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 15 maja br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie umów Beneficjentom w 

ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2014–2020. Wśród Beneficjentów znalazła się również i nasza gmina.  

Udało się pozyskać dotację w wysokości 500 tys. zł na remont budynku dawnej lecznicy przy ulicy Przemysłowej. Przedmio-

tem planowanej inwestycji jest remont, przebudowa oraz adaptacja budynku na obiekt pełniący funkcje uzupełniające w za-

kresie kultury wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem. 

 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA zadania pn.: „Uzupełnienie oferty kulturalnej poprzez przebudowę budynku i utworzenie sal 

tematycznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Rejowcu” objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu 

„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznaniu pomocy Nr00015-65170-

UM0310022/18 

Obecnie został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót w formule zaprojektuj i wybuduj. Przewidywany termin 

zakończenia inwestycji to 31.12. 2021 r. 
 

 

 Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane pn.„Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Rejowiec ”. Umowa z 

wykonawcą, firmą Usługi Remontowe Krzysztof Szostak z siedzibą w Chełmie, ul. Pocztowa 56/6, 22-100 Chełm obejmuje wykona-

nie remontu świetlicy w miejscowości:  

1. Hruszów: wykonanie elewacji, opaski i odwodnienia – wykonawca prowadzi roboty 

2. Rybie: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian elewacyjnych, podłoża i posadzki, roboty zewnętrzne -opaska i 

odwodnienie, elewacja - wykonano  

3. Kobyle: wykonanie elewacji, roboty posadzkowe, roboty zewnętrzne -opaska i odwodnienie - wykonano 

4. Leonów: roboty zewnętrzne-opaska i odwodnienie - wykonano 

Wartość umowy 119 288,00 zł brutto. 
 

 

 Z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskano dotację w wysokości 356 063,00 zł na przebudowę ulicy Zwierzyńskiego w 

Rejowcu. W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące obiekty budowlane: 

- przebudowa nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 466 mb.  

- budowa chodników z lewej strony na długości 32 mb,  

- utwardzenie poboczy kruszywem z prawej strony na długości 175 mb  

- zatoka postojowa wykonana z kostki betonowej na 15 miejsc, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych,  

- zatoka postojowa wykonana z ekokratki na 22 miejsca postojowe,  

- zjazdy publiczne - szt. 4 z mas mineralno-bitumicznych,  

- zjazdy indywidualne - szt. 4, w tym: 1 zjazd z kostki betonowej  

- 3 zjazdy z mas mineralno-bitumicznych,  

- mini rondo trzywlotowe w całości utwardzone o wymiarach: średnica duża 18 m, średnica mała 8 m, pas ruchu o szerokości 5,0 m z 

dodatkową powierzchnią utwardzoną wykonaną z tłucznia.  

Z uwagi na występujące braki w parkowaniu jak w każdym mieście, zaprojektowano miejsca postojowe w ilości 37 miejsc postojo-

wych, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Ponadto zaprojektowano odcinek chodnika, który umożliwi dojście do biblioteki, 

do miejsc parkingowych oraz do przejścia dla pieszych. Obecnie ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy. 

Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie w szczególności: 

 Modernizację budynku ujęcia wody w Rejowcu 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wyminie pokrycia dachowego wraz z wykonaniem konstrukcji dacho-

wej drewnianej budynku oraz elewacji ujęcia wody na działce nr 154/2 w Rejowcu. 

Zakres robót obejmuje między innymi: 

•Rozbiórka pokrycia dachowego dach pokryty papą konstrukcja dachu żelbetowa stropodach; 

•Wykonanie podmurowanie ścian konstrukcyjnych wraz z wykonaniem wieńców żelbetowych; 

•Wykonanie konstrukcji dachowej drewnianej; 

•Pokrycie dachu blachą powlekaną o kształcie blachodachówki 

•wykonanie obróbek blacharskich orynnowania i rur spustowych, 

 

 Modernizację budynku biblioteki publicznej w Rejowcu: 

Przedmiotem robót jest wymiany pokrycia dachowego wraz z wykonaniem wymiany obróbek blacharskich bez zmiany konstrukcji 

dachowej budynku biblioteki publicznej w Rejowcu na działce o nr ewid 235. 

Zakres robót obejmuje między innymi : 

- Rozbiórka pokrycia dachowego dach pokryty blachą płaską ocynkowaną - Rozbiórka łacenia istniejącego dachu 

- Wykonanie ułożenia foli wiatroizolacyjnej montaż kontr łat- Wykonanie łacenia konstrukcji dachowej 

- wykonanie obróbek blacharskich orynnowania i rur spustowych 

- wykonanie montażu naświetli dachowych 

Aneta Jeleń 
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„Oddaję hołd spracowanym rekom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej ciężkiej ziemi  wydobywały chleb dla kraju,  
a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić”         Jan Paweł II 

 

 Słowa naszego Wielkiego Rodaka dobitnie oddają charakter uroczystos ci doz ynkowej , kto ra zbiegła się z -jakz e 
waz ną dla Polako w – 80 rocznicą wybuchu II wojny s wiatowej. 1 wrzes nia 2019 Rejowiec był organizatorem Powiato-
wych Doz ynek, kto re są jednym z najpiękniejszych polskich obyczajo w. To nie tylko podsumowanie całorocznej pracy 
rolnika, zamknięcie najgorętszego okresu z niw, ale docenienie jego trudu i wyraz szacunku. Gospodarzami doz ynek byli 
Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk i Burmistrz Rejowca Tadeusz Go rski, kto rzy otwierali uroczystos c . Zaszczytne funk-
cje starosto w pełnili Paulina Buch z Bakus-Wanda, gmina Wierzbica i  Andrzej Lewczuk z Marynina. 
  Zgodnie z odwieczną tradycją, S więto Plono w rozpoczęła Msza 
S w. Koncelebrowali ją Ksiądz Kanonik Mieczysław Bochenek i Ksiądz 
Proboszcz Jacek Jakubiec. Homilię wygłosił  ks. kan. Mieczysław Bo-
chenek, a jej tres c  była nasycona głębokimi przemys leniami. Podkre-
s lała bardzo mocną, niemal nierozerwalną więz  polskiego rolnika z 
ziemią, kto ra potrafi rzetelnie odwdzięczyc  się za włoz ony w jej upra-
wę trud. Głoszący homilię przypomniał miejsca wielu po l bitewnych 
na terenie Polski i daleko poza nią, gdzie nasi rodacy nie szczędzili 
własnej krwi, niejednokrotnie oddając z ycie, kto re stanowi najwięk-
szy skarb. Oprawę muzyczną zapewniła – jak zazwyczaj, orkiestra 
dęta pod batutą Kapelmistrza Mariusza Cichosza. Słowo czytane spra-
wowali  Ewa Nowak, Tomasz Łosiewicz i Jarosław Walczuk. W czasie 
mszy modlono się w intencji rolniko w i tych wszystkich, kto rzy wal-
czyli o wolnos c  Polski. Korowo d doz ynkowy był nie tylko bogaty, ale i 
urozmaicony. Otwierali go starostowie niosący dorodny bochen chleba wy-
pieczony z tegorocznych zbioro w. Chleb to nic innego, jak wspo lnota tysięcy 
a czasem miliono w  małych ziarenek, a dzięki trudnej i znojnej pracy rolnika 
nadaje on tres c  dziękczynieniu.  Wszystkie dary prezentowały się godnie, a 
były nimi: Kwiaty niesione przez dzieci z zespołu „Reczka”, owoce niesione 
przez Przewodniczącą Koła Gospodyn  Wiejskich Wo lka Rejowiecka - Wandę 
Baran i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rejowcu Mirosława Kos cia, s wie-
ce niesione przez przedstawicieli Młodziez y z KSM w Rejowcu - Dominikę 
Błaziak i Tomasza Lipin skiego, ornat niesiony przez Radnych Rady Powiatu 
w Chełmie Dorotę Łosiewicz i Andrzeja Zająca, wino i hostię niesione przez 
Ministranto w. Zebranych na uroczystos ci częstowali chlebem zgromadzeni 
księz a, Starosta Powiatu Chełmskiego, Burmistrz Rejowca, Przewodniczący 
Rady Powiatu i Rady Miejskiej, Radni Powiatu Chełmskiego, Starostowie Do-
z ynek, Radni Rady Miejskiej w Rejowcu.  
 W czasie naboz en stwa zostały pos więcone wien ce, zaro wno reprezen-
tujące naszą gminę, jak i powiatowe. Ze względu na charakter uroczystos c  
(połączenie doz ynek powiatowych z gminnymi) było ich naprawdę duz o. 
Wszystkie wyglądały okazale, co s wiadczy o kunszcie ich wykonania. 
Od godziny 13-tej sceną zawładnęli artys ci, a ws ro d nich byli:  Orkiestra Dęta, 
Dziecięcy Zespo ł Ludowy „Reczka, Zespo ł „Pawłowianki” z Pawłowa, Zespo ł 
„Echo” z Gołębia, Zespo ł „Seniorzy” z gminy Wierzbica, Kabaret z Kopydłowa, 
Zespo ł Sąsiedzi ze Staszyc, Kapela Sawin ska z Sawina, Zespo ł Koral z Kamie-
nia, Zespo ł Remedium z Białopola, wokalista  Adrian Makar, Zespo ł „Nokaut”, 
Zespo ł „Joker”. Wszechstronny repertuar sprawił, z e kaz dy mo gł wysłuchac  
czegos , co lubi. 
 Jedną z atrakcji powiatowo-gminnych doz ynek było stoisko Koła Ło-
wieckiego „Soko ł” w Rejowcu, w kto rym serwowano smacznego dzika z ka-
szą, przygotowanego przez Koło Łowieckie. Koło w ramach dobrej wspo łpra-
cy z samorządami gminy i powiatu, było jednym ze sponsoro w tegorocznych 
doz ynek.   
 Atrakcji doz ynkowych było o wiele więcej, chociaz by liczne konkursy, o kto rych moz na przeczytac  w innych arty-
kułach. stoiska ko ł gospodyn  tez  zachęcały rozmaitos cią produkto w, kto re działały na wszystkie zmysły. Na zakon cze-
nie miał miejsce pokaz sztucznych ogni. To niecodzienne zjawisko stanowiło nie lada atrakcję widoczną w kaz dym za-
kątku Rejowca. Doz ynki pokazały, z e są okazją do spędzenia wielu radosnych chwil, spotkaniu ze znajomymi i oderwa-
niu się - choc by na kro tki czas- od zwykłej codziennos ci.   

Janina Danielczuk 
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Co roku Gmina Rejowiec proponuje swoim mieszkan com udział w konkursach doz ynkowych. Dzielą się one na 

zmagania kulinarne oraz artystyczne polegające na wyrobie dekoracji doz ynkowych: witaczy i kompozycji owocowo-
kwiatowo-warzywnych. Tegoroczne s więto plono w zostało zorganizowane wraz z władzami Powiatu Chełmskiego, co 
prawdopodobnie miało swoje przełoz enie na frekwencję i zaowocowało wieloma chętnymi zwłaszcza w konkursach 
kulinarnych. Warto wspomniec , z e kaz dy wygrany na etapie gminnym konkursu zostawał „nominowany” do konkursu 
powiatowego, dzięki czemu niekto rzy otrzymali podwo jne nagrody na obu szczeblach. 
 Najwaz niejszym konkursem doz ynek był ten dotyczący wien ca. Do zmagan  zgłosiło się 5 sołectw: Wo lka Rejo-
wiecka, Siedliszczki, Zagrody, Rybie oraz Kobyle. Komisja konkursowa w składzie: Ewa Nowak, Lucyna Polakowska, 
Katarzyna Haruk vel Chawryluk nagrodziła: I miejsce – Rybie (wieniec z Rybiego otrzymał ro wniez  III miejsce w kon-
kursie organizowanym przez Powiat Chełmski), II miejsce – Zagrody, III miejsce – Wo lka Rejowiecka. 
 Konkurs na witacze rozstrzygali Radni Gminy Rejowiec w składzie: Mirosław Kos c  – Przewodniczący, Jolanta Po-
pek, Jerzy Kieliszek, Katarzyna Haruk vel Chawryluk, Franciszek Karas , Andrzej Lewczuk, Witold Szuran, Zbigniew Ru-
min ski, Boz ena Jaszczuk, Ewa Nowak, Boz ena Jagiełło, Krzysztof Tcho rzewski, Monika Kiraga, Małgorzata Kos c , Leszek 
Nowakowski. Po zlustrowaniu 17 witaczy nagrodziła: I miejsce – Sołectwo Hruszo w, II miejsce –Rejowiec, ulica Prze-
mysłowa, III miejsce – Sołectwo Ban kowszczyzna. Wyro z nienia otrzymały: Wo lka Rejowiecka, Kobyle, Wereszcze Duz e, 
Rybie, Marynin, Czecho w-Kąt, Zagrody, Niedziałowice, Rejowiec - ulica chełmska. 
 Ostatnim z konkurso w dotyczących dekoracji doz ynkowych były kompozycje owocowo-kwiatowo-warzywne. 
Komisja w składzie: Lucyna Polakowska, Katarzyna Haruk vel Chawryluk, Monika Kiraga przyznała następujące nagro-

dy: I miejsce – KGW Zagrodzianki (kompozycja zdobyła 
II miejsce na szczeblu powiatowym), II miejsce – Kry-
styna Sadowska, III miejsce – Jadwiga Laskowska. 
 Konkurs na tradycyjny chleb doz ynkowy zgro-
madził 11 uczestniko w. Komisja konkursowa w skła-
dzie: Janina Smętkowska, Cezary S wierczyn ski, Monika 
Kiraga wyłoniła następujące osoby: I miejsce – Alek-
sandra Wo jcik, II miejsce – Marzena Franczak, III miej-
sce – Maria Lewczuk. 
 Od lat konkurs na najlepsze ciasto cieszy się naj-
większą popularnos cią. W tym roku zgłosiła się rekor-
dowa liczba uczestniko w, az  63 osoby. Komisja konkur-
sowa w składzie: Emilia Serafin, Waldemar Brzyszko, 
Jolanta Popek, Franciszek Karas  wyłoniła następują-
cych laureato w: I miejsce – Janina Kasprzak, II miejsce 

– Lucyna Polakowska, III miejsce – Jadwiga Laskowska. 
 Ostatni konkurs doz ynkowy to najlepsza tradycyjna nalewka. Komisja w 
składzie: Boz ena Jaszczuk, Leszek Nowakowski, Henryk Zając, Małgorzata Kos c  
przyznała nagrody: I miejsce – Anna S ladewska, II miejsce – Patrycja Gersztyn, 
III miejsce – Teresa Wo jtowicz. 
 Konkursem, kto ry pozornie nie jest związany ze s więtem plono w, ale od 
lat jego podsumowanie przypada włas nie podczas doz ynek to „Moje Gospodar-
stwo Estetyczne i Bezpieczne”. Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej zad-
banego obejs cia domowego w Gminie Rejowiec. Komisja konkursowa bierze 
pod uwagę zagrodę jako całos c  częs ci mieszkalno – wypoczynkowej, gospodar-
czej i uz ytkowej,  ogo lny wygląd zagrody, formy zagospodarowania częs ci oz-

dobnej oraz częs c  wypoczynkową. 
W tegorocznej edycji uczestniczyło 60 gospodarstw. Komisja konkursowa w składzie: Jolanta Nowak -

Przewodnicząca, Dorota Łosiewicz, Karolina Lipin ska-Woz niak przyznała następujące miejsca: I miejsce – Krystyna Sa-
dowska, Wereszcze Małe; I miejsce – Justyna Pietras , Hruszo w; II miejsce – Beata Bazela, Wereszcze Małe; II miejsce – 
Edward Repczyn ski, Czecho w- Kąt; III miejsce – Helena Gontarz, Wereszcze Małe; III miejsce – Maria Soczyn ska – Za-
grody; III miejsce – Agnieszka Hasiec-Bzowska, Niedziałowice; III miejsce – Edyta Herc, Wo lka Rejowiecka. 
 W Holu Gminnego Os rodka Kultury moz na oglądac  w dalszym ciągu wystawę zdjęc  z konkursu „Moje Gospodar-
stwo Estetyczne i Bezpieczne”, oraz z konkursu witaczy doz ynkowych. Wszyscy laureaci konkurso w, kto rzy nie odebra-
li nagro d rzeczowych, nadal mają okazję to zrobic  w Gminnym Os rodku Kultury w Rejowcu od wtorku do soboty w go-
dzinach pracy GOK (12:00-20:00). 
 Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do kolejnych zmagan  za rok! 

K.LW 
 

Zdjęcia z konkursu witaczy i „Moje Gospodarstwo Estetyczne i Bezpieczne” na s. 9,12,19. 
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Atrakcji podczas wakacji w przedszkolu było sporo. Olimpiady sportowe, gdzie kaz dy był mistrzem. Zabawy na 
placu zabaw, pełne rados ci. Eksperymenty, podczas kto rych wybuchały wulkany. Warsztaty plastyczne, prowa-
dzone niestandardowymi technikami. Tan ce, zgadywanki…. A przy tym było duz o us miechu i rados ci. 

Ewa Semeniuk 

Dzieci z Gminnego Przedszkola w Rejowcu po raz pierwszy uczestniczyły we mszach s więtych z okazji rocznicy 
wybuchu II wojny s wiatowej oraz napas ci wojsk sowieckich na Polskę.  Była to doskonała okazja, aby w praktyce 
kształtowac  postawy patriotyczne u dzieci. Obudzic  w najmłodszych i ich rodzinach poczucie toz samos ci narodo-
wej i dumy bycia Polakiem, na z ywo poznawac  historię pan stwa polskiego. Mamy nadzieję, z e będzie to początek 
nowej tradycji w przedszkolu. Dziękujemy wszystkim, kto rzy  wraz z przedszkolakami uczestniczyli 
w ,,przerwanym marszu’’ i przez ywali historię swoich przodko w. 

Ewa Semeniuk 

Po raz kolejny dzieci pięcio i szes cioletnie z Gminnego Przedszkola w Rejowcu uczestniczyły w  ,,S więcie pieczo-
nego ziemniaka”. Tym razem 24 wrzes nia w scenerii plenerowej, na posesji u jednej z mam naszego przedszkola-
ka. Było mno stwo smakowitych ziemniako w, pieczonej kiełbaski, sportowych emocji  i dobrej zabawy. A wszystko 
to w okolicznos ciach złotej jesieni  i zapachu dymu z ogniska. Serdecznie dziękujemy za wszystkie pysznos ci i ser-
deczne przyjęcie. 

Ewa Semeniuk, Ewelina Rybarczyk, Anna Szwed 
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  W dniu 4 wrzes nia nasze przedszkole odwiedził duz y kolorowy, sympatyczny mis  Gamus . Jego wizyta sprawiła 
dzieciom wiele rados ci . Przedszkolaki zostały zapoznane z zasadami zdrowego odz ywiania oraz uczestniczyły w 
zabawach ruchowych z piosenką przygotowaną przez misia. 
        Na koniec wizyty Gamus  obdarował dzieci prezentami za kto re serdecznie dziękujemy. 

Ewelina Rybarczyk, Ewa Semeniuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 

 

Święto patrona dzieci i młodzieży w parafii pw. św. Jozafata BM.  w Rejowcu. 
    Dnia 18 wrzes nia 2019 r., w s więto s w. Stanisława Kostki, w naszym kos ciele odbyło się pos więcenia tornistro w 
i przyboro w szkolnych. Licznie przybyłe dzieci  uczestniczyły we Mszy S więtej, w kto rej zanosiły modlitwy za 
wstawiennictwem patrona dzieci i młodziez y. Prosiły o potrzebne łaski i błogosławien stwo na nowy rok szkolny 
2019/2020. Postac  s więtego przybliz yły zebranym   uczennice kl. VI b Lena Palonka, Zuzia Terlecka, Ola Brzyszko 
i Patrycja Jędruszczak. Oczywis cie moglis my liczyc  na naszą Scholę Parafialną w składzie Iga Cybulska, Kasia 
Szczepanik, Natalia  Dymczuk i Dominika Błaziak, kto ra us wietniła pięknym s piewem uroczystos c . Na zakon czenie 
s więtowania dzieci otrzymały  słodki poczęstunek od naszych księz y. 

Kwiatkowska Barbara 

Oksza 

Wszystkim, którzy uczestniczyli w żałobnej Mszy św., w ostatniej ziemskiej drodze naszej kochanej mamy - emerytowanej nauczycielki Leokadii 
Czerniakiewicz, odprowadzili Ją na miejsce wiecznego spoczynku, serdeczne Bóg zapłać. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Tadeuszowi Górskiemu, 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Mirosławowi Kość, Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Rejowcu, nauczycielom i emerytom, byłym uczniom 
- Marcie, Arkowi, Adamowi i Pawłowi, którzy pamiętali o swojej wychowawczyni; przyjaciołom, sąsiadom i znajomym oraz mieszkańcom Rejowca 
i okolic, którzy  tak licznie żegnali zmarłą. 
Dziękujemy za wsparcie duchowe w trudnych chwilach; za każde życzliwe słowo  i gest łagodzący ogrom cierpienia. Bóg zapłać 

Córki Magda i Asia z rodziną 
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1. R. Mro z – seria ,, Parabellum". Wyd. Czwarta Strona, 2019  

Kultowa saga historyczna Remigiusza Mroza. Seria "Parabellum" to nie tylko pełna napięcia opowies c  o polskiej 

historii, ale takz e okazja do spojrzenia na konflikt oczami oficera Wehrmachtu, Christiana Leitnera – jednej z cie-

kawszych postaci na firmamencie wspo łczesnej polskiej literatury. 

2. Kaleta M. - ,,Wojna i miłoś ć . Katarzyna i Igor" Wyd. Otwarte, 2019 

Polski romans historyczny, jakiego jeszcze nie było! Wystawiona na pro bę miłos c  Katarzyny i Igora splata się z 

dramatycznymi losami rodziny Jaxa-Raweckich, kto rych wojenny czas rozdzielił i ubrał w mundury wrogich armii.  

3. Kostin I. -,,Czarnobyl. Spowiedz  reportera". Wyd. Albatros, 2019 

Unikalny dokument s wiadka i uczestnika piekła, kto re rozpętało się po wybuchu reaktora elektrowni jądrowej w 

Czarnobylu. Wstrząs nięty rozmiarami katastrofy i milczeniem władz, pozostał na miejscu, by udokumentowac  

rozpacz i cierpienie oraz nieprawdopodobne pos więcenie oso b biorących udział w akcji ratunkowej. 

1. K. Pakosin ska - ,,Malina – ćud dziewćzyna". Wyd. Muza, 2019 

Bohaterką jest Malina, uczennica szkoły podstawowej, inteligentna, nies miała, ale sprytna, lubi s mieszne słowa, 

np. serdaczek i chrupka, bałagan, jajecznicę na boczku, ksiąz ki, pogaduchy z mamą i babciami, skoki na trampoli-

nie. Nie nosi zegarka, ma kłopoty z matmą i kolez anką Ewą.  

2. D. Strzemin ska-Więckowiak -,,Weśoła ortografia. Wierśze dla dzieći", Wyd. SBM, 2019 

Ortograficzne zasady nie zawsze łatwo wchodzą do głowy, ale z pewnos cią pomoz e ci w tym ta ksiąz eczka. Poczy-

taj o Krzysiu i Katarzynie, kto rzy sprzątają odkurzaczem, o z mii, kto ra niczym wstąz ka wije się na s ciez ce oraz o 

tym, z e ropucha chwilę chce byc  sucha. Z zabawnymi wierszykami nauka ortograficznych reguł ze zwykłego obo-

wiązku przerodzi się we wspaniałą zabawę!  

3. Lobe M. - ,,Babćia na jabłoni". Wyd. Dwie Siostry, 2019 

To niezwykła historia pewnego chłopca, kto ry marzył o tym, z eby miec  babcię. Jak powszechnie wiadomo, babcia 

to najlepszy sposo b na wszelkie smutki i kłopoty. Chłopiec zatem ją wymys lił. Babcia jest zupełnie zwariowana, a 

przy tym bardzo mądra i dowcipna. Mieszka na drzewie, poluje na dzikie zwierzęta i ujez dz a konie.  

T. Jagiełło 

 

 Gminna Biblioteka Publiczna propaguje  akcję autorstwa Kasi  Keller, kto ra gorąco zachęca do  upowszech-

niania czytelnictwa ws ro d dzieci. Dzieci nie wypuszczają z rąk smartfono w, nie znają ksiąz ki, uczucia towarzyszą-

cego dobrej ksiąz ce. Akcja ma na celu pokazanie dzieciom i młodszym nastolatkom, z e ksiąz ka moz e byc  dobrą 

rozrywką, nie gorszą niz  komputer. Zachęcamy gorąco do  przyłączenia się do tej akcji upowszechniającej czytel-

nictwo ws ro d dzieci. Nasza biblioteka zaprasza przedszkole, szkołę, rodzico w, dziadko w  i babcie z wnukami, aby 

odwiedzali naszą bibliotekę, w kto rej odbywac  się będą cotygodniowe spotkania z ksiąz ką. Takie spotkania odby-

wac  się będą w kaz dą s rodę o godz.12.00.    

Zapraśzamy!  

T. Kopniak 
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Witacze  
Czyl i  jak  zapraszal iśmy na dożynki  do  Rejowca  
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Święto plonów — FOTOGALERIA 
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Witacze  
Czyl i  jak  zapraszal iśmy na dożynki  do  Rejowca  
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Bank Spółdzielczy w Cycowie Beta-Prim Dostawy Gazu 
Chełm 

Gama Społem Sp. z o.o. 
Chełm 

Stanisław Wiercioch 
Młyn w Rejowcu 

Opus it Piotr Żelisko 
Chełm 

Millbery Trade Sp. z o.o. 
Warszawa 

Agencja Ubezpieczeniowa 
Iwona Szłapak 

Chełm 

Koło Łowieckie „Sokół”  
Rejowiec  

Handel art.. Spożywczymi 
Elżbieta Żukowska 

Rejowiec 

Przedsiębiorstwo Transporto-
wo-Handlowe „Talimex”  

Tadeusz Liszewski 
Rejowiec 

Skład Opału 
Krzysztof Proskura 

Rejowiec 

Przedsiębiorstwo Rolne 
Handlowo-Usługowe 

Hruszów 

Koło Łowieckie nr 85 
„Sokół”  
Chełm 

Sklep Spożywczo-
Chemiczny 
Król Marta 
Rejowiec 

Transport Ciężarowy 
Zenon Kister 
Rejowiec 
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W dniach 30 lipca do 10 sierpnia w GOK odbywały się warsztaty rękodzieła artystycznego dla 
dzieci, w kto rych uczestniczyło 25 oso b. Powstało wiele prac hafciarskich oraz ro z norodne deko-

racje artystyczne. Poza pracami plastycznymi atrakcje stanowiły zajęcia ruchowe, oraz piesze wyciecz-
ki. Zwien czeniem warsztato w był wyjazd do Stajni „Adrenalina” w Siennic Nadolnej. 

 Lato w GOK zakon czyło się muzycznie za sprawą koncertu Orkiestry Dętej, kto ry miał miejsce 21 wrzes nia. Orkiestra 
pod wodzą Kapelmistrza Mariusza Cichosza dała popis swoich umiejętnos ci prezentując zaro wno znane i lubiane utwory, jak 
ro wniez  przearanz owane przeboje muzyki wspo łczesnej. Na wydarzenie przybyli licznie uczestnicy spotkania Modlitewno-
Integracyjnego członko w i sympatyko w Akcji Katolickiej, kto rzy byli pod wraz eniem umiejętnos ci rejowieckiej orkiestry. 

8 edycja Konferencji Kobiet juz  za nami! W tym roku wszystkie panie mogły skorzystac  z porad zdrowotnych, kosme-
tycznych, zrobic  pro bny makijaz  lub po js c  na masaz . Jak co roku dla ro wnowagi stawili się ro wniez  przedstawiciele męskiego 
grona na czele z Burmistrzem Rejowca Tadeuszem Go rskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Rejowcu Mirosławem Ko-
s ciem, Radnym Wojewo dztwa Lubelskiego Konradem Sawickim i niezastąpionym Krzysztofem Grabczukiem Radnym Sejmi-
ku Wojewo dzkiego. 

Częs c  merytoryczną spotkania otworzyła dr Agnieszka Malik z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, kto ra prze-
prowadziła prelekcję dotyczącą prawidłowej i zdrowej diety. Wystąpiły ro wniez  Sylwia Tokarzewska z Gabinetu Odnowy 
Biologicznej „Sylwia”, Jadwiga Winniczuk przedstawicielka firmy kosmetycznej „Mary Kay” oraz przedstawiciel Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, kto ry opisał procedurę rejestracji dawco w szpiku kostnego dla oso b 
cierpiących na choroby nowotworowe. 
 Tradycyjnie rozlosowano ro wniez  nagrody dla obecnych na konferencji przedstawicielek Ko ł Gospodyn  Wiejskich z 
Gminy Rejowiec. Nagrody zostały ufundowane przez partnero w uroczystos ci – Lubelski Oddział Doradztwa Rolniczego w 
Kon skowoli i Lubelską Izbę Rolniczą w Chełmie. Częs c  artystyczną poprowadziła Małgorzata Sobstyl, kto ra porwała zgroma-
dzoną widownię swoim występem wokalnym. Wszystkie panie mogły wypro bowac  specjało w przygotowanych przez Koło 
Gospodyn  Wiejskich – „Zagrodzianki” z Zagro d. 

Zapowiedzi wydarzeń kulturalnych Październik-Listopad 

Jesienny Konkurs Recytatorski – Eliminacje Powiatowe w GOK Rejowiec 5 listopada  godzina 10:00 

Zapraszamy pasjonato w poezji i literatury do udziału w 23. Jesiennym Konkursie Recytatorskim organizowanym pod hasłem 
„Pamiętajcie o ogrodach”. Konkurs adresowany jest do ucznio w szko ł podstawowych, s rednich, studento w i wszystkich miłos niko w 
recytacji. Zachęcamy do udziału! 

Koncert Filharmonii Lubelskiej w GOK 16 listopada, godzina 17:00 

 Będzie to unikatowa okazja uczestnictwa w koncercie prowadzonym przez muzyko w z  Filharmonii Lubelskiej im. Henryka 
Wieniawskiego w Lublinie. Wstęp bezpłatny.
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Ul. Fabryczna 13, tel. 82 56 88 335 

 

 
 

Zajęćia muzyćzno-wokalne 
Nauka gry na instrumentach, nauka s piewu.  
Lekcje prowadzone są w grupach wiekowych. 
 
Zajęćia inśtrumentalne - Orkieśtra Dęta 
Nauka gry na instrumentach dętych, przygotowanie do wspo łpracy z Orkiestrą Dętą.   
Lekcje indywidualne. 
 
Rękodzieło dziećięće 
Samodzielne wytwarzanie ozdo b i dekoracji, m.in.. Haft krzyz ykowy, filcowanie.  
Lekcje prowadzone w grupie. 
 
Przygotowanie rećytatorśkie i teatralne 
Emisja głosu, teatr dziecięcy „Supełki”. Zajęcia adresowane do dzieci.  
Lekcje prowadzone indywidualnie i w grupach. 
 
Młodzieżowy ześpół teatralny „Ara” 
Odgrywanie inscenizacji okolicznos ciowych. Zajęcia adresowane do młodziez y.  
Lekcje prowadzone w grupie. 
 
Ludowy Ześpół Teatralny „Grunt” 
Odgrywanie inscenizacji okolicznos ciowych bazujących na tradycji ludowej.  
Zajęcia adresowane do dorosłych. Lekcje prowadzone w grupie. 
 
Grupa plaśtyćzna „Van-Gok junior” 
Zajęcia w zakresie edukacji artystycznej dla dzieci do lat 11.  
Lekcje prowadzone w grupie 
 
Grupa plaśtyćzna „Van-Gok” 
Rozwijanie zainteresowania sztuką i two rczos cią plastyczną dla grupy wiekowej od 12-16 lat. 
Lekcje prowadzone w grupie 
 
Grupa Teatralna „Nju” 
Program adresowany do ucznio w Szkoły Podstawowej zainteresowanych formą teatralną i lite-
raturą. Zajęcia prowadzone w grupie. 
 
Zajęćia Sportowe MMA „Delta” 
Nauki sztuk walk w dwo ch grupach: młodszej i starszej.  
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Wakacyjne sukcesy ,,Reczki’’  

 Pierwsze miejsce w Międzynarodowym Festiwalu ,,Łączy Nas Kultura” w Łopienniku , trzecie miejsce na 
Nadwieprzan skim Festiwalu Piosenki i Przys piewki Ludowej w Trawnikach, wyro z nienie na Festiwalu ,,U Zbiegu 
Rzek” w Stęz ycy. Ponadto zespo ł występował podczas jarmarku w Pawłowie ,,Ginące Zawody” oraz podczas po-
wiatowych doz ynek w Rejowcu. Serdecznie gratuluję. 

Ewa Semeniuk 

 

 07.09.2019r. Katolickie Stowarzyszenie Młodziez y z Rejowca brało udział w pielgrzymce do Sanktuarium 
Maryjnego w Chełmie z okazji uroczystos ci odpustowych. Grupa młodziez y ze stowarzyszenia miała m.in. za zada-
nie integrowac  pielgrzymo w zabawami i s piewem. Mimo trudu drogi zaangaz owana była ro wniez  Schola Parafial-
na, kto ra odpowiedzialna była za częs c  muzyczną. Na szlaku obecni byli ro wniez  pielgrzymi ze S widnika, Krasne-
gostawu i Bon czy. W tak wielkim wydarzeniu dla naszej Parafii, (gdyz  była to 1 tego typu pielgrzymka) wzięło 
udział 100 oso b! Jest to niesamowita liczba, poniewaz  w tym roku Parafia w Rejowcu obchodzi juz  100 lecie! 
 Warto wspomniec , z e KSM w Rejowcu jest zaangaz owany w tegoroczne spotkania dla bierzmowanych. Lide-
rzy, ze stowarzyszenia będą odpowiedzialni za prowadzenie spotkan  oraz przygotowanie kandydato w do przyję-
cia nowego Sakramentu. Spotkania odpowiednio podzielonych grup odbywac  się będą w piątki w salce parafialnej 
zaraz po wieczornej Mszy S więtej.  

Wśzyśtkićh ćhętnyćh zapraśzamy również do ućześtnićtwa w ćotygodniowyćh śpotkaniaćh KSMu  
o godzinie 18 (Zaraz po śpotkaniu dla bierzmowanyćh). 
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Spotkanie Modlitewno-Integracyjne Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej  
z Archidiecezji Lubelskiej 

 

 Chłodny poranek, trochę mżawki, ale już przed godz. 9.00 zaczęli przy-

bywać do naszego parafialnego kościoła goście - członkowie i sympatycy Ak-

cji Katolickiej. Przed godziną 9.30 do Rejowca przybyło ponad 100 osób - 

reprezentantów 23 parafii z terenu Archidiecezji Lubelskiej, a byli to akcjona-

riusze z parafii: Bełżyce, Konopnica, Krasnystaw, Lubartów, 9-ciu parafii z 

Lublina, Poniatowej, 3-ch parafii z Puław, Siedliszcze, 2 parafii ze Świdnika, 

Trawnik, Turobina i Wojciechowa. 

 Zarząd Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej reprezentowali: 

Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej ks. dr Michał 

Głowacki, Prezes Zarządu IAKAL Pani Małgorzata Stacharska, wiceprezes- 

Pani Bogumiła Bodziacka, członkowie Zarządu IAKAL w osobach: Pani Ur-

szula Siedlecka, Pan Krzysztof Gomółka  i Pan Grzegorz Widelski. Byli także 

korespondenci tygodnika katolickiego „Niedziela”  Państwo Ewa i Tomasz 

Kamińscy. 

 O godz. 9.30 Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Pan Piotr 

Majewski po krótkim powitaniu przybyłych gości w półgodzinnym wystąpie-

niu, w bardzo ciekawy sposób przedstawił historię naszego kościoła i parafii. 

Zwrócił też uwagę na zabytki ruchome istniejące w naszej świątyni. Jego sło-

wom towarzyszyła myśl, że parafia w tym roku świętuje jubileusz 100-lecia 

swojego istnienia. O godz. 10.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, którą 

celebrowali: Ks. Michał Głowacki - Archidiecezjalny Asystent Akcji Katolic-

kiej oraz Ks. Proboszcz Jacek Jakubiec - Parafialny Asystent Akcji Katolickiej 

w Rejowcu. Homilię wygłosił Ksiądz Michał Głowacki. Po Mszy Św. odbył 

się krótki spacer po naszej miejscowości - do pomnika z popiersiem założycie-

la miasta Rejowiec Mikołaja Reja i do kościoła p.w. Świętego Michała Archa-

nioła- obecnie pełniącego funkcję kaplicy cmentarnej. Pan Piotr Majewski 

przedstawił historię tego miejsca, pokazując zdjęcia kościoła z okresu kiedy 

był ruiną. Wielu gości w Rejowcu było pierwszy raz. Czasu było mało, by 

wszystko przedstawić szczegółowo, a zainteresowanie duże. 

 Czas na spacer ścieżką między łąkami i stawami do Urzędu Miasta - do 

pałacu, gdzie  zacnych gości powitali: Burmistrz Miasta Rejowiec Pan Tade-

usz Górski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Mirosław Kość. W pięk-

nej sali balowej - obecnie sali ślubów- Pan Burmistrz przedstawił bardzo boga-

tą historię Rejowca, słynnych rodów polskich- właścicieli Rejowca, docierając 

do czasów współczesnych. Po swoim wystąpieniu Pan Burmistrz zaprosił go-

ści do pięknej sali oranżeryjnej częstując kawą, herbatą i różnymi pysznymi 

ciastkami. W trakcie poczęstunku głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej 

Pan Mirosław Kość, który przedstawił oprócz historii gminy i pałacu, jakie 

zadania i prace wykonują nasze władze, wspominając o sukcesach i proble-

mach istniejących w naszym mieście i gminie. Po spotkaniu z Burmistrzem i Przewodniczącym Rady Miejskiej i po 

słodkim poczęstunku, wielu gości wybrało się chętnie na spacer alejkami przypałacowego parku.  

 O godz.14.00 rozpoczął się koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu. Zebranych w sali 

widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Rejowcu powitała Pani Dyrektor Dorota Łosiewicz przedstawiając kapelmi-

strza orkiestry Pana Mariusza Cichosza oraz wszystkich wspaniałych muzyków. Pan Prezes POAK Piotr Majewski w 

tym miejscu powiedział o założycielu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu oraz strażackiej orkiestry - Księdzu Bro-

nisławie Zakrzewskim - pierwszym rejowieckim Proboszczu. Koncert był wspaniały. Miał trwać 30 minut, a przy wiel-

kim zainteresowaniu  i aplauzie widowni przedłużył się do 50-ciu minut. Po koncercie była biesiada przy smacznym bi-

gosie, którego było pod dostatkiem.  

 Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Pan Piotr Majewski, w imieniu Księdza Proboszcza Jacka Jakub-

ca, swoim własnym i akcjonariuszy składa SERDECZNE PODZIĘKOWANIA Panu Burmistrzowi Tadeuszowi Górskie-

mu, Przewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Mirosławowi Kościowi, Panu Kapelmistrzowi Mariuszowi Cichoszowi i 

całej Orkiestrze, Dyrekcji i pracownikom Miejskiego Domu Kultury, Pracownikom Urzędu Miasta i wszystkim, którzy 

włożyli wiele wysiłku w przygotowanie Modlitewno-Integracyjnego Spotkania Członków i Sympatyków Akcji Katolic-

kiej z całej archidiecezji. WIELKIE I SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ. NIECH PAN BÓG WSZYSTKIM BŁOGOSŁAWI 

I OBDARZA ZDROWIEM I RADOŚCIĄ. 

Piotr Majewski 
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Aktywne lato w Niedziałowicach 
 

Wakacje to czas zabawy i nowych wyzwan , a wakacje na wsi wcale nie muszą byc  nudne.                          
W Niedziałowicach zadbalis my o to, aby letni czas zorganizowac  i z pomysłem  i z poz ytkiem. 
 9 czerwca na placu wiejskim miał miejsce „Piknik rodzinny” dla mieszkan co w sołectwa. Impreza 
była finansowana przez Koło Gospodyn  Wiejskich w Niedziałowicach, udział w przygotowaniach  i orga-
nizacji  brali takz e inni mieszkan cy wsi. Dla uczestniko w przygotowano ognisko, poczęstunek, były zaba-
wy dla dzieci i muzyka. Najmłodsi mieszkan cy otrzymali drobne upominki. 

W tym samym miesiącu mieszkanki Niedziałowic odwie-
dziły plantację lawendy na Wo lce Rejowieckiej. Dzięki uprzej-
mos ci Pani Moniki Kastner włas cicielki, uczestniczki  wycieczki  
zwiedziły  to zaczarowane, pachnące lawendą miejsce. Wyciecz-
ka była s wietną okazją  do zdobycia wiedzy na temat  włas ciwo-
s ci lawendy, zasad jej uprawy oraz zapoznania się z ofertą 
Lavendel Natur Haus. Na zakon czenie nasze mieszkanki otrzy-
mały piękne bukiety lawendy. 

W  lipcu na niedziałowickich „Mogiłkach” dokon czono 
prace porządkowe – odmalowano coko ł pomnika oraz drewnia-
ny krzyz . Ustawiony został takz e  szlaban, uniemoz liwiający 
wjazd pojazdom na teren cmentarza. Wszystkie prace zostały 
wykonane przez mieszkan co w, natomiast nie byłyby one moz li-
we gdyby nie z yczliwos c  i wsparcie władz samorządowych Re-
jowca i pracowniko w Urzędu  Miejskiego w Rejowcu, za co skła-
damy serdeczne podziękowania. 

Ciekawym  pomysłem na promocję wsi  okazały się pocz-
to wki  ze zdjęciami  sołectwa.  Kartki trafiły do mieszkan co w 
wsi, takz e do tych kto rzy obecnie mieszkają poza sołectwem 
oraz do sympatyko w  strony „Wies Niedziałowice” na portalu 
społecznos ciowym Facebook. Akcja „Wys lij kartkę z Niedziało-
wic”  cieszyła się  duz ym powodzeniem – nasze kartki trafiły  
m.in. do Mas luch, S widnika,  Warszawy, Krakowa, Gdyni, a na-
wet na Wyspy Brytyjskie. Pomysłodawcą i wykonawcą inicjaty-
wy była mieszkanka sołectwa. 

Sierpien  Niedziałowice rozpoczęły od uczestnictwa w 
Jarmarku Pawłowskim „Ginące Zawody”, gdzie two rczos c  ludo-
wą – kosze z wikliny papierowej – prezentowały mieszkanki 
sołectwa Marzanna Sochacka oraz Teresa Wo jtowicz. 

Lato zakon czylis my kolejną wycieczką, tym razem do 
Chaty-Skansenu w Rejowcu.  Z yczliwos c   Pana Jerzego Grzesia-
ka, włas ciciela  obiektu, umoz liwiła nam odwiedzenie  tego ma-
gicznego miejsca. Tu czas się zatrzymał... Zaskoczyła mnogos c  
zebranych eksponato w, zachwyciła ich ro z norodnos c , powro ci-
ły wspomnienia rodzinnych domo w i dawnego z ycia na wsi. Ro-
lą skanseno w jest utrwalenie dziedzictwa kulturowego i mate-
rialnego wsi, ale skansen w Rejowcu wyszedł daleko poza te 
ramy – prowadzony z pasją, panująca woko ł atmosfera z yczli-
wos ci  i ducha minionej epoki - to wszystko sprawia, z e odwie-
dza się to miejsce z przyjemnos cią. 
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Wyniki Konkursu 
„Moje Gospodarstwo - Estetyczne i Bezpieczne” 
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