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Plac zabaw i boisko wielofunkcyjne na starym cmentarzysku?
Będąc po za Rejowcem dotarła do mnie z dużym opóźnieniem wiadomość (26.07.2012 roku), że
wykonano skrywkę czarnej ziemi tzw. humusu na placu, na którym zaplanowano budowę boiska. Prawie
natychmiast w wykonanym wykopie pojawili się poszukiwacze – amatorzy z wykrywaczami metali. Z tego,
co mi przekazano odnaleziono sporą ilość drobnych monet porozrzucanych na całej powierzchni
wykonanych prac. Była to powtórka jakby z sytuacji wcześniejszej, kiedy budowano plac zabaw obecnie
sąsiadującym z boiskiem (ta sama parcela).Tam też znajdowano w różnych miejscach podobne monety.. W
przewarzającej ilości pochodziły z tego samego przedziału czasowego. Numizmaty pochodziły z około
1664 roku, bite przez zarządcę mennicy krakowskiej Tytusa Liwiusza Boratiniego (za czasów króla Jana
Kazimierza) Moim zdaniem numizmatycznej wartości znikomej, ale znaczącej historycznie – akurat dla tego
miejsca. Wiem, że były i inne odkrycia o tym jednak nie chciano mówić Te znaleziska w tym szczególnym
miejscu dają dużo do myślenia
Dlaczego rozpocząłem od takiego wstępu – otóż z jak ciekawym i szczególnym miejscem mamy
do czynienia w pobliżu szkoły władza samorządowa wiedziała i to od dość dawna. Przy każdej nadarzającej
się okazji o tym informowałem. Wiele też czasu poświęciłem na rozmowach z jednym z radnych prezentując
swoje przypuszczenia oparte moim zdaniem na dość przekonujących danych faktograficznych.
Otrzymałem zapewnienie 1, że w razie jakichkolwiek prac ziemno - niwelacyjnych postara się
o stosowny nadzór kompetentnych specjalistów.
Miałem ogromną nadzieję, że zapowiedź budowy boiska wielofunkcyjnego będzie dobrym
pretekstem by wcześniej służby archeologiczne zbadały ten teren. Stało się inaczej, czego od dawna
najbardziej się obawiałem znając praktyki stosowane w takich sytuacjach z lat wcześniejszych. Moje obawy
się potwierdziły. Notatka zamieszczona w miesięczniku samorządowym „Oksza” Nr. 3 (152) 2012 w tekście
pt. „Wieści” na str, 4: informowała:
- (…) „Wykonawca firma, Rominez 16 maja 2012 r. przejęła plac budowy boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej, usunięto już wierzchnią warstwę
gruntu.”
Mimo obietnic nie przeprowadzono przed tymi pracami przynajmniej szczątkowych badań
sondażowych. Prawdopodobne odkrycia były by swego rodzaju rewelacją nie tylko o zasięgu rejowieckim.
Dlaczego postąpiono tak jak postąpiono mogę się tylko domyślać?
Być może tym razem po przeczytaniu tej wzmianki w Internecie trafi się kompetentna
osoba, które przedstawione wiadomości nie będą obojętne. Moim zdaniem tracona jest niepowtarzalna
szansa na odkrycie ważnych tajemnic z przeszłości Rejowca.
O tym szczególnym miejscu 2, wybrzuszeniu pisał Adam Rekwirewicz – „Express
Lubelski” sobota dnia 3 maja 1924 roku. 3 w artykule zatytułowanym ,,Rejowiec stać się może miejscem
doniosłych odkryć historycznych 4. O miejscu zgonu i pochowaniu Mikołaja Reja”.
W tej przedmiotowej sprawie słowa danego nie dotrzymano. Takiej postawy nie mogę zrozumieć i bardzo mnie to
dziwi, być może, dlatego gdyż wzrastałem w tradycji wpajanej w domu rodzinnym, iż „Pacta sunt servanda’ – to rzecz
święta i jest ściśle związana z honorem i godnością każdego człowieka. Dane słowo więcej warte niż pieniądze.
Niestety obecne czasy z nowym podejściem do etyki preferują, – „kto by się takimi bzdurami przejmował”. Takie
postawy stały się prawie powszechną normą. Mamy, więc to, co mamy. Dociekanie faktów historycznych przy takim
podejściu przesuwa się na czas nieokreślony, chyba, że kiedyś wcześniej będzie przebudowywał to miejsce.
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Należy mieć sporą wiedzę notarialną o usytuowaniu granic nieruchomości mieszkańców Rejowca,
zwłaszcza posiadłości żydowskich Pozwoli to na precyzyjną topografię.
3
Okres wydawniczy obejmował lata 1923 – 1930.
4
Przed laty po ten artykuł jeździłem do biblioteki im. H. Łopacińskiego. Po zaakceptowaniu pisemnej
prośby wykonano mi xero tego tekstu. W dobie dzisiejszej nie ma takiego problemu. W skrócie – mając tzw.
Wtyczkę można wejść na elektroniczne (cyfrowe) zasoby zbiorów bibliotecznych nie ruszając się z domu.
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Czy zawarte sugestie w tym tekście są prawdopodobne? Przy obecnym stanie wiedzy
zalecam bardzo daleko idącą ostrożność, ale nic nie stoi na przeszkodzie sprawdzić przypuszczenia.
Argumentem za przeprowadzeniem badań:
– Rejowiec wzniesiono wśród bagien, mokradeł. Suchymi miejscami była grzęda Kobyle,
wzniesienie pałacowe i miasteczko Rejowiec. Suchą nogą (bez grobli i mostków) do miejscowości można by
było dojść od strony północnej (na kierunku Krzywowola).
Sugestia – przecież zmarłych mieszkańców nikt nie chował w bagnach, nie transportował na
odległe cmentarzyska, Musiano w obrębie Rejowca gdzieś ich grzebać, dlatego warto się temu miejscu
przyjrzeć chłodnym okiem.
Przy pozytywnych efektach badań społeczność lokalna wzbogaciłaby się o dotychczas nieznane wiadomości
na temat swojej przeszłości, które jak na razie są w sferze przypuszczeń i domysłów. Z tego, co wiem
samorząd mimo braku własnych dostatecznych funduszy mógłby uzyskać dotacje unijne w ramach badań i
promocji historii lokalnego środowiska występując z pisemnym wnioskiem stosownie umotywowanym.
Raz jeszcze powtórzę - na temat tego zagadkowego miejsca pisałem wielokrotnie, ale zawsze
moje sugestie pozostawały bez echa. Dlatego aby mieć w tym względzie spokojne sumienie mimo wielu
nieprzyjemności ze strony decydentów pod moim adresem zdecydowałem się jeszcze raz publicznie
przypomnieć w kilku zdaniach historię tej parceli. Oczywiście, że na obecne potrzeby będzie to tylko szkic
w ujęciu popularno naukowym. Przy poważnym podejściu do poruszonego zagadnienia nieodzowne będzie
przedstawienie wyników dotychczasowych prac przy kwerendzie w tej sprawie.
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Polecam uważną analizę tekstu. W ówczesnym Rejowcu było dość głośno o rozpoczętych poszukiwaniach.
Na początek pozwalam sobie na przedstawienie wycinaka z planu Rejowca z 1860 roku 5 ,na,
którym oznaczona jest część majątku ziemskiego przynależnego do rejowieckiej parafii unickiej 6. Plan jest
na tyle istotny, że nie ma na nim żadnych oznaczeń dokonywanych pochówków, a materialnie stwierdzano
duże ilości szczątków (kości) ludzkich przy wykonywaniu nawet niewielkich pracach ziemnych w znacznej
różnicy czasowej między znaleziskami. Z tego prosty wniosek, że pochówki w tym miejscu były
dokonywane o wiele, wiele wcześniej niż prezentowany plan. Pochówki ostatnie mogły być dokonywane
przed ponad 100 laty, czyli w granicach roku 1760.

Parafia (unicka) prawosławna 1860 – 1878. Kopie dokumentacji prywatnego majątku Rejowiec, cerkiew, cmentarz,
zabudowania plebanii, drogi i rejestr gruntów.
5
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Legenda:
1 - Świątynia unicka p.w. Michała Archanioła
2 - Unicki a później prawosławny cmentarz grzebalny. Obecnie teren pochówków katolickich
3 - Aktualnie ulica Stanisława Zwierzyńskiego
4 - Obecnie, odcinek zachodni ulicy Szkolnej
5 - Zabudowania należące do parafii unickiej (teren ogródka geograficznego, na zachód od kasztanowca)
6 - Zbudowania należące do parafii unickiej (teren obecnego stadionu)
Pod koniec lat 20-tych XX wieku przystąpiono na tej nieruchomości do budowy nowej siedziby
szkoły, która powinna sprostać wymogom oświatowym rejowieckiego środowiska..
5
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Nie wdając się w obszerne opisy prezentuję następny fragment wycinka z planu gruntów w
Rejowcu w skali 1: 2500 z zaznaczonym gruntu, na którym wybudowano szkołę. Plan powyższy
sporządzony został w 1921 roku przez geometrę przysięgłego kl. II – ej p. Józefa Nowickiego

Legenda:
Strzałki nr. 1 - posesja, na której wybudowano szkołę
2 – prawosławna kapliczka cmentarna
3 – zbiornik wodny – sadzawka zasypana przy niwelacji gruntu pod boisko szkolne
6
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4 – obecnie ul. Stanisława Zwierzyńskiego, dawna Henryka Dąbrowskiego
5 – kościół unicki p.w. św. Michała Archanioła
- Drewniany krzyż na posesji szkolnej był postawiony w pobliżu kasztanowca. Obsadzono
go z czterech stron krzewami bzu (tzw. tureckim). W środku czworokąta był wolny placyk
o wymiarach 2 x 2 m . Zapamiętano wyryty na nim rok 1822.
Z zapisów archiwalnych o tej parceli czytamy:
Rok 1933:
„Najwięcej czasu pochłonęło zasypywanie olbrzymiej piwnicy zbudowanej przez księdza prawosławnego, w
której mogły się pomieścić przeszło 300 metrów ziemniaków. Doły zasypywano w ten sposób, że szuflą
żelazną dzieci ściągały ziemię z pagórków a w niektórych wypadkach trzeba było ziemię ściągać kilkanaście
metrów, aby zniwelować plac i równocześnie zasypać dół. Praca była bardzo ciężka, wymagała wielkiego
nakładu sil i ciągłej opieki.”
Sprawy gospodarcze:
Rok 1938.
(…) „Samorządowcy i urzędnicy Gminy Rejowiec, zostali zobligowani ustawodawstwem
do realizacji licznych zadań w tym od odpowiedniego finansowania szkół.
W lipcu i sierpniu 1938 roku przeprowadziła Gmina gruntowny remont parteru budynku
szkolnego 7 mającego na celu odgrzybienie budynku. Wyrzucono stare podłogi i piece. Przy zdejmowaniu
podłóg okazało się, że zamiast podkładów pod podłogę tzw. legarów, kładziono belki z ogrodzenia
targowicy, które były zbutwiałe i zagrzybione i w ten sposób zagrzybiono budynek. Drugim czynnikiem
było posadowienie budynku na dawnym cmentarzysku. Komentarze zbyteczne. Obecny remont kosztował
ponad 5000 zł. Nawieziono świeży piasek, wypalono ściany, ułożono betonową posadzkę, a dopiero na nią
dębowe podkłady i podłogę. Czy grzyb został zniszczony? Przyszłość pokaże.”

Rodzi się pytanie, dlaczego wybudowano w tym miejscu? Zapewne nie chodziło oto, że były
to tereny należące do byłej parafii unickiej ( do 1875 r.) 8. Może kierowano się innymi względami?
7

Od autora - Budynek oddano do użytku w zimie roku 1931.

Różne są hipotezy. Jedna z nich zakłada, ze był tu pierwszy cmentarz mieszkańców Rejowca, – czyli po roku 1547.
Zapomniane cmentarzysko było dość duże jak na warunki Rejowca. Swoim zasięgiem mogło obejmować prawie całą
parcelę, na której wzniesiono szkołę, salę gimnastyczną, teren byłego ogródka geograficznego, sadu, części boiska
sportowego i skweru przed szkołą. Potwierdzały to szczątki ludzkie odkopywane przy pracach ziemnych. W roku
8
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Po wojnie dyrektor szkoły Stanisław Zwierzyński wspólnie z żoną Heleną, mieli
świadomość, co to miejsce sobą przedstawia - urządzili tzw. Ogródek Geograficzny, który z założenia nie
kolidował z powagą tego terenu. Zagospodarowanie skłaniało do refleksji i zadumy nad upływającym czasem
oraz otaczającym nas Kosmosem. Był też swoistego rodzaju ogrodem spacerowym, z którego uroków chętnie
korzystała nie tylko młodzież szkolna, ale i ludność Rejowca. Przy odpowiedniej pogodzie prowadzone były
zajęcia lekcyjne z geografii i astronomii.
Po raz kolejny prezentuję wybrane fotografie z domowego archiwum, które przedstawiają to
właśnie miejsce Prezentowane poniżej fotografie ilustrują teren, na którym przed laty na niewielkiej
powierzchni urządzono plac zabaw. (Rejon modelu przepływu Wisły od źródeł do Bałtyku).

1918 z braku wiernych przestała istnieć parafia prawosławna. Przejęte grunty przez skarb państwa polskiego
określano, jako dobra po cerkiewne. Początkowo nie były uregulowane odpowiednimi aktami prawnymi, dopiero
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z czerwca 1919 roku punkt A mówiło, (…) „ że, majątki
prawosławne oraz stanowiące uposażenie duchownych prawosławnych i majątki prawosławnych klasztorów objęto w
zarząd państwowy”. W Rejowcu po cerkiewna parcela obecnego stadionu została przekazana parafii
rzymskokatolickiej. Natomiast grunty po drugiej stronie ulicy Szkolnej zostały zarezerwowane przez Okręgowy Urząd
Ziemski w Lublinie w roku 1921 na potrzeby oświaty i przyszłą budowę szkoły. Uściśleniem powyższego
rozporządzenia o przymusowym zarządzie państwa nad majątkiem i osadami prawosławnymi było Rozporządzenie
MR i DP z dnia 2 sierpnia 1922 roku punkt B. Na tej podstawie przejęto wszystkie grunty po cerkiewne w Rejowcu i
gminie Rejowiec. Tym samym Kościół prawosławny utracił tytuły własności tych dóbr, które do1918 roku użytkował.
Jego struktury nie miały osobowości prawnej. Jedyny ślad po tych wydarzeniach pozostał w potocznej nazwie części
Rejowca - „Popówka”. Po całkowitej atrofii parafii prawosławnej w Rejowcu, obiekty sakralne poza kościołem p.w.
św. Michała Archanioła pozostawały bez jakiejkolwiek opieki. Zdarzały się przypadki wykorzystywania tych
obiektów przez bezdomnych na cele mieszkalne, tak też było i z kapliczką zajętą przez rodzinę S. W niewielkiej
odległości od kapliczki cmentarnej w latach 20-tych ubiegłego wieku próbowano szukać grobu założyciela miasta
Rejowiec. Teren ten do lat 30-tych XX wieku nosił nazwę „Świńskiej Górki” , na tym pagórku handlowano trzodą
chlewną w czasie targów i jarmarków. Wspomina też o tym Kazimierz Czernicki w swoim opracowaniu – „Chełm
przeszłość i pamiątki” z roku 1936 na stronie 109 w następującym cytacie: (…) „Nowi dziedzice Rejowca (Rzewuscy)
nie troszczyli się o „heretycką” świątynię, która się rozpadła a na miejscu cmentarza kościelnego, mieszczanie
urządzili targowicę dla trzody”.
8
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Ogródek Geograficzny. Fotografie wykonane w maju 1962 roku.
W czasie prowadzonych prac ziemnych na początku lat 60-tych XX wieku przy wykopach
fundamentowych pod salę gimnastyczną natrafiono na duże ilości szczątków ludzkich. Poniżej fotografia z
tego okresu i miejsca, w którym odnajdowano szkielety ludzkie.
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Uczniowie LO z 11-tej klasy przy pracach ziemnych – wykopy pod fundamenty sali gimnastycznej. W czasie
tych prac ziemnych ci uczniowie wkopali bardzo dużo szczątków ludzkich, które zapakowano w drewniane
skrzynie i wywieziono na cmentarz parafialny. Widać bardzo wyraźnie wzniesienie terenu na kierunku
północny – zachód od wykopu. Gęste zarośla to szkółka drzewek, którymi dyr. LO zadrzewiał Rejowiec.
Fotografię wykonał uczeń LO Zdzisław Kalinowski.
Po odejściu na emeryturę dyr. LO Stanisława Zwierzyńskiego, jego stanowisko objął Jan K.,
późniejszy I sekretarz Gminnej Organizacji PZPR. Za jego dyrektorowania i pobycie w Rejowcu rozpoczęło
się dzieło zniszczenia tego, co stworzył poprzednik. Zamienił to miejsce na swoją prywatną fermę hodowli
trzody chlewnej i drobiu stawiając stosowne szopy. Dokończył inny, dyrektor ze swoim zastępcą J. na krótko
przed przeniesieniem LO do nowej siedziby przy ulicy Przemysłowej 4. Wycięto prawie wszystkie drzewa
owocowe, wyrwano krzewy, potwornie okaleczono stary zabytkowy kasztanowiec. Rozbito i usunięto
betonowe elementy wyposażenia tegoż ogródka. Natomiast betonową imitację Karpat i koryto rzeki Wisła
wykopano olbrzymią koparką i wywieziono w pobliże garażu szkolnego. Ocalał basenik przypominający
swoim kształtem morze Bałtyckie, który został zasypany ziemią w trakcie niwelacji tego miejsca.
Barbarzyństwo – to określenie wyjątkowo łagodne na to, co się stało. Nie uszanowano wspaniałej
pracy pierwszego dyrektora. Co otrzymaliśmy w zamian? – „Okazały parking, przepiękny ogród i trawnik w
stylu angielskim”.
Na początku istnienia Gimnazjum modernizowano kanalizację pomiędzy tzw. internatem przy sali
gimnastycznej a szkołą. W trakcie prac ziemnych odkryto szczątki ludzkie. Zagadkowe i przypadkowe
odkrycie częściowo ukryli wysłani w tym celi robotnicy zatrudnieni w UG. Udzielano bagatelizujących
informacji środkom masowego przekazu i grupie dochodzeniowej z Krasnegostawu. Dwie nauczycielki z
miejscowych szkół: Gimnazjum i Szk. Podstawowej skwapliwie i z wielkim znawstwem tematu godnym
podziwu udzielały dziennikarzowi informacji, że w szkole był szpital niemiecki i służby szpitalne chowały
zmarłych żołnierzy. ( Gimnazjum zaczęło funkcjonować 01.09.1999r. Dyrektorem gimnazjum była mgr
10
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Grażyna Łosiewicz ,a obecnie funkcję sprawuje mgr Ewa Nowak od 01.09.2005r.) Oczywiście, że to
kłamstwo. Zmarłych żołnierzy grzebano w innej części parceli 9 szkolnej, ale nie tam gdzie dokopano się do
szkieletów ludzkich. (Słyszały, że dzwoniło, ale nie wiedziały, w którym kościele)
Przy okazji z nieukrywaną satysfakcją „dokopano podejrzanym” za to, że mieli czelność (ich
zdaniem) donosić - powiadomić prasę o tym, co się wydarzyło. Nie ważne, że nie mieli żadnych ku temu
dowodów. Cel osiągnięto – uwaga została odwrócona. Przez takie przeinaczanie faktów już wtedy
zmarnowano niepowtarzalną szansę na wyjaśnienie zagadki tego miejsca. Być może byłoby to odkrycie
historyczne nie tylko w skali Rejowca.
Później snuto różne plany zagospodarowania tego terenu. Na niezrealizowane koncepcje wydano
dość znaczną sumę publicznych pieniędzy i co - nic.
W ostatnich latach w czasie prac związanych z izolacja fundamentów obiektu sportowego natrafiono na
znaczne ilości kości ludzkich. Sprawę wyciszono.
Podsumowując - w czasie nawet najmniejszych prac ziemnych w różnych częściach posesji szkolnej
dokopywano się do kości ludzkich. W związku z tym nie można mówić o przypadkowo odkrytej zbiorowej
mogile. Wydaje się, że szkielety były w tzw. Porządku anatomicznym, czyli wcześniej nikt ich naruszył, to
ważne.
--------------------- ,, ---------------------------Na zakończenie podkreślam z całą mocą - nie jestem przeciwny budowie czegokolwiek a tym
bardziej obiektów sportowo – rekreacyjnych. Jedynie z uporem proszę i apeluję o zbadanie, co jest pod
powierzchnią tej ziemi. Mówię o resztkach placu niezagospodarowanego, aby nie rujnować tego, co już
wybudowano. Moim skromnym zdaniem istnieją poważne przesłanki ku temu by prace badawcze w
ograniczonym zakresie podjąć.
Trzeba znać historię, a przede wszystkim pamiętać o ludziach tam pochowanych. Przydałaby się
ekshumacja.
„Czasami ludzie potkną się o prawdę, ale prostują się i idą dalej, jakby nic się nie
stało”
(Winston Churchill)

--------------------- ,, -------------------------------

O grobach żołnierzy niemieckich pisałem w dwu pracach na stronie internetowej: „ Kapliczka cmentarna” dnia
15.07.2009r i „Groby żołnierzy niemieckich z II wojny światowej w Rejowcu” dnia 06.07.2011r.
9
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Galeria powstała z wybranych fotografii wykonanych z ponad 100 ekspozycji dokumentujących fazy budowy
boiska wielofunkcyjnego zawartym w przedziale czasowym 22.05.2012r – 07.11.2012r.
Plac zabaw przy szkole wybudowano w 2011r.
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 45 x, 30 na którym można
rozgrywać mecze piłki koszowej, ręcznej, siatkowej ewentualnie tenisa, ogrodzone wysoką siatką
Przejdź do galerii:
W galerii prezentuję wybrane fotografie z prac ziemnych przy budowie boiska wielofunkcyjnego.
Należy mieć na uwadze, że wykonywanie fotografii dokumentacyjnych w Rejowcu jest przez wielu jej
mieszkańców uważane niemalże za przestępstwo. Ostrzegają się nawzajem – „uwaga o on zaraz będzie robił
zdjęcia”. Wiem cos o tym wysłuchując niewybrednych uwag i tylu rzucanych za plecami wyzwisk jakbym
wykonywał nikczemna pracę szpiega. Chętnie widziano by mnie na szafocie, jeżeli nie bezpośrednio to,
chociaż symbolicznie jak od wieków średnich w swojej bezsilności na „ in effigie ”. Prawdopodobnie do
Rejowca nie dotarło, że postęp techniczny pozwala wykonywać fotografie aparatem telefonicznym i to dość
dobrej, jakości. Nie fotografuję konkretnych ludzi tylko obiekty, ulice, domy. Itp. Zapisywanie światłem
wydarzeń historycznych, których praktycznie nie da się powtórzyć- cofnąć czasu zatrzymanego w kadrze tak
jak to jest możliwe przy pracy z tekstem. Zmieniać i poprawiać w sposób dowolny. To jakby czas w
fotografii zaklęty. Dlatego tak dużą wagę przypisuję fotografii. Zaprezentowane fotografie były
wykonywane praktycznie z ukrycia. Z tego samego kierunku i pod słońce. To podstawowa ich wada.

Następną fazą niszczenia śladów przeszłości były prace niwelacyjno porządkowe na terenie przylegającym
do placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w okresie kwiecień – maj 2013r. zbierano ziemię przy pomocy
koparki. Nadmiar ładowano na wywrotkę i rozwożono po różnych miejscach Rejowca w celu zasypywania
dołów i nierówności w których odnajdowano nie tylko różne monety ale i bardzo ciekawe i zagadkowe
przedmiot, które gdyby zostały zgromadzone w lokalnej np. izbie pamięci wniosłyby wiele o dziejach
Rejowca. Nikt nie pomyślał o prostym, tanim i szybkim badaniu ziemi jak skanowanie profesjonalnym
wykrywaczem metali. Ale co tam, zgodnie z przyjmowana zasadą w Rejowcu, kto by się takimi bzdurami
przejmował. Szkoda.
Za moje dociekania, gdyby tylko mogli przystąpiliby do zastępczego środka znanego kiedyś w Polsce od
epoki Średniowiecza rytuału określanego, jako „ in effigie”. Tak, więc w swojej bezsilności pozostało im
tylko stosowanie poniżania, nota bene skutecznego eliminowania ludzi z przestrzeni publicznej
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Gimnazjum utworzone zostało na mocy Uchwały Rady Gminy z dnia 15.03.1999r. i zaczęło funkcjonować z
dniem 1.09.1999r. Pierwszym dyrektorem była Pani mgr Grażyna Łosiewicz.
Budowa boiska wielofunkcyjnego zamknęła się w kwocie 374762,85 zł w cenach na rok 2013.
Link do galerii BOISKO WIELOFUNKCYJNE W REJOWCU
http://kalinowski.weebly.com/boisko-wielofunkcyjne-w-rejowcu.html
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