lecz kosztami obciąży Odbiorcę. 
 
 W przypadku wystąpienia awarii, Odbiorca wo-
dy zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie 
Dostawcę, czyli Gminę wówczas upoważnieni pracow-
nicy urzędu zobligowani są do odcięcia dopływu wo-
dy, a tym samym umożliwienia Odbiorcy wody usu-
nięcie awarii we własnym zakresie. 
       
 

       Artur Krupiński 

Kształtowanie się  
podatków  

 Stawki podatków i opłat lokalnych są corocznie 
ustalane przez poszczególne rady gmin. Zgodnie  
z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym 
do wyłącznej właściwości rady gminy należy podej-
mowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w gra-
nicach określonych w odrębnych ustawach.  
 Uprawnienia gminy do określenia wysokości 
podatków i opłat są stosunkowo wąskie. Górne grani-
ce kwotowe podatków i opłat lokalnych co roku ule-
gają zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi 
cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I pół-
rocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w sto-
sunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 
Wskaźnik ten ustalany jest przez  Prezesa GUS w for-

mie komunikatu  ogłoszonego w Monitorze Polskim. 
Następnie Minister Finansów w drodze obwieszczenia 
ogłasza górne granice stawek kwotowych na kolejny 
rok podatkowy. 
 Minister Finansów w obwieszczeniu w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
w 2016 roku (Mon. Pol. Z 2015. Poz. 735), określił 
stawki maksymalne, natomiast nasza gmina, jak każ-
da inna, samodzielnie ustali ich wysokość. Dlatego są 
znaczne różnice pomiędzy stawkami maksymalnymi  
a uchwalanymi przez naszą radę gminy.   
  
 Wychodząc naprzeciw naszym mieszkańcom, od 
ponad trzech lat nie podnosimy podatków, jak rów-
nież opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie 
ścieków,  w 2016 roku chcemy, aby te stawki były na 
tym samym poziomie co w latach poprzednich.  
   

   Renata Słomczyńska - Skarbnik 
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Aktywność dostrzeżona 
i wyróżniona 
 

 Od 2002 roku Gmina Rejowiec systematycznie 

uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł”, której głównym celem jest przeko-

nanie dzieci i młodzieży , że aktywność kulturalna  

i sportowa stanowi dobrą alternatywę wobec używek 

oraz jest lekarstwem na nudę i szarość dnia codzien-

nego. 

 Na przestrzeni lat kampania miała zróżnicowany 

przebieg. Były to m.in. zajęcia profilaktyczne prowa-

dzone przez szkolnego pedagoga pod jakże wymow-

nymi tytułami. Oto niektóre z nich: 

 

- Proszę taty, palenie to same straty 

- Mądry i silny nie pali 

- Zdrowo żyję, nie palę, nie piję 

 

 Inscenizacje przygotowywane przez nauczycieli 

nosiły tytuły: 

- Sąd nad przemocą 

- Sąd nad alkoholem 

 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy: 

 recytacja lub wyśpiewanie wybranego fragmen-

tu wiersza czy prozy o tematyce antyprzemoco-

wej 

 plastyczne na plakat wykonany techniką graffiti. 

 

Zawody i turnieje sportowe typu: 

 tenis stołowy, tor sprawnościowy, bieg przełajo-

wy, turniej siłowy, rajd rowerowy każdorazowo 

stawiały wyzwania bardzo dużej liczbie 

uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. 

 

 Nagrody z funduszu Gminnej Komisji Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych sprawiały dużo 

radości wszystkim, którzy je otrzymywali. Szeroki 

zakres działań znalazł uznanie w oczach organizato-

rów kampanii, skoro zarówno Gmina Rejowiec i Jej 

gospodarz Tadeusz Górski – Wójt – zostali odznacze-

ni Złotymi Certyfikatami. 

 To zasługa bardzo wielu osób, w tym nauczycie-

li, pedagogów, dyrekcji szkół, gminy jako organu pro-

wadzącego na czele z Wójtem oraz samej młodzieży. 

  Gratulujemy 

 Janina Danielczuk 
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Dowóz dzieci  
do przedszkola, 
szkoły  
podstawowej  
i gimnazjum  
w Gminie Rejowiec 

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o syste-

mie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. 

zm.) Gmina  ustala sieć publicznych przedszkoli i oddzia-

łów przedszkolnych w szkołach podstawowych w taki spo-

sób, aby wszystkie dzieci pięcioletnie zamieszkałe na tere-

nie gminy miały możliwość spełnienia obowiązku roczne-

go przygotowania przedszkolnego, a droga dziecka z domu 

do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego  

w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przed-

szkolnego nie przekraczała 3 km (art. 14a ust. 2 ustawy  

o systemie oświaty). Jeżeli droga ta przekracza 3 km, Gmi-

na zapewnienia bezpłatny transport i opiekę w czasie prze-

wozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opie-

kuna środkami komunikacji publicznej, w przypadku gdy 

gmina nie ma możliwości zorganizowania transportu a do-

wożenie zapewniają rodzice. 

 Inaczej kształtuje się zadanie gminy w odniesieniu 

do realizacji obowiązku szkolnego  przez dzieci zamieszka-

łe na terenie gminy. Samorząd ustala sieć publicznych 

szkół w taki sposób, aby umożliwić wszystkim dzieciom 

spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem, że 

droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 

 

1. 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podsta-

wowych, 

2. 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół pod-

stawowych oraz uczniów gimnazjów. 

 

 W przypadku przekroczenia w/w odległości, gmina  

zapewnienia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewo-

zu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji 

publicznej dzieciom zamieszkałym w danym obwodzie. 

 Zasadą jest, że dziecko powinno uczęszczać na zaję-

cia do szkoły położonej najbliżej miejsca zamieszkania. 

Gmina jednak nie ma obowiązku finansowania dowozu 

dziecka uczęszczającego do szkoły położonej poza obwo-

dem, a także poza obszarem administracyjnym gmin. 

 Na organach gminy ciążą również szczególne obo-

wiązki, jeżeli chodzi o uczniów posiadających orzeczenie  

o niepełnosprawności. Obowiązek gminy polega na zapew-

nieniu uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie  

i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy  

o systemie oświaty, bezpłatnego transportu i opieki w cza-

sie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimna-

zjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośle-

dzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacz-

nym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie 

dłużej  jednak niż do ukończenia 21 roku życia. 

Ponadto gmina ma obowiązek zapewnienia dzie-

ciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głę-

bokim, uczestniczącej w zajęciach rewalidacyjno-

wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośle-

dzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężony-

mi, bezpłatnego transportu  i opieki w czasie przewozu do 

ośrodka umożliwiającego tym dzieciom realizację obo-

wiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż 

do ukończenia 25 roku życia.                          

W przypadku, gdy dowożenie ucznia i opieka jest 

zapewniona przez rodziców, opiekunów lub opiekunów 

prawnych, gmina ma obowiązek zwrotu kosztów przejazdu 

ucznia oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka.  

Samorząd Gminy Rejowiec realizując obowiązki 

określone w ustawie w roku szkolnym 2015/2016 dowozi  

222 uczniów, w tym - 84 uczniów do Gimnazjum w Re-

jowcu, 109 uczniów do Szkoły Podstawowej w Rejowcu  

i 28 dzieci do oddziałów przedszkolnych  przy szkole pod-

stawowej oraz 1 dziecko do Gminnego Przedszkola w Re-

jowcu.  

Dzieci dowożone są na trzech trasach. Na każdej  

z nich  zorganizowano cztery kursy, w tym: dwa ranne, 

którymi dzieci przyjeżdżają do szkoły oraz dwa popołu-

dniowe, którymi odjeżdżają do domu. 

Dowozy odbywają się w dwóch kierunkach auto-

busami należącymi do Urzędu Gminy Rejowiec, natomiast  

jedna trasa obsługiwana jest przez Lubelskie Linie Autobu-

sowe w Lublinie, gdzie dzieci dojeżdżają do szkoły na pod-

stawie biletów miesięcznych wykupowanych przez Gminę. 

Samorząd Gminy Rejowiec dowozi również 13 

uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych 

położonych poza terenem gminy. Transport realizowany 

jest w różnych formach w zależności od możliwości i po-

trzeb. Jedenaścioro dzieci dowożonych jest do Specjalnych 

Ośrodków Szkolno – Wychowawczych samochodami nale-

żącymi do ośrodków do których uczęszczają uczniowie. 

Dwoje dzieci dowożą rodzice własnymi środkami transpor-

tu. Opieka podczas przejazdów organizowana jest przez 

szkoły, rodziców oraz starostwo powiatowe w Krasnymsta-

wie. W każdym z tych przypadków wszystkie koszty, za-

równo dowozów jak i opieki ponosi w całości Gmina Rejo-

wiec.   

 

Wydatki na dowożenie ogółem wyniosły 

285 104,61 zł, w tym: na uczniów niepełnospraw-

nych –  29 092,84 zł, z czego 7137,98 zł to opieka  

w czasie przejazdów. 
 
                                                                                              

      Grażyna Korcz 
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… „W Dniu Nauczyciela,  

w dniu Waszego Święta 

 Staje przed wami  

gromadka uśmiechnięta”… 
 

 14 października to 
dzień wolny od zajęć dydak-
tycznych i wydawałoby się, 
że szkoła świeci pustkami. 
Jednak w przypadku naszej 
szkoły - Szkoły Podstawowej 
w Rejowcu- było inaczej. Już 
od 8 rano uczniowie, rodzice 
i nauczyciele skrzętnie przy-
gotowywali się do uroczyste-
go spotkania. Wraz z upły-
wem czasu na sali gimna-
stycznej robiło się gwarniej, 
przybywało coraz więcej go-
ści, a punktualnie o godz. 
9.00 rozpoczął się koncert na 
cześć rejowieckiej oświaty. 
Wiktoria Wołoszyn i Mikołaj 
Nowaczek (uczniowie kl. III 
b) wraz z nauczycielami, p. 
Dorotą Bednarską i p. Toma-
szem Praczukiem zamienili 
się w konferansjerów. Wszy-
scy usłyszeli, że mimo różni-
cy zdań: nauczycieli (że rok 
szkolny jest zbyt krótki, bo 
nie mieści się w nim realiza-
cja programu) i uczniów (że 
rok szkolny jest za długi, bo 
program nie mieści się w ich 
głowach) to jesteśmy zgodni co do jednego - muszą się  
w nim zmieścić obchody wszystkich świąt. Jednym z nich 
jest Święto Edukacji Narodowej, powszechnie znane jako 
Dzień Nauczyciela. 
 W części oficjalnej - Wójt  p. Tadeusz Górski zwrócił 
uwagę na trud i wysiłek nauczycieli włożony w edukację  
i wychowanie, przyznając i wręczając nagrody. Otrzymały 
je: dyr. SP w Rejowcu  p. Małgorzata Królicka oraz nauczy-

cielka edukacji wczesnoszkolnej p. Dorota Bednarska. Dy-
rektor SP podziękowała nauczycielom i pracownikom. Ży-
czyła wszystkim sukcesów i wytrwałości oraz wyróżniła 
nagradzając nauczycieli: p. Renatą Adamczuk, P. Marię 
Knapińską, p. Przemysława Mierzyńskiego, p. Agnieszkę 
Janiec-Rogowską i p. Rafała Mikuckiego. Nagrody otrzyma-

li również pracownicy admini-
stracji i obsługi. 
 Do życzeń dla nauczycieli 
d o ł ą c zy l i  s ię  ro dz i c e .  
W ich imieniu wystąpiła przew. 
Rady Rodziców p. Agnieszka 
Kloc, przekazując piękną wiązan-
kę kolorowych kwiatów na ręce 
p. Dyrektor. W dalszej części 
uroczystości wystąpił chór szkol-
ny pod kierunkiem p. Anny Ja-
worskiej, który wykonał dwa 
utwory „Nadzieja siostra wiatru” 
i „Szalona klasa”. Łukasz Paśnicki 
i Dominika Styś - uczniowie kl. V 
a - deklamowali wiersz Zbignie-
wa Herberta pt. „Pan od przyro-
dy”, których przygotowała p. 
Joanna Gozdecka. Na zakończe-
nie grupa taneczna pod kierow-
nictwem p. Anny Prus zaprezen-
towała układy taneczne do 
utworów „Stronger” i „Party”. 
Najmłodszą artystką tego poran-
ka była Jagoda Batejko, która 
zadedykowała piosenkę „o mnie 
się nie martw” wzbudzając 
uśmiech i gromkie brawa zgro-
madzonych. 
 I tak wszystko co dobre, 
szybko się kończy. I spotkanie,  

i święto edukacji też. Znów wróciliśmy do pracy z wiarą, że 
wypowiedziane w tym dniu miłe słowa i życzenia spełnią 
się z nawiązką. Nauczyciele z optymizmem będą przekazy-
wali wiedzę, a uczniowie będą ją chłonąc i pielęgnować. 
Wierzymy w sukces nas wszystkich. 
 

                                  Dorota Bednarska    

    WYKAZ 
 pracowników pedagogicznych (dyrektorów  
i nauczycieli) szkół i przedszkola Gminy Rejowiec, 

którym przyznano nagrodę  
Wójta Gminy Rejowiec   

z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2015 r. 

xxx 
Ewa Nowak - dyrektor Gimnazjum  w Rejowcu 

Małgorzata Królicka - dyrektor Szkoły Podstawowej w Rejowcu        
Barbara Kość - dyrektor  Gminnego Przedszkola w Rejowcu 

Dorota Bednarska -  nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rejowcu     
Agnieszka Dąbska - nauczyciel Gimnazjum w Rejowcu 

Danuta Malarz - nauczyciel Gminnego  Przedszkola  w Rejowcu  



 

 

Oksza 

Strona 9 

„Święto Dyni”  

w Niedziałowicach 
W dniu 18 października br. w sołec-
twie Niedziałowice odbyła się impre-
za plenerowa dla dzieci i młodzieży 

pn. „Święto Dyni”.  Program imprezy obejmował m.in. 
gry i zabawy dla najmłodszych mieszkańców wsi 
(przeciąganie liny, wyścigi w workach), przeprowa-
dzenie i rozstrzygnięcie konkursu na najciekawsze wy-
konanie „dyniowego stracha” oraz ognisko dla uczest-
ników na zakończenie. W konkursie udział wzięło kil-
kanaście dzieci. Czołowe miejsca zajęli odpowiednio: 
Aniela Sroczyńska (I miejsce), Aleksandra Nowakow-
ska (II miejsce) oraz Jakub Wójcik (III miejsce).  Święto 
Dyni w Niedziałowicach wsparła  Placówka Terenowa 

KRUS w Chełmie reprezentowana przez panią Kata-
rzynę Górską, która przekazała na potrzeby realizacji 
zadania  opaski  odblaskowe, kamizelki oraz książeczki 
edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa na wsi oraz 
pani Marianna Czajka - sołtys Niedziałowic. Dodatko-
wo wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy 
przygotowane przez mieszkańców wsi, wkładem wła-
snym sołectwa było także  przygotowanie  dla  uczest-
ników  poczęstunku  przy ognisku. 
 
 Pomysłodawcą „Święta Dyni” była sołtys wsi 
Niedziałowice - Marzanna Czajka, która ma nadzieję 
że impreza ta wpisze się już na stałe w kulturalny  har-
monogram niedziałowskich wydarzeń. 
   

 

 Agnieszka Hasiec-Bzowska 

IV Konferencja Kobiet 
w Rejowcu 
 

 W nowoczesnym świecie kobiety, poprzez pracę  
w domu i rodzinie, w różnych gałęziach naszej gospodarki, 
w życiu publicznym, stają się współtwórczyniami  postępu  
naukowego, technicznego, przemysłowego, kulturowego. 
Nie partycypują one jednak w takim stopniu, jak mężczyźni 
w osiągnięciach z różnych dziedzin. 
      Jednak poprawa w tym zakresie  staje się widoczna. 
Potwierdzeniem tej prawdy są działania kobiet z naszej 
gminy. Spotykają się każdego roku, by zdobyć nowy zakres 
wiedzy, podzielić się osiągnięciami i pokazać, ile są warte. 
 Czwarta Konferencja Kobiet w Rejowcu miała miej-
sce w dniu 16 października b.r.  Licznie przybyły panie  
z terenu całej gminy. Było ich ponad 120. Nie mogło za-
braknąć ważnych osobistości., a wśród nich P. Krzysztofa 
Grabczuka – wicemarszałka Woj. Lubelskiego – Honorowe-
go Obywatela Rejowca. P. Bożena Deniszczuk – kandydat-
ka na posła sejmu RP reprezentowała starostwo.   Władze 
reprezentowali P.P Mirosław Kość – Przew. Rady Gminy  
i jej gospodarz Tadeusz Górski - Wójt , który to otworzył 
uroczyste spotkanie. 
   Atrakcji było co niemiara. P. Katarzyna Górska – re-
prezentująca KRUS w Chełmie – jeden  ze współorganiza-
torów imprezy - wygłosiła bardzo interesującą pogadankę 
na temat boreliozy, która nie zawsze w porę zostaje za-
uważona, mając ujemny wpływ na zdrowie. 
  

 Drugi ze współorganizatorów  -ZDR Chełm – zaprosił 
do współpracy  studentów Medycznego Studium Zawodo-
wego w Chełmie.  Ci, w sposób wysoce profesjonalny, 
przeprowadzili nieodpłatnie usługi pielęgnacyjne twarzy  
 rąk, z których panie chętnie korzystały. Masaż kręgosłupa 
znalazł wśród zebranych wiele osób chętnych.  Prelekcja 
na temat dbania o protezy wyjaśniła wiele rzeczy wcze-
śniej nieznanych, a jakże przydatnych. 
       Pokazy kosmetyczne przeprowadzili przedstawiciele 
firm „AVON” i „ORIFLAME”. Z kolei firma Topperwear za-
prezentowała wysokiej jakości wyroby i akcesoria kuchen-
ne. Wśród uczestników rozlosowano cenne nagrody, które 
ucieszyły szczęśliwców. 
      Prawdziwą atrakcją okazał się pokaz kulinarny nie-
dawno powstałego KGW Hruszów. Przygotowane potrawy 
miały nie tylko atrakcyjny wygląd, ale smakowały wyśmie-
nicie. Panie pokazały wykwintny kunszt kulinarny. Smako-
łyki działały na zmysł wzroku, węchu , smaku i dotyku. 
 
    Zainteresowaniem cieszyła się wystawa rękodzieła, 
której autorkami są panie z grupy hafciarskiej „Igłą malo-
wane” i dziecięca grupa rękodzieła artystycznego  
„Niteczki” działające przy GOK Rejowiec pod  kierunkiem 
instruktora P. Danuty Długosz. 
 
    Uczestnikom spotkania czas uatrakcyjniały radosne 
melodie naszej Kapeli „Sami Swoi”. 
Mamy nadzieję, że kolejne lata zaowocują podobnymi spo-
tkaniami. 

   Janina Danielczuk 
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Oksza 

Dnia 14 październi-
ka br. (środa) odbył 
się w naszej szkole 
uroczysty apel z 
okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Na uro-
czystościach spotkali się 
pracownicy Przedszkola,  
Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Rejowcu. Pod-
czas apelu zostały wręczo-
ne Nagrody Wójta Gminy 
Rejowiec, które otrzymali 
między innymi nasza pani 
dyrektor Ewa Nowak i na-
uczycielka języka angiel-
skiego pani Agnieszka Dąb-
ska. 
 Wręczone zostały 
również Nagrody Dyrektora 
Gimnazjum. Za najlepsze 
osiągnięcia egzaminacyjne swoich uczniów wyróżniono 

panie Jolantę Cie-
lepałę, Annę Bzi-
kot, Agatę Woźniak 
i pana Tomasza 
Praczuka. Za wybit-
ne osiągnięcia 

sportowe gimnazjalistów nagrodę 
otrzymała pani Beata Werner-
Kość. Za sumienna prace pani dy-
rektor nagrodziła również pra-
cowników administracji i obsługi. 
 Po części oficjalnej ucznio-
wie klasy III b, przygotowani przez 
panie Agnieszkę Dąbską  i Joannę 
Pikułę, zaprezentowali się w scen-
kach z życia szkoły. Występ 
wszystkim bardzo się spodobał. 
 Następnie uczennice z klas 
II przedstawiły układ taneczny 
przygotowany przez panią Beatę 
Werner-Kość. 

Walczyli  
w przełajach 
                 
 Koniec września to okres startowy dzieci i młodzieży 
w przełajach. 
 
 Gimnazjum J. H. Dąbrowskiego w Rejowcu tradycyj-
nie jak co roku reprezentowało naszą gminę w rywalizacji 
sportowej sztafet w przełajach 10x800m dziewcząt  
i 10x1000m chłopców. Na szczeblu powiatu w Wierzbicy 
dziewczęta w składzie: W. Kozieł, M. Fabiańczyk,  
M. Jóżwiak, A. Nachuniuk, J. Kister, I. Wdowicz, P. Wójcik, 
E. Adamczuk,- K. Maciejewska, E. Sadowska, J. Bandosz,  
N. Kaczor   wywalczyły pierwsze miejsce i awansowały do 
zawodów rejonowych w Cycowie. Drużyna chłopców  
w składzie: A. Uszko, J. Czajka, B. Rejak, N. Jaworski,  
D. Oleksiejuk, D. Kośc, P. Werynkowicz, A, Łubianka, K. 
Przychodaj, K. Kister, T. Piłat, K. Sadowski, A. Chomątow-
ski, po pokonaniu rywali wywalczyła również pierwsze 
miejsce i awansowała do rejonu.  W Cycowie na dobrze 
przygotowanej trasie i po ciężkiej rywalizacji, dziewczęta 
zajęły czwarte miejsce, a chłopcy z drugiego miejsca awan-
sowali do gimnazjady na szczeblu województwa. Systema-
tyczne treningi i dobre przygotowanie większości chłop-
ców pozwoliły dobrze wystartować drużynie 20 październi-
ka w Lubartowie, która była jeszcze  zasilona przez A. Kar-

kowskiego.  
 
 Do szóstej zmiany nasi chłopcy zajmowali trzecie 
miejsce, aby po ciężkiej rywalizacji w deszczu na pozosta-
łych zmianach zająć ostatecznie piąte miejsce w woje-
wództwie lubelskim. To duży sukces naszych podopiecz-
nych, bo do trzeciego miejsca zabrakło 10 sekund.  Start  
w takich zawodach to duże przeżycie, szacunek do prze-
ciwnika, pokonywanie trudności, systematyczne dążenie 
do celu, panowanie nad stresem, radość ze zwycięstwa 
oraz umiejętne przeżywanie porażki. Do tego należy dodać 
wyrabianie potrzeby spędzania aktywnie czasu wolnego na 
świeżym powietrzu, hartowanie organizmu i rozwijanie 
cech motorycznych, co ostatecznie wpływa na lepszy roz-
wój młodego organizmu. 
 

Apel do rodziców  
 
 Szanowni Państwo. Mobilizujcie swoje dzieci do sys-
tematycznej pracy, korzystania z szerokiej oferty zajęć po-
zalekcyjnych w gimnazjum. To wszystko jest jeszcze za dar-
mo. A dobre wykształcenie to najlepszy prezent dla Wa-
szego dziecka. Wystarczy tylko raz czy dwa razy w tygo-
dniu  odebrać  pociechę po zajęciach i mobilizować, aby  
z nich korzystała i się rozwijała.   
                                                                                               
   
     B. Werner Kość, M. Kość                



 

 

Oksza 

Strona 11 

Zaprzyjaźnić się z książkami, 

Dumą swojej szkoły być 

Ze wszystkimi Pierwszakami  

Ślubujemy dziś! 
 

 Takimi właśnie słowami dnia 15 października 
2015r. Pierwszaki złożyły uroczystą przysięgę na Stan-
dar Szkoły i zostały przyjęte w poczet uczniów Szkoły 
Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu. Na uroczystość 
przybyli władze Gminy, Dyrekcja Szkoły, Rodzice  
i starsi uczniowie. Najważniejsze były jednak Pierw-
szaki, które zaprezentowały się przed publicznością 

recytując wiersze i śpiewając piosenki. Nie zabrakło 
też zabaw tanecznych. Uroczystość prowadzili ucznio-
wie klas czwartych wspólnie z p. Rafałem Mikuckim. 
Tak jak dawniej rycerze, uczniowie zostali pasowani 
ołówkiem na uczniów.  
 Miłą niespodzianką były występy dla dzieci. 
Przygotowali je uczniowie klasy 3b i 6b pod kierun-
kiem p. Doroty Bednarskiej i p. Barbary Wójcik. Pierw-
szaki zostały obdarowane licznymi prezentami. A były 
to pamiątkowe dyplomy, książki, zeszyty oraz słody-
cze. Uroczystość Ślubowania na pewno długo pozo-
stanie w pamięci wszystkich uczniów i ich rodziców. 

Anna Prus 
Barbara Klimowicz 

Ewa Semeniuk 

NOWOŚCI W GMINNEJ  

BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 

 

Biblioteka poleca:  

 
1. Kamińska A. –,, Simona: opowieść o niezwyczajnym 
życiu Simony Kossak”.  Wydawnictwo Literackie, 2015 r. 
 
         Ostatnia Kossakówna. Córka Jerzego, wnuczka Woj-
ciecha, prawnuczka  Juliusza — trzech malarzy rozmi-
łowanych w polskim krajobrazie i historii,  miała być sy-
nem i czwartym Kossakiem. Ponad trzydzieści lat żyła w 
 drewnianej leśniczówce pośrodku Puszczy Białowie-
skiej, bez wody i  prądu. Była naukowcem, ekologiem, 
autorką nagradzanych filmów i  słuchowisk radiowych. 
Uważała, że należy żyć prosto i blisko przyrody.  W ś r ó d 
zwierząt znalazła to, czego nigdy nie doświadczyła od ludzi. 
 Co takiego spotkało ją w Krakowie, że zdecydowała 
się na ucieczkę?  Dlaczego została wydziedziczona? 
Wreszcie — czy w „dziczy” odnalazła  szczęście? 
 
2. Wachowicz  B. - ,,Siedziby wielkich Polaków: od Reja 
do       Kraszewskiego”.  Świat Książki, 2013 r.           
                                                                                                                                       
 Dzięki tej książce mamy wyjątkową okazję odwiedzić 
miejsca      zamieszkania sławnych Polaków, poznać ich 
życie i losy ich domostw – barwne, piękne, dramatyczne. 

Odwiedzimy Nagłowice Mikołaja Reja 
-  ojca literatury polskiej, Czarno-
las mistrza polskiej pieśni – Jana 
 Kochanowskiego, Mereczowsz-
czyznę na Polesiu, gdzie przyszedł na 

świat  zwycięzca spod Racławic – Tadeusz Kościuszko, „kraj 
lat dziecinnych”  Adama Mickiewicza – Zaosie, Nowogró-
dek, jezioro Świteź, Żelazową Wolę  – miejsce narodzin 
Chopina, itd...  
 
3. Lagercrantz D. - ,,Co nas nie zabije”. Czarna Owca, 2015 
r. 
 
 Powieść kryminalna. Kontynuacja bestsellerowej 
trylogii Millennium Stiega Larsona. Treść książki owiana 
jest tajemnicą. Mikael Blomkvist przechodzi kryzys 
i rozważa porzucenie zawodu dziennikarza śledczego. Lis-
beth Salander podejmuje duże ryzyko i bierze udział 
w zorganizowanym ataku hakerów. Ich drogi krzyżują się, 
kiedy profesor Balder, ekspert w dziedzinie badań nad 
sztuczną inteligencją, prosi Mikaela o pomoc. Mikael bez 
wahania zaczyna zbierać materiały do sensacyjnego tek-
stu, który może uratować jego karierę. 
 
4. Follet  K. -,, Świat bez końca” . Albatros, 2015 r. 
 
 W 1989 Ken Follett opublikował swoją najsłynniej-
szą książkę – powieść historyczną,, Filary Ziemi”, której 
fabułę osnuto wokół budowy fikcyjnej katedry Kingsbridge 
w XII-wiecznej Anglii. Akcja ,,Świata bez końca” zaczyna się 
200 lat później, w roku 1327. Spotykamy tu potomków 
Jacka i Toma, bohaterów tamtej sagi. Na tle barwnej pano-
ramy średniowiecza w okresie wielkich przemian i dziesiąt-
kującej społeczeństwo zarazy toczy się epicka opowieść  
o walce o władzę, pieniądze i wpływy...                                                                                                                                             
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ODDZIAŁ  DLA  DZIECI    
I  MŁODZIEŻY  GBP  
POLECA           
 
BARBIE.PERŁOWA  KSIĘŻNICZKA 

Tekst: Paweł  Pokora 

Wydawnictwo  Egmont Polska  Sp.z o.o. 

Warszawa  2014. 

  

My  Little  Pony. Ciasto  świecidełko. 

My Little  Pony. Zjazd rodzinny. 

Wydawnictwo  Egmont Polska Sp.z o.o 

Warszawa 2014. 

  

Minnie w Paryżu 

Tekst: Sheila Sweeny Higginson 

Wydawnictwo  Egmont Polska Sp.z o.o 

Warszawa 2014. 

 

DLA  MŁODZIEŻY  POLECAMY 

Hobbs  Valerine 

„Nie wrócę do domu” 

Wydawnictwo :CAT” 

Toruń 2014 

  

Green Joens 

„Papierowe  miasto” 

Wydawnictwo „Bukowy  Las” 

Wrocław  2014. 

                     Teresa  Kopniak 

Oksza 

Projekt ”Książki 
naszych marzeń” 
Wójt Gminy Rejowiec podaje do pu-

blicznej wiadomości, że Gmina Rejo-

wiec  wystąpiła do Kuratorium Oświaty 

w Lublinie z projektem „Książki na-

szych marzeń”, który został rozpatrzony pozytywnie.  

O środki z programu wnioskowała do organu prowadzące-

go Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu.    

Zgodnie z jego zapisami szkoła otrzymała wsparcie 

finansowe ze środków budżetu państwa w kwocie 2120,00 

zł oraz ze środków z budżetu Gminy Rejowiec w kwocie 

530,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki 

szkolnej w ramach rządowego programu „Książki naszych 

marzeń”.                                                                           

 Program realizowany jest w roku szkolnym 

2015/2016. Przede wszystkim umożliwi on zakup książek 

do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji 

i zainteresowań czytelniczych.                                                    

Za pieniądze z programu biblioteki szkolne będą 

kupować książki, które nie są podręcznikami. Tytuły te 

będą wybierane przez uczniów. Mają to być lektury, który-

mi autentycznie są oni zainteresowani, bliskie ich doświad-

czeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świa-

ta. Książki te swoją fabułą powinny rozbudzać ciekawość 

młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspi-

rować do twórczego działania.                 

 Uczniowie mają też być zachęcani przez nauczy-

cieli i bibliotekarzy do wypożyczania książek na okres ferii 

letnich i zimowych, co powinno pogłębiać w nich nawyk 

czytania i podtrzymywać zainteresowanie czytelnicze.                                                                                          

 W ramach programu przewidziana jest także współpraca 

bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi 

i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi. Biblioteki 

szkolne, w miarę możliwości, powinny konsultować zaku-

py nowości z bibliotekami publicznymi, aby gromadzone 

zbiory uzupełniały się. Biblioteki mają także wspólnie or-

ganizować wydarzenia służące popularyzacji i promocji 

czytelnictwa. Podstawowym rezultatem programu ma być 

trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem.  

 

 Grażyna Korcz 

Książki naszych marzeń 
Miło mi  poinformować, że Szkoła Podstawowa  im. Mikołaja 
Reja w Rejowcu w roku szkolnym 2015/2016 realizować będzie 
program przygotowany przez MEN – „Książki naszych marzeń” 
Umożliwi on zakup książek do biblioteki szkolnej w celu promocji 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompe-
tencji i zainteresowań czytelniczych. 
Za pieniądze z programu biblioteka nasza zakupi książki, które 
powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go 
rzeczywistością i inspirować do twórczego działania. 
Już w ubiegłym roku szkolnym przeprowadziłam ankietę, w któ-
rej uczniowie mogli wypowiedzieć się, jakie książki chcieliby za-
kupić do szkolnej biblioteki. Na tej podstawie oraz po konsultacji 

z nauczycielami i przedstawicielami rodziców powstała lista ksią-
żek, które już zostały zamówione. Lista zakupów była również 
konsultowana z Gminną Biblioteką Publiczną oraz Biblioteką 
Pedagogiczną w Chełmie. Kwota, za  jaką  kupimy książki, wynosi 
2650 zł. (z tego 2120 zł to pieniądze pochodzące z MEN, pozo-
stałe to wkład własny).  
Efektem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych lu-
dzi czytaniem. Aby tak się stało, muszą doświadczyć przyjemno-
ści z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wie-
dzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spę-
dzania wolnego czasu.  
Mam nadzieję, że tak się stanie, bo uczniowie już pytają, kiedy 
będzie można wypożyczyć nowe książki.  

 Iwona Borowska - Bibliotekarka SP w Rejowcu 

http://men.gov.pl/pl/jakosc-edukacji/program-ksiazki-naszych-marzen
http://men.gov.pl/pl/jakosc-edukacji/program-ksiazki-naszych-marzen


 

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW  
GMINY 

 W związku z okresem zimowym zwracam się do 
mieszkańców naszej gminy z prośbą o włączenie się do 
działań o charakterze profilaktycznym i osłonowym wobec 
osób narażonych na działanie niskich temperatur, tj. osób 
bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych, w pode-
szłym wieku, niezaradnych życiowo. Zachęcam do pomocy 
międzysąsiedzkiej. Wrażliwość i aktywna postawa miesz-
kańców wobec osób zagrożonych oraz przekazywanie in-
formacji o nich odpowiednim lokalnym służbom, w tym 
pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Rejowcu, policji, pogotowia ratunkowego, zakładów opieki 
zdrowotnej, pozwoli na podejmowanie szybkich i właści-
wych działań interwencyjnych, przyczyni się do łagodzenia 
negatywnych skutków zimy. 
 
 Poniżej przedstawiam wykaz adresowy wybranych 
placówek działających na rzecz osób bezdomnych w zakre-
sie zapewnienia schronienia i gorącego posiłku: 
 
 Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa 

Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Chełmskie, ul. 
Wołyńska 69, 22 – 100 Chełm, tel. 82/563-01-12 

 Dom Samotnej Matki Chełmskiego Ośrodka Wspar-

cia Bliźniego „Caritas” w Pokrówce, ul. Gminna 61, 
22 – 100 Chełm, tel. 82/565-38-43 

 Lubelskie Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar – 
Markot” Stowarzyszenia Monar Warszawa, ul. Ką-
pieliskowa 28, 22 – 100 Chełm, tel. 512-026-291  

 Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa 
Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdniku, ul. 
Orzeszkowej 4, 21 – 040 Świdnik, tel. 81/751-59-08 

 Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa 
Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zamojskie, ul. 
Orlicz – Dreszera 2, 22 – 400 Zamość, tel. 84/627-09
-31 

 Jadłodajnia „Caritas”, ul. Lubelska 137a, 22 – 100 
Chełm, tel. 82/565-38-43 

 Kuchnia dla Ubogich im. Matki Teresy z Kalkuty 
„Ludzie Ludziom”, ul. Okrzei 38, 22 – 300 Krasny-
staw, tel. 82/576-38-31 

 
 Aktualna baza danych o placówkach działających na 
terenie województwa lubelskiego znajduje się na stronie 
internetowej Wydziału Polityki Społecznej pod adresem: 
www.lublin.uw.gov.pl oraz pod interwencyjnym numerem 
telefonu 987, działającym całodobowo w Lubelskim Urzę-
dzie Wojewódzkim.    

    
 Dorota Holuk GOPS w Rejowcu 
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Październik – MIESIĄC BIBLIOTEK 
SZKOLNYCH 
 
 Biblioteki w tym czasie organizują wiele wydarzeń  
i atrakcji. W  naszej szkolnej bibliotece jak  co roku obcho-
dziłam to święto z uczniami.  
 Właśnie  w październiku w ramach pierwszych zaplanowa-
nych działań projektu promującego czytelnictwo „Książka 
bawi, uczy i wychowuje”, próbowa-
łam przekonać uczniów, że Czytać 
można wszędzie.   
 Z klasami 3a i 3b odwiedziłam 
Gminną Bibliotekę Publiczną, gdzie 
dzieci najpierw wysłuchały fragmentu 
książki, który ciekawie przeczytała pa-
ni  Małgosia Kopniak, a następnie sa-
me głośno czytały swoim kolegom.  
Przy okazji uczniowie mogli  wypoży-
czyć sobie książki, a ci, którzy tu jesz-
cze nigdy nie byli, mogli zwiedzić bu-
dynek biblioteki. 
 Z klasami – 2a, 2b i 2c wybrałam się do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Rejowcu, gdzie  uczniowie wysłuchali 

utworów Jana Brzechwy i Juliana Tuwima w pięknej inter-
pretacji pani Dyrektor - Doroty Łosiewicz. Chętni uczniowie 
również mogli wyjść na scenę i  sami lub wraz z panią Do-
rotą odczytać wiersze. Spotkanie było również okazją do 
zapoznania się z ofertą GOK-u, obejrzenia wystaw prac 
dzieci i dorosłych oraz ekspozycji obrazów.  
 Przeprowadzałam  dla klas zajęcia biblioteczne –„Jak 
dawniej zapisywano informacje?”. W trakcie zajęć ucznio-
wie dowiedzieli się, jak zapisywano informacje od najdaw-
niejszych czasów. Zastanawiali  się także, czy informację 

łatwiej przekazać przy pomocy ry-
sunku, czy tekstu. Sami próbowali 
przetworzyć podaną informację 
tekstową na rysunek.  
 Wraz z p. Anią Jaworską zor-
ganizowałam  konkurs czytelniczo – 
plastyczny „Ilustracja do bajki lub 
baśni ze zbiorów naszej szkolnej 
biblioteki” dla uczniów klas 0-3,  na 
który wpłynęło aż 88 prac. Najlep-
sze prace znalazły się na wystawie 
na szkolnym korytarzu.  

 
 Iwona Borowska  

Bibliotekarka szkolna SP w Rejowcu 
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KANTYCZKA 

 

 2 1/2 szklanki mąki 
 1 1/2 margaryny 
 8 jajek 
 2 szklanki cukru pudru 
 3 łyżeczki proszku do pieczenia 
 1/2 szklanki maku (może być mniej) 
 2 łyżki kakao 
 2 słoiczki drylowanych wiśni 
 2 paczki biszkoptów podłużnych 
 
  
Sposób wykonania: Z białek ubić pianę. Margarynę utrzeć z cukrem i żółtkami. Dodać mąkę, proszek do pie-
czenia oraz pianę. Ciasto podzielić na trzy części. Do jednej dodać mak, do drugiej kakao, trzecią zostawić bia-
łą. Na blachę ciasto ciemne. Biszkopty w odstępach na szerokość biszkopta, między biszkopty wiśnie. Zalewa-
my to ciastem z makiem. Znowu biszkopty i wiśnie, zalewamy ciastem białym. Po upieczeniu (około 50 minut) 
polewamy polewą czekoladową.                                          
             Władysława Jagiełło 
                                                                                       Wereszcze Małe  

Koła Gospodyń  
Wiejskich  
Gminy Rejowiec 
 
 Na terenie naszej Gminy działa 5 Kół Gospodyń 

Wiejskich w następujących miejscowościach: Weresz-

czach Małych – przewodnicząca Marzenna Kieliszek, 

Siedliszczkach – przewodnicząca Anna Golec, Wólce 

Rejowieckiej – przewodnicząca Wanda Baran, Hruszo-

wie – przewodnicząca Monika Mazur, Niedziałowicach 

– przewodnicząca Marzanna Czajka i Bańkowszczyźnie 

– przewodnicząca Honorata Ziółek. W ostatnim czasie 

KGW w Wólce Rejowieckiej zorganizowało spotkanie  

z lekarzem ginekologiem L. Błazuckim.  

  

 Do świetlicy w Wólce przybyły panie z Hruszowa 

i Siedliszczek. Ponieważ temat pogadanki był bardzo 

ciekawy uczestnicy mieli dużo pytań, na które lekarz 

udzielał odpowiedzi. Następnym działaniem KGW  

w Wólce Rejowieckiej były trzydniowe warsztaty kuli-

narne organizowane wspólnie z ODR w Chełmie. Pro-

wadziła je pani Marzena Borkowska. Głównym tema-

tem spotkania były soczewica i ciecierzyca. Uczestnicz-

ki warsztatów wyczarowały wspaniałe potrawy, które 

były degustowane ostatniego dnia warsztatów. 

  

 Trzydniowy Kurs Agroturystyczny również zorga-

nizowany w Świetlicy w Wólce Rejowieckiej. Wykłady 

prowadziła pani Marzena Borkowska. Ostatni dzień to 

lekcja poglądowa. Uczestnicy zwiedzili cztery różnego 

rodzaju gospodarstwa agroturystyczne rozmieszczone 

w gminach Włodawa i Wola Uhruska. Uczestnicy i or-

ganizatorzy serdecznie dziękują Panu Wójtowi Tade-

uszowi Górskiemu za udostępnienie autobusu na wy-

jazd. 

 Również KGW w Hruszowie zorganizowało  

w swojej świetlicy zajęcia sportowe dla pań. Spotkania 

odbywają się dwa razy w tygodniu. 



 

 

   

 

 

 

Październik - miesiącem bibliotek 

Październikowe zmagania naszych Gimnazjalistów w obiektywie 
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„Święto dyni”  w Niedziałowicach 


