
GAZETA SAMORZĄDOWA nr 5 (199)  Grudzień 2020 r. 

Egzemplarz bezpłatny 

Drodzy Mieszkańcy Gminy i Miasta Rejowiec! 

 Święta Bożego Narodzenia to piękna tradycja, czas radości, oczekiwania i pojednania. 

Czekamy z nadzieją, że Boży Syn przychodząc na świat, przyniesie do naszych domów pokój, 

miłość i wzajemne wybaczenie. Nadchodzący Nowy Rok to nie tylko okres radości,  

ale również zadumy nad tym, co minęło i nad tym, co nas czeka. 

 

 Życzymy Państwu spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, uwolnionych od niepokoju  

i codziennego pośpiechu, dobrego zdrowia, uśmiechu, szczęścia osobistego, pogody ducha, 

przemyślanych decyzji, wzajemnej życzliwości oraz przeżycia niepowtarzalnych świątecznych 

chwil w rodzinnej atmosferze. Radosnych Świąt pełnych miłości osób najbliższych.  

Świąt pełnych ciepła i nadziei, które wypełnią nasze domy zapachem choinki, 

 a serca pokojem. Niech Nowy Rok 2021 przyniesie spełnienie wszelkich planów i zamierzeń. 
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Ślubowanie klas pierwszych 
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 Wysokie miejsce Rejowca w „Rankingu Samorządów 2020” 
 Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" jest uznawany za jeden z najbardziej pre-

stiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 16 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia dokona-

nia lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej 

dbają o swój zrównoważony rozwój. 

 Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. 

Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organiza-

cji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji "Rzeczpospolitej". Zgod-

nie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samo-

rządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w stra-

tegicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej 

oraz w zakresie jakości zarządzania. 

 Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej”  obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce 

(z wyjątkiem Warszawy). Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Staty-

styczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie. Kryteria oceny Ran-

kingu Samorządów 2020 to około 50 wskaźników. Maksymalna liczba punktów, jaką można było uzyskać wynosiła 100 

dla gmin i miast (dla miast na prawach powiatu to 102 punkty). 

 W kategorii trwałość ekonomiczno-finansowa (maksymalnie 30 pkt.) oceniane były wskaźniki dotyczące: zdolności 

samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowa-

nia,  efektywności zarządzania finansami czy te dotyczące budowy potencjału rozwojowego. 

 W kategorii „trwałość społeczna” (maksymalnie 34 pkt.) oceniane były te obszary działalności samorządów, które 

mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Brano tu pod uwagą 

zarówno „twarde” dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację, 

transportu publicznego) jak i mierzalne efekty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszko-

lach), ale też tzw. działania miękkie, których podjęcie nie wymagało dużych nakładów finansowych (np. budżet par-

tycypacyjny, współpraca z organizacjami pozarządowymi). 

 W kategorii trwałość środowiskowa (maksymalnie 26 lub 28 pkt.) Nacisk kładziono na kwestie związane z ochroną 

środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych. Samorządy mają tu wiele do zrobienia choćby w zakresie gospo-

darki odpadami, gospodarki wodno-ściekowa, czy redukcja emisji spalin i smogu. 

 W czwartej kategorii (maksymalnie 10 pkt.) sprawdzano jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym 

oraz poziom współpracy między samorządami. 

 

 Zestawienie Ranking Samorządów jest przygotowywane odrębnie dla miast na prawach powiatu, gmin miejskich i 

miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich.  
 

Wyniki Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2020 

Gmina Rejowiec w zestawieniu z wybranymi gminami miejskimi i wiejsko miejskimi 

Pozycja w 

rankingu 
Nazwa gminy Województwo 

Punktacja w kate-

gorii: Trwałość 

ekonomiczno-

finansowa 

Punktacja w 

kategorii: 

Trwałość 

społeczna 

Punktacja w kate-

gorii: Trwałość 

środowiskowa 

Punktacja w 

kategorii: Ja-

kość zarządza-

nia i współpraca 

Punktacja 

łączna 

155 Rejowiec lubelskie 22.69 9.70 12.55 0.00 44.94 

160 Włodawa lubelskie 16.02 15.59 12.92 0.00 44.54 

188 Kraśnik lubelskie 13.65 15.88 13.32 0.00 42.84 

229 Rejowiec Fabryczny lubelskie 17.16 11.19 12.56 0.00 40.91 

328 Łęczna lubelskie 15.89 13.33 8.59 0.00 37.81 

434 Krasnystaw lubelskie 9.85 14.63 10.30 0.00 34.77 

504 Hrubieszów lubelskie 10.54 13.01 9.35 0.00 32.90 

541 Siedliszcze lubelskie 17.55 9.89 4.75 0.00 32.19 

616 Nałęczów lubelskie 11.12 12.27 7.20 0.00 30.59 



Strona  4 

Oksza 

Zestawienie punktowe gminy wiejskich z powiatu chełmskiego 

Miasta na prawach powiatu 

Gmina Rejowiec w zestawieniu z gminami, które uzyskały prawa miejskie w roku 2017 

Pozycja w 

rankingu 
Nazwa gminy Województwo 

Punktacja w kate-

gorii: Trwałość 

ekonomiczno-

finansowa 

Punktacja w 

kategorii: 

Trwałość spo-

łeczna 

Punktacja w kate-

gorii: Trwałość 

środowiskowa 

Punktacja w ka-

tegorii: Jakość 

zarządzania i 

współpraca 

Punktacja 

łączna 

126 Wojsławice lubelskie 19.88 9.50 5.32 0.00 34.70 

215 
Rejowiec Fabrycz-

ny 
lubelskie 15.54 8.96 7.28 0.00 31.78 

279 Chełm lubelskie 16.15 6.09 7.67 0.00 29.91 

349 Kamień lubelskie 12.50 8.75 7.31 0.00 28.57 

460 Dubienka lubelskie 11.51 11.23 4.17 0.00 26.92 

466 Żmudź lubelskie 13.18 7.65 6.05 0.00 26.87 

536 Wierzbica lubelskie 12.99 8.74 4.36 0.00 26.09 

786 Dorohusk lubelskie 10.14 8.56 4.70 0.00 23.40 

919 Białopole lubelskie 7.96 8.30 5.66 0.00 21.92 

927 Sawin lubelskie 8.23 9.28 4.27 0.00 21.78 

1180 Leśniowice lubelskie 7.62 7.61 4.11 0.00 19.34 

1378 Ruda-Huta lubelskie 4.69 8.36 4.03 0.00 17.08 

Pozycja w 

rankingu 
Nazwa gminy 

Punktacja w kategorii: 

Trwałość ekonomiczno-

finansowa 

Punktacja w kate-

gorii: Trwałość 

społeczna 

Punktacja w kategorii: 

Trwałość środowisko-

wa 

Punktacja w kategorii: 

Jakość zarządzania i 

współpraca 

Punktacja 

łączna 

61 Chełm 15.43 9.51 9.61 0.00 39.80 

Pozycja w 

rankingu 
Nazwa gminy Województwo 

Punktacja w kate-

gorii: Trwałość 

ekonomiczno-

finansowa 

Punktacja w 

kategorii: 

Trwałość 

społeczna 

Punktacja w ka-

tegorii: Trwałość 

środowiskowa 

Punktacja w 

kategorii: Ja-

kość zarządza-

nia i współpra-

ca 

Punktacja 

łączna 

1 Morawica świętokrzyskie 25.70 27.21 26.00 6.50 85.42 

127 Mielno zachodniopomorskie 13.51 22.24 12.31 0.00 48.05 

155 Rejowiec lubelskie 22.69 9.70 12.55 0.00 44.94 

218 Jastarnia pomorskie 13.75 14.80 12.92 0.00 41.47 

377 Opatówek wielkopolskie 16.76 11.16 8.47 0.00 36.39 
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Przebudowa ulicy Zwierzyńskiego zakończona 

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

skiego w Rejowcu. W ramach inwestycji wykonano nową  nawierzchnia bitumiczna na długości 470 mb. Dodatkowo  

w pasie drogowym wybudowany został plac przeznaczony do postoju pojazdów w km 0+057 do km 1+107 oraz od km 

0+138 do km 0+200. W km 0+200 do km 0+231 wybudowany został chodnik o szerokości 2.00 m po stronie lewej. W cią-

gu ulicy Zwierzyńskiego wykonano 4 przejścia dla pieszych oznakowane progiem zwalniającym oraz oznakowaniem po-

ziomym  

i pionowym. Ponadto poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego służy wybudowany chodnik w obrębie skrzyżowania  

z ulicą Szkolną. Szerokość jedni pozostała bez zmian i wynosi na odcinku od 0+000 do km 0+231 pięć metrów natomiast 

na odcinku od 0+275 do km 0+470 sześć metrów.  

 W ramach przebudowy powstało 40 mb nowych ciągów pieszych oraz powstało 4 przejścia dla pieszych o podwyż-

szonym standardzie bezpieczeństwa. Wykonana została zatoka postojowa z kostki betonowej na 42 miejsca, w tym 3 dla 

osób niepełnosprawnych. Wykonano 6 zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki betonowej. Wykonano mini rondo 

trzywylotowe w całości utwardzone o średnicy 12 m. 

Z uwagi na występujące braki w parkowaniu jak w każdym mieście, zaprojektowano miejsca postojowe, w tym 

miejsca dla osób niepełnosprawnych. Ponadto wykonano odcinek chodnika, który umożliwia dojście do biblioteki, do 

miejsc parkingowych oraz do przejścia dla pieszych.  

Zakończono modernizację budynku Biblioteki w zakresie prac zewnętrznych 

 Przedmiotem robót była wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem wymiany obróbek blachar-

skich bez zmiany konstrukcji dachowej budynku biblioteki publicznej. Budynek zyskał także instalację solarną, 

nowe okna i drzwi oraz nową elewację.  
A. Jeleń 

Budynek przed modernizacją Budynek po modernizacji 
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Podsumowanie inwestycji drogowych  

Wykonano pierwszy etap zadania pt. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1833L od km 1+582 do km 9+708 na 

odcinku Adamów Kolonia – Zagroda oraz drogi powiatowej Nr 1834L od km 0+000 do km 8+375 na odcinku Niedziałowi-

ce Drugie – Depułtycze Królewskie” - zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Chełmskiem. Wartość inwestycji 7 688 

137,96 zł. Termin wykonania zadania do 30.04.2021 r. 
 

I. Przebudowa dróg gminnych na nawierzchnię  

asfaltową o dł. 2 683 mb: 
 Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach : 

 -Aleksandria Niedziałowska, 

 -Rybie,   

 -Kobyle (Zosinek) , 

 -Zyngierówka (Felczyn), 

 -Wereszcze Duże (do Podgórza ), 

 -Wereszcze Duże (do hydroforni) , 

 -Zawadówka. 

II. Przebudowa dróg gminnych na nawierzchnię  

z kruszywa o dł. 2 100 mb: 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: 

 -Kolonia Rejowiec (górna), 

 -Zagrody, 

 -Marysin , 

 -Stary Majdan , 

 -Elżbiecin, 

 -Aleksandria Krzywowolska. 

Łącznie zostanie  wykonana przebudowa dla ok. 5 km dróg gminnych 
A.  Jeleń 

Nowy samochód w Ochotniczej Straży Pożarnej 

 Jednostka OSP Rejowiec wzbogaciła się w nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy marki KAMAZ GBA 3,5/16 

z napędem terenowym 4x4. Koszt zakupu to 800 000,00 złotych. Zakup był możliwy dzięki otrzymanym na ten cel środ-

kom finansowym z budżetu Gminy Rejowiec w kwocie 300 000,00 złotych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 380 

000,00 złotych, a także środków finansowych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 120 000,00 

złotych. 

 Nowy samochód ratowniczo-

gaśniczy napędzany jest silnikiem o po-

jemności 6700 cm3 i mocy 290 KM. Auto 

posiada uterenowiony napęd 4x4, który 

pozwala na poruszanie się w terenie i na 

szosie. Kabina pojazdu-brygadowa, jedno-

modowa, 4-drzwiowa, 6-osobowa 

(1+1+4), pneumatyczny fotel kierowcy, 

klimatyzacja, elektrycznie sterowane szy-

by, ergonomiczne wnętrze, szyberdach. 

Samochód wyposażony w kamerę cofania, 

wyciągarkę elektryczną o długości liny 25 

m i dodatkowe 4 halogeny w technologii 

LED z przodu na specjalnym orurowaniu.  

 

Władze Urzędu Miejskiego w Rejowcu serdecznie dziękują Państwu Jadwidze i Pawłowi Holukom  
za świerk przekazany do Urzędu Miejskiego. 
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Auto wyposażone jest także w 5 m wysuwany, pneumatycznie obrotowy maszt oświetleniowy o mocy 30000 lumenów, 

zabudowany na stałe na pojeździe z dwoma reflektorami LED. Ponadto podwozie samochodu wyposażone jest w system 

czterech dysz zraszających. 

 W zabudowie pojazdu znajduje się zbiornik wodny o po-

jemności 3500 l. Autopompa samochodu jest dwuzakresowa ze 

stopniem wysokiego ciśnienia o wydajności 2800 l/min przy ci-

śnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m. Wydajność stopnia wyso-

kiego ciśnienia 400 l/min. przy ciśnieniu 40 bar. Układ posiada 

możliwość jednoczesnego podania wody lub piany. 

 Nowy samochód marki KAMAZ zastąpił wysłużonego 

Stara 244, który służył rejowieckim strażakom przez wiele lat. 

Zarząd OSP Rejowiec  

 

 

Nowy sprzęt do ratownictwa  

technicznego 
 Jednostka OSP Rejowiec pozyskała nowy sprzęt hy-

drauliczny do ratownictwa technicznego dzięki przystąpie-

niu Gminy Rejowiec do projektu realizowanego przez Sto-

warzyszenie Samorządów Euroregionu Bug pt. 

„Wzmacnianie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych 

w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lu-

belskiego i obwodu wołyńskiego”. 

W ramach tego projektu czterech ratowników z jednostki 

OSP Rejowiec zostało przeszkolonych w zakresie kwalifi-

kowanej pierwszej pomocy, nasza jednostka uczestniczyła 

również w ćwiczeniach terenowych zgrywających jednostki 

OSP z terenu powiatu chełmskiego gdzie doskonalono 

umiejętności taktyczne w zakresie ratownictwa drogowego 

i udzielania poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej po-

mocy. 

 

Zarząd OSP Rejowiec 

Podziękowania 
 Składamy serdeczne podziękowania Burmistrzowi Rejowca Panu Tadeuszowi Górskiemu 

oraz Radzie Miejskiej w Rejowcu na ręce Przewodniczącego Rady Panu Mirosławowi Kościowi  

za dofinansowanie ze środków budżetu gminy zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego  

dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu. 

Ze strażackim podziękowaniem 

Zarząd oraz członkowie OSP Rejowiec 
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Iluminacje świąteczne 

 Już wkrótce poza ozdobami, które co roku pojawiają się w naszym mie-

ście zobaczymy dwie, wielkie iluminacje świąteczne. Jedna z nich stanie w par-

ku i będzie  miała formę „bramy” do robienia 

świątecznych zdjęć, kolejna pojawi się na miej-

skiej fontannie w rynku.  

 

Niech w nadchodzącym Nowym Roku szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczą,  

a wiara codziennie dodaje sił i energii do tworzenia i realizacji nowych pomysłów.  

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom Gminy Rejowiec i ich najbliższym życzy Redakcja „Okszy” 

„Narodził się znowu. Ucieszy wierzących, przerazi zło, da nadzieję grzesznikom” 
Zdrowych, wesołych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia. Niech malutki Jezusek narodzi się w każdym z nas i 

uczyni nasze życie skarbem dla nas samych i naszych bliskich,  
a rok 2021 niech będzie rokiem spełnienia marzeń, nadziei i spokoju,  

tego z całego serca życzy Lucyna Polakowska, Sołtys Rejowca 

Członkom Towarzystwa Regionalnego „Rejowiec”, ich rodzinom oraz mieszkańcom Gminy i miasta Rejowiec ży-
czenia  zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nowym 2021 roku  

Życzy Przewodniczący Jerzy Grzesiak 

Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek. 
Nowego Roku 2021 spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.  

Życzy Sołtys Adamowa—Emilia Serafin 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2021 pragniemy przesłać najserdeczniejsze  
życzenia. Niech nadchodzące Święta będą dla Was niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu,  

trosk i zmartwień, aby odbyły się w spokoju i radości, wśród Rodziny, Przyjaciół oraz wszystkich Bliskich Osób.  
Radna Bożena Jagiełło oraz Sołtysi: Bożena Krzyżanowska, Jadwiga Mazurek  

Niech pod świąteczną choinką znajdzie się zdrowie, radość, szczęście, życzliwość i wzajemne zrozumienie oraz spełnienie 

wszystkich marzeń w zbliżającym się Nowym 2021 Roku. 

Życzą Radny Zbigniew Rumiński, Sołtys Wólki Rejowieckiej Sylwester Frącek,  

przewodnicząca KGW Wólka Rejowiecka - Wanda Baran wraz z członkiniami KGW 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam życzenia pięknych i niezapomnianych chwil w gronie rodziny. 
Niech przyniosą one radość i wzruszenie oraz wzajemną życzliwość i optymizm w nadchodzącym 2021 Roku.  

Sołtys Hruszowa Alicja Książek 

Aby te święta, a także cały nadchodzący rok upływał Wam w harmonii i zadumie, by nigdy nie zabrakło Wam ciepła 
drugiej osoby, a każdy dzień był pełen niezapomnianych chwil.        

Sołtys Siedliszczek Bogusława Krasun 

Informacja 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców w związku z   

pogłębiającą się epidemią koronawirusa informujemy,  

że sylwester miejski 2020/2021 nie odbędzie się. 
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Zniszczona wystawa „WYSZYŃSKIEGO I WOJTYŁY GRAMATYKA ŻYCIA” 

 W nocy z 21 na 22 listopada br. nieznani sprawcy zniszczyli plenerową wystawę eksponowaną na ogrodzeniu 

kościoła pw. Św. Jozafata Kuncewicza w naszym Rejowcu.  

 Autorami wystawy są Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego. 

Wystawa została zorganizowana przez Oddział IPN w Lublinie we współpracy z Oddziałem Okręgowym Katolickiego Sto-

warzyszenia „Civitas Christiana” w Lublinie i miejscowym oddziałem stowarzyszenia. 

 Wystawa obejmuje 16 plansz - banerów, na których eksponowane są archiwalne zdjęcia i cytaty dotyczące konkret-

nych wartości oraz pojęć wypowiadanych przez Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego. To już trzecia wystawa organizo-

wana przez Lubelski Oddział „Civitas Cristiana”. W marcu br. W miejscowym kościele były dwie wystawy. Jedna doty-

czyła „Żołnierzy wyklętych” a druga była poświęcona setnej rocznicy naszej parafii. Teraz ze względu na pandemię, wy-

stawę eksponowano na zewnątrz. Zniszczenie wystawy zostało zgłoszone odpowiednim organom ścigania, które podjęły 

już czynności w kierunku ustalenia sprawców aktu wandalizmu. Wstępnie dokonano wyceny poniesionych szkód. Bez-

myślne zniszczenie ekspozycji o postaciach mających ogromne i niepodważalne zasługi dla naszego kraju i świata wywo-

łuje uzasadnione oburzenie miejscowej społeczności, ale też odbiło się echem w całym kraju, a nawet za granicą! 

 Św. Jan Paweł II i kardynał Stefan Wyszyński to osoby, które umacniały Polaków w niezwykle trudnych czasach. 

Były to postacie, które nie tylko kształtowały duchowy rozwój narodu polskiego, ale również swoimi postawami odegrały 

kluczową rolę w walce z bezbożnym komunizmem. Niezwykle przykre jest to, że do takiego czynu doszło w roku 100-nej 

rocznicy urodzin św. Jan Pawła II. W 2020r. miała się również odbyć beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego, przełożona 

ze względu na epidemię COVID-19. 

 W tym wydarzeniu wierni mogą doświadczyć - jak zaznaczył proboszcz parafii św. Jozafata Kuncewicza w Rejowcu 

- iż atak na świętości, miejsca kultu „...to nie tylko kwestia dużych miast, ale i wszystkich społeczności, także naszej”. Nikt 

nikogo nie zmusza do wiary i poszanowania wyższych wartości, ale to co się stało, to czyjaś bezmyślność, głupota i pewne-

go rodzaju wynaturzenie. To kompletnie bezsensowny i bezmyślny czyn. Nasza społeczność, a zwłaszcza katolicy muszą 

się obudzić i przestać być obojętnymi, bo to przyzwolenie na wandalizm. Być może to zdarzenie obudzi tych „letnich” pa-

rafian i da wiele do myślenia wszystkim nad tym co dzieje się w naszej Ojczyźnie i naszym miasteczku. Oczekuje się świa-

dectwa wiary i większego zaangażowania mieszkańców w to co dzieje się w naszej miejscowości , gminie i parafii. 

 IPN Oddział w Lublinie zlecił już ponowny druk wystawy o Św. Janie Pawle II i kard. Wyszyńskim. Pojawi się ona 

ponownie na parkanie kościoła. 

Można też pobrać plik w Internecie: https://bit.ly/39faK80. 

ŻADNE AKTY WANDALIZMU NIE MOGĄ ZATRZYMAĆ UPAMIĘTNIENIA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II  

I KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO! 

                                               W.M. 

 Najnowsze wiadomości 

 W sobotę, tj. 28 listopada br. Jacek Jackowniak, Łukasz Studziński, Daniel 

Cuch, Krzysztof Tarasewicz, Sylwia Kopacz, Danuta Orzeł i Adrian Studziński - 

młodzi ludzie określający się grupą „Lokalnych Patriotów”, w porozumieniu  

z prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Piotrem Majewskim, zawie-

sili na parkanie kościoła wydrukowaną ponownie wystawę. Dyrektor Regionu 

Lubelsko-Rzeszowskiego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Lu-

blinie pan Marcin Sułek oraz członkowie miejscowego oddziału serdecznie dzię-

kują młodym ludziom za ich postawę i aktywność. W miesiącu grudniu wystawa 

z Rejowca będzie eksponowana w Dęblinie.   

                                               W.M.                                   
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Święci w Rejowcu - ciąg dalszy 

 Jak wspomniałem w poprzednim numerze Gazety Samorządowej „OKSZA”, że poza relikwiami św. Jozafata Kunce-

wicza - patrona naszej parafii oraz św. Jana Pawła II, znajdują się jeszcze relikwie siedmiorga świętych.  

Kiedy, skąd i dlaczego relikwie aż tylu świętych znalazły się w naszym Kościele? Dotychczas nikt nie mówił ani nie pisał  

o tym historycznym fakcie. Czas biegnie prędko, historia coraz bardziej zaciera się, wiele faktów idzie w zapomnienie… 

Aby przypomnieć i wyjaśnić pewne fakty, należy przenieść się około 100 lat wstecz, kiedy to powstała nasza parafia i ko-

ściół, do okresu przed Soborem Watykański Drugim. Jest jeszcze kilka osób żyjących, którzy mieszkali na terenie naszej 

parafii i doskonale pamiętających tamte czasy.  

 Wiele osób pamięta, że przed Soborem celebracja Mszy Świętej wyglądała inaczej niż obecnie. Celebrujący Mszę 

Św. kapłan ustawiony był tyłem do wiernych, przed Tabernakulum, tu sprawując obrzędy, chwilami zwracając się do wier-

nych, używając języka łacińskiego. Na mensie ołtarza głównego znajdował się Mszał i naczynia liturgiczne. Większość 

wiernych nie rozumiejąc treści słów wypowiadanych przez celebransa oraz łacińskich modlitw, zajmowała się w tym czasie 

np.: modlitwą różańcową, czytaniem modlitw zamieszczonych  w języku polskim w książeczkach do nabożeństwa itp. 

Wcześniej wspominałem o tym, że aby na ołtarzu mogła być sprawowana Msza św., w mensach ołtarzowych umieszczano 

relikwie świętych. Po Soborze Watykańskim Drugim wiele się zmieniło. Kamienny ołtarz do sprawowania Mszy św. usta-

wiony został oddzielnie od ołtarza głównego, bliżej wiernych, podniesiony przeważnie o pięć stopni nad poziom podłogi, 

zawsze przykrywany białym obrusem. W ołtarzach posoborowych nie umieszcza się 

relikwii. 

      Podczas konsekracji czyli tzw. „wyświęcenia” kościoła, przybyły do Rejowca 

relikwie kilku świętych, którym przekazano w opiekę naszą parafię. W mensie ołta-

rza głównego przedsoborowego, w metalowym relikwiarzu w formie szkatułki 

umieszczono relikwie świętych Doroty i Felicjana. Szkatułka przewiązana jest tek-

stylną wstęgą z lakową pieczęcią uniemożliwiającą otworzenie relikwiarza. W odci-

sku pieczęci wyraźnie widoczny jest herb LELIWA diecezjalnego biskupa lubelskie-

go w latach 1889-1914 księdza Franciszka Jaczewskiego. 

 Kim byli św. Dorota i św. Felicjan? Św. Dorota z Cezarei Kapadockiej - mę-

czennica chrześcijańska, święta kościoła katolickiego i prawosławnego. Wspomnie-

nie liturgiczne w Kościele katolickim - 6 lutego. O jej życiu nie ma zbyt wielu udo-

kumentowanych wiadomości. Jedynie św. Hieronim napisał, że Dorota była córką 

rzymskiego senatora i otrzymała bardzo staranne wychowanie. Za panowania prze-

śladowcy chrześcijan cesarza Dioklecjana, z wyroku namiestnika prowincji Dorota 

została skazana na śmierć. Do zaparcia się wiary namawiały ją dwie odstępczynie /wcześniej chrześcijanki/ św. Krystyna  

i jej siostra św. Kaliksta. Widząc stanowczość Doroty, Krystyna i Kaliksta wybrały męczeństwo. Związano je plecami do 

siebie i spalono w beczce ze smołą. Prowadzona na śmierć Dorota spotkała młodego poganina Teofila /pisarza namiestni-

ka/, który szydząc zapytał, dlaczego tak się śpieszy do śmierci. Gdy usłyszał odpowiedź: „Bo idę do niebieskich ogrodów”, 

zakpił, mówiąc: „Gdybyś z tych ogrodów dała mi kwiaty lub owoce, to wówczas był uwierzył”. W tym momencie pojawiło 

się dziecko z koszem pięknych kwiatów i smacznych owoców. Nawrócony tym cudownym wydarzeniem, po wielu mę-

czarniach św. Teofil został ścięty mieczem razem z Dorotą. Śmierć obojga datuje się po 305 roku.  

 Kult św. Doroty bardzo szybko rozszerzył się w całej Europie a szczególnie we Włoszech, Niemczech i Polsce. Pod 

koniec średniowiecza w Szwecji świętą Dorotę dodano jako piętnastą do grona czternastu Świętych Wspomożycieli. Św. 

Dorota przedstawiana jest w stroju królewskim z koroną na głowie, czasami wśród chórów anielskich. Atrybutami są: 

anioł, trzy jabłka i trzy róże, a także korona, krzyż, lilie, miecz oraz palma męczeństwa. Św. Dorota jest patronką m.in.: 

młodych małżeństw, ogrodników, botaników i górników.    

 Św. Felicjan z Foligno - biskup. Wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim to 24 stycznia. Św. Felicjan jest 

postacią mało znaną. Prawdopodobnie urodził się około 158 roku w północnej części Włoch. Później przeniósł się do Rzy-

mu. Jego działalność mogłaby przypadać na czasy papieża Wiktora, który go osobiście wyświęcił na biskupa. Felicjan za-

słynął jako wspaniały kaznodzieja i misjonarz. Gdy papieżem został Wiktor I, Felicjan stał się jego przyjacielem i najbliż-

szym współpracownikiem. Z jego rąk, około 198 roku, otrzymał sakrę biskupią, po czym objął arcybiskupstwo Foligno  

w Umbrii. Felicjan służył w swojej diecezji 56 lat, zyskując wielką miłość i szacunek wiernych. W 254 roku cesarz Dacjusz 

rozpętał kolejną falę prześladowań chrześcijan. Na mocy specjalnego edyktu wszyscy obywatele cesarstwa musieli złożyć 

ofiarę pogańskim bogom Rzymu. Felicjan odmówił i 94-letniego starca w łańcuchach zawleczono do lochu. Wielu wier-

nych mimo niebezpieczeństwa odwiedzało swego biskupa. Niestety, dla niektórych skończyło się to tragicznie. Jego naj-

wierniejszą uczennicę Messalinę odwiedzającą biskupa Felicjana, ktoś zadenuncjował jako chrześcijankę i wprost z celi 

biskupa zawleczono ją do izby tortur. Wkrótce przyszedł też rozkaz, by Felicjana doprowadzić na egzekucję do Rzymu. 

Świątobliwy starzec nie wytrzymał trudów podróży - zmarł w drodze około 250 roku.  

 Dziś św. Felicjan jest czczony jako pierwszy apostoł Umbrii i patron Foligno. W ikonografii przedstawiany bywa z 

paliuszem. Paliusz był dotychczas strojem zastrzeżonym wyłącznie dla biskupów Rzymu. Święty Felicjan jest patronem 

Foligno oraz jest wzywany przy trzęsieniach ziemi.  

                        Ciąg dalszy w następnym numerze. 

                                                   P.M. 
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            Mikołajkowy kiermasz książek 

 We współpracy z Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki Tuliszków z Żychlina w 

dniach od 18 listopada do 18 grudnia odbył się „Mikołajkowy kiermasz książek dla dzieci”. 

Jest to Księgarnia, z oferty której Biblioteka korzysta od lat. 

Mając na uwadze obowiązujące na ten moment ograniczenia związane z pandemią, zadbały-

śmy, aby kiermasz odbywał się w sposób bezpieczny, z zachowaniem dystansu społeczne-

go. Można było zakupić książki przygodowe, kolorowanki świąteczne, opracowania lektur, 

baśnie, bajki oraz  opowiadania. Książka to dobry pomysł na prezent, szczególnie wtedy, 

kiedy święta Bożego Narodzenia są już tak blisko... 

             Książka na telefon 

 To nowa usługa skierowana do osób chorych, starszych (powyżej 70 roku życia) i niepełnosprawnych, które z róż-

nych powodów nie mogą dotrzeć do biblioteki. Wybrane pozycje z księgozbioru biblioteki zamawiać można w godzinach 

9:00-15:30 od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biblioteki, natomiast dostarczanie książek odbywa się w środy 

między godz. 10:00 a 15:00. 

 Działamy również w tej trudnej dla wszystkich sytuacji jaką jest pandemia Covid-19, zachowujemy wszelkie środki 

ostrożności, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno naszym pracownikom jak i odbiorcom usługi. 

Z usługi "Książka na telefon" mogą skorzystać mieszkańcy Rejowca, którzy ze względu na wiek, przewlekłą chorobę lub 

niepełnosprawność nie mogą wypożyczać książek w sposób tradycyjny. 

 

„Cała Polska czyta dzieciom” 

Biblioteka zorganizowała spotkanie z uczniami klasy IV Szkoły Podstawowej w plenerze z cyklu „Cała Polska czyta dzie-

ciom”. Dzięki temu można było zachować wszystkie wymogi sanitarne ze względu na epidemię. 

Jest to czas szczególny dla nas wszystkich. Czas, w którym książka może nam pomóc łatwiej poradzić sobie z trud-

nościami, a ponadto przekuć obecny kryzys w przyszłe sukcesy. Czytanie rozwija, bawi i zmniejsza stres. 
 

Nowości  wydawnicze Gminnej  Bib l iotek i  Publ i cznej  
 

Wyjątkowa zimowa część serii o Jadzi 

Pętelce wprowadzi wszystkie dzieci w 

świąteczny nastrój. Nie zabraknie ro-

dzinnej atmosfery, wspólnego ubierania 

choinki i oczywiście chrupania pierni-

ków! Jak zawsze, zabawne ilustracje 

dobrze oddadzą emocje dziecka, które z 

ekscytacją podejmuje się nowych wy-

zwań. 

 

 

 

Gambit królowej to przepiękna książka 

o samotności i przyjaźni, rywalizacji  

i współpracy, zagubieniu i poszukiwa-

niu sensu życia. 

 

Dom przy ulicy Amelie powraca w 

poruszającej historii rozgrywającej 

się w Szampanii, wśród winnic 

północnej Francji, w najmroczniej-

szym okresie II wojny światowej. 

Doskonała propozycja dla czytelni-

czek książek Kristin Hannah. 

 

 

 

 

 

Dzięki tej książce dowiesz się, jak 

stworzyć naturalne kosmetyki we 

własnej kuchni oraz poznasz domo-

we sposoby na odżywienie skóry, 

włosów i paznokci. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i w poczuciu łączącej nas więzi składamy najserdeczniejsze życzenia. 
 „Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą, w dobrych radach, dobrym bycie, WSPIERAJ JEJ SIŁĘ SWĄ SIŁĄ…” 
Niech narodzone Dziecię przyniesie do naszych domów prawdziwą nadzieję i radość, których nic nie zakłóci. Niech Nowy 2021 

Rok będzie dla wszystkich wypełniony Bożym błogosławieństwem, mocną wiarą, niezachwianą nadzieją, darem miłości  
i szczerej radości - Burmistrzowi Miasta Rejowiec, Przewodniczącemu Rady Miejskiej, radnym, pracownikom administracyjnym  

Miasta i Gminy Rejowiec, dyrekcji szkoły i przedszkola, nauczycielom, kapłanom, policjantom i strażakom, służbie zdrowia, 
przyjaciołom i wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy  

- prezes i członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Rejowcu. 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku wszystkim Czytelnikom 

 życzą pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rejowcu 
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Orszaku Trzech Króli 2021 
Orszak Trzech Króli 2021 odbędzie się 6 stycznia w taki 

sposób, jaki będzie dopuszczony przez prawo. Będziemy się 

starali, niezależnie od sytuacji epidemicznej i zachowując 

wszelkie wytyczne władz, przeżyć Uroczystość Epifanii, ja-

ko radosny moment Objawienia Pańskiego całemu światu.  
 

Trasę orszaku można pokonywać o dowolnej godzinie  

6 stycznia w małych grupach. 

 

Hasłem tegorocznego orszaku są słowa z jednej z Pieśni Jana 

Kochanowskiego: „Panu dzięki oddawajmy” (Pieśń XIII, Księ-

gi Wtóre). Papież Franciszek zachęca nas w swoim nauczaniu 

do czerpania z dorobku kulturowego przeszłych pokoleń, do 

sięgania po mądrość i bogactwo myśli naszych przodków. Dla-

tego w tym roku teksty scenariusza w ogromnej mierze nawią-

zują do poezji naszych narodowych wieszczów.  

 

GRA ORSZAKOWA 
Spacer Orszakowy 

 Spacer Orszakowy to rodzinna gra polegająca na przejściu trasy Orszaku ulicami miejscowości w celu przeżycia wy-

darzenia w inny sposób. Przygotujemy dziewięć różnych wzorów plansz/plakatów, które zastąpią „mansjony”: „Orszak 

Trzech Króli” (wyjaśnienie idei); „Edykt Cezara”; „Olśnienie”, „Gospoda”; „Dwór Heroda”; „Walka dobra ze złem”; 

„Brama Anielska”; „Pasterze”; „Szopka”. Plansze będą posiadały przygotowane opisy dotyczące scen oraz zadania dla spa-

cerujących. 

 Przebieg gry: Rodzina, która chce wziąć udział w Spacerze Orszakowym musi wydrukować sobie Kartę Gry i mapę. 

Idąc trasą Orszaku rodzina spotyka plansze, na których prócz tekstów i zdjęć są zadania, które należy rozwiązać, a rozwią-

zania wpisać do Karty Gry. Po dojściu do mety–Szopki rodzina oddaje wolontariuszowi uzupełnioną Kartę Gry za co moż-

na otrzymać nagrodę (lub skan uzupełnionej Karty Gry wysyła elektronicznie). 

 Termin: 6 stycznia—cały dzień 

Orszak Kolęd 
 Orszak Kolęd to spotkanie kolędowe, które odbywa się w wieczór poprzedzający Święto Objawienia Pańskiego. 

Święte Wieczory to stara polska tradycja polegająca na gromadzeniu się i wspólnym śpiewaniu kolęd w okresie od Bożego 

Narodzenia do Święta Epifanii. Proponujemy śpiewanie kolęd w gronie rodzinnym i wraz ze znajomymi. O ile sytuacja 

epidemiczna nam pozwoli chcemy, aby odbył się taki wieczór również w naszej parafii. Będzie też transmisja online. Fun-

dacja Orszak Trzech Króli promuje to wydarzenie w całym kraju. W tym samym czasie tysiące osób w Polsce może śpie-

wać ku czci Dzieciątka nasze tradycyjne kolędy. 

Termin: 5 stycznia; w godzinach od 17:30-19:30 (o 19:00 wspólnie zaśpiewamy kolędę "Mędrcy Świata"). 

Przepiękne aranżacje najbardziej znanych polskich kolęd są do pobrania NIEODPŁATNIE na stronie www.orszak.org 

Można z nich korzystać w czasie Orszaków czy podczas kolędowania w domu z rodziną i przyjaciółmi. 

 

KONKURSY 
Konkurs poetycki - napisz kolejną zwrotkę kolędy "W żłobie leży" i wygraj nagrody 

Fundacja Orszak Trzech Króli serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w tegorocznym konkursie poetyckim. 

Zapraszamy dzieci i młodzież z  przedszkoli, szkół, klubów, świetlic jak i osoby prywatne oraz całe rodziny do wzię-

cia udziału w konkursie. 
Zgłoszenia przyjmowane są od 23 listopada 2020 r. do 20 grudnia 2020 r 

Nowa zwrotka kolędy powinna nawiązywać do tegorocznego hasła orszaku - „Panu dzięki oddawajmy”. Tekst ma bazować 

na rytmie i konstrukcji zdań, uwzględniać strukturę i melodię oryginału kolędy „W żłobie leży”. 

Ocena prac: Prace zostaną ocenione przez Jury złożone z przedstawicieli Fundacji Orszak Trzech Króli oraz osób 

zaproszonych do komisji. 

Przy ocenie tekstów będzie brana pod uwagę zgodność z tematem. Oceniane też będzie uwzględnienie rytmu, melodii i 

struktury kolędy „W żłobie leży”. 

Prace należy przesyłać za pomocą formularza, który zostanie umieszczony na stronie www.orszak.org/konkursy w 

terminie przyjmowania zgłoszeń na konkurs. 

http://www.orszak.org/konkursy
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Konkurs plastyczny pt. "W stajni położony" 
Fundacja Orszak Trzech Króli serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w tegorocznym konkursie plastycznym 

pt."W stajni położony". 

Zapraszamy dzieci i młodzież z  przedszkoli, szkół, klubów, świetlic oraz osoby prywatne do wzięcia udziału w kon-

kursie. 
Zgłoszenia przyjmowane są od 23 listopada 2020 r. do 5 lutego 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

Technika wykonania prac: WITRAŻ 

Format pracy: A4, A3, A2 

Ocena prac: Prace zostaną ocenione przez Jury złożone z przedstawicieli Fundacji Orszak Trzech Króli, plastyków i 

artystów malarzy. 

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: zgodność z tematem („W stajni położony”), oryginalne spojrzenie autorów na te-

matykę konkursu i samodzielność wykonania pracy. 

 

Prace z  dopiskiem „Konkurs Plastyczny” należy przysyłać wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia na adres:   

Fundacja Orszak Trzech Króli 

Skrytka pocztowa 34 

05-410  Józefów 

 

Konkurs kolędowy - nagraj filmik "Jemu wdzięcznie przygrywajcie" i zostań gwiazdą TV 
Termin nadsyłania nagrań: 01.12.2020 - 28.12.2020 

Konkurs polega na zaśpiewaniu i nagraniu dowolnej polskiej kolędy. 

Forma (inscenizacja, stroje, itd.) dowolna. 

Film nie może trwać dłużej niż 1 minutę. 

W filmie można wystąpić w minimum dwie osoby lub z całą rodziną, czy z przyjaciółmi. 

Wszystkie nadesłane filmy, które będą spełniać wymogi regulaminu, w dniu 29.12.2020 zostaną opublikowane na stronie 

Fundacji www.orszak.org. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w wyniku głosowania prowadzonego za pośrednictwem strony interneto-

wej www.orszak.org. 

Czas trwania głosowania: 29.12.2020 - 03.01.2021 

W dniu 04.01.2021 Fundacja na swojej stronie internetowej opublikuje wyniki głosowania. 

Trzy filmiki, które uzyskają największą ilość głosów przejdą do finału. 

Finał konkursu nastąpi w dniu 06.01.2021 roku w TVP, podczas bezpośredniej transmisji z Orszaku Trzech Króli. Podczas 

transmisji będzie można głosować za pomocą platformy internetowej Fundacji Orszak Trzech Króli. 

W trakcie transmisji w TVP filmy, które przeszły do finału zostaną wyemitowane na wizji dwukrotnie. 

Pod koniec transmisji ogłoszony zostanie zwycięzca konkursu. 

 Dla finalistów przeznaczona zostanie pula nagród o wartości 3 tysięcy złotych. 

 

Pełne regulaminy konkursów dostępne są na stronie: www.orszak.org 

Z tęsknotą wyczekujemy tej cichej, świętej Nocy - ze żłobkiem, Matką Najświętszą, Józefem i 

Dzieciątkiem… Rozpocznie się, gdy do rąk w naszych rodzinnych domach weźmiemy biały opłatek. 

Będziemy go łamać i dzielić między sobą, a on – łamany i dzielony – będzie nas łączył,  

podkreślając ukryte drgnienia serc, cichą łzę w oku, dobre słowo, szczególnie jeśli będzie to słowo  

pojednania i przebaczenia, uściski dłoni, bliskość bez zakłamania czy udawania… 
 

Moi Drodzy, niech ta tęsknota za cichą, świętą nocą zabłyśnie w waszych sercach w te dni, ale nie 

tylko… Niech trwa, niech przemienia kolejne dni w Nowym 2021 roku, niech jednoczy, uczy kochać 

siebie nawzajem, szanować życie, budować małżeństwa, rodziny, Ojczyznę.  

Podnieś rękę, Boże Dziecię! 

Wasi Duszpasterze 

http://www.orszak.org/
http://www.orszak.org/
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Światowy Dzień Pluszowego Misia  
Dnia 25 listopada w Gminnym Przedszkolu w Rejowcu obchodziliśmy 

Światowy Dzień Pluszowego Misia. Przedszkolaki ten dzień spędziły 

wesoło. Było dużo zabaw, piosenek i prac plastycznych. Nie obyło się 

bez zdjęć w „misiowych” fotobudkach. 
Barbara Wójcik 

 

Dzień Praw Dziecka  
 20 listopada  wszystkie dzieci w przedszkolu obchodziły Dzień Praw 

Dziecka. Dzień ten był doskonałą okazją do uświadomienia dzieciom, że 

mają swoje prawa i mogą z nich korzystać. Miłą niespodzianką dla 

przedszkolaków był  teatrzyk o prawach dziecka  w wykonaniu pań, 

"Jak Piotruś zaprzyjaźnił się z królem". Dzieci bawiły się przy wesołej 

muzyce a także  śpiewały piosenkę o swoich prawach. 

Dowiedziały się też do kogo się zwrócić o pomoc w razie potrzeby. Na 

koniec kolorowały obrazki wybranych praw dziecka. 
Ewelina Rybarczyk 

 

Kiedyś - bardzo ważna sprawa!  
Dziś wróżenie to zabawa - czyli Andrzejki  

W piątek 27 listopada nasze przedszkolaki przeniosły się w magiczny 

świat wróżb i zabaw andrzejkowych. 

"Święty Andrzeju daj nam  znać co się będzie z nami dziać". Tymi sło-

wami dzieci rozpoczęły zabawę. Nastrojowa muzyka i "czarodziejskie" 

dekoracje wprowadziły nas w świat magii. Andrzejkową atmosferę do-

pełniały także kolorowe stroje, w które dzieci były przebrane nie zabra-

kło wśród nas wróżek i czarodziejów. Mogliśmy dowiedzieć się co nas 

czeka w niedalekiej przyszłości, poznać imię swego wybranka oraz za-

wód   jaki będziemy wykonywać. Bawiliśmy się naprawdę świetnie,  

a każda nowa wróżba wzbudzała w nas ogromną ciekawość. Mamy na-

dzieję, że tak wyśmienita zabawa andrzejkowa powtórzy się w przy-

szłym roku i dostarczy nam tyle samo, a może nawet więcej radosnych 

przeżyć. 
            Danuta Malarz 

 

Pokaz Mody Patriotycznej 
 W miesiącu listopadzie  dzieci ze wszystkich  grup  przedszkolnych 

Gminnego Przedszkola w Rejowcu  realizowały kolejne zadanie zwią-

zane z międzynarodowym projektem  ,,Piękna Nasza Polska Cała”.  

Pokaz był jednym z zadań. Głównym celem pokazu było kształtowanie 

poczucia tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem. Ro-

dziców poproszono o przygotowanie strojów nawiązujących do historii, 

kultury i barw narodowych Polski. Zadanie zostało potraktowane bar-

dzo poważnie – wszystkie dzieci wyglądały tego dnia po prostu wspa-

niale. Wśród kostiumów przygotowanych na Dzień Mody Patriotycznej dominowały stroje biało-czerwone. Bardzo efek-

townie prezentowały się też stroje ludowe –krakowskie, stroje kibica, rycerza, żołnierza i huzara. Jak na prawdziwym poka-

zie mody dzieci demonstrowały swoje kostiumy na wybiegu wyścielonym czerwonym dywanem w rytm muzyki. Wszyst-

kie dzieci zostały nagrodzone brawami.  
Anna Szwed 

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego.  
Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku  

oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzy Sołtys  sołectwa Wereszcze Duże Irena Kamińska 

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,  

pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był lepszy niż ten, co właśnie 

mija. Życzą Radny Franciszek Karaś wraz z Przewodniczącą KGW Hruszów Barbarą Bornus 
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Dzień Niepodległości w naszym przedszkolu  
 Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien sza-

cunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości. 

 11 listopada 1918 to bardzo szczęśliwa data dla wszystkich Polaków. 

Właśnie tego dnia, po  123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. 

Dlatego też każdego roku 11 listopada obchodzimy nasze święto narodowe –  

Święto Niepodległości. 

 Pielęgnując tradycje polskie 10 listopada 2020r. w Gminnym Przed-

szkolu w Rejowcu obchodziliśmy rocznicę Odzyskania przez nasz kraj nie-

podległości. Wszystkie dzieci uroczyście świętowały ten wyjątkowy dla Nas 

– Polaków dzień.  

 Głównym celem obchodów było kształtowanie u małych patriotów 

uczucia miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji 

oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju. Tego dnia również wzięli-

śmy udział w akcji ,,Szkoła, przedszkole do hymnu“. Dzieci z Panią Dyrektor 

i personelem placówki dokładnie o godz. 11:11 wspólnie odśpiewały 

„Mazurka Dąbrowskiego” przyłączając się tym samym do placówek oświato-

wych z całej Polski, które w ten sposób uczciły rocznicę odzyskania Niepod-

ległości. 

 W dalszej kolejności dzieci zaprezentowały tańce, wiersze i piosenki 

związane ze świętem naszej Ojczyzny. Tym samym słowem i piosenką oddali 

szacunek symbolom narodowym, symbolom walki o wolność i zwycięstwo 

oraz miłości do Ojczyzny. 

 Uroczystość ta z pewnością zapadnie wszystkim głęboko w pamięci. 

Dzień, który przeżyliśmy dumnie i z uśmiechem na twarzy, na pewno przy-

czyni się do kształtowania patriotycznych postaw naszych małych przedszko-

laków. 
Dyrektor przedszkola 

Barbara Kość 

 

Poranki patriotyczne w przedszkolu  
 Jest to kolejne działanie realizowane w ramach międzynarodowego 

projektu ,,Piękna Nasza Polska Cała”, którego celem było zorganizowanie  

zajęć  poświęconych  krzewieniu patriotyzmu wśród przedszkolaków. Dzieci 

poznawały symbole narodowe, słuchały legend, uczyły się wierszy o barwach 

ojczystych, wykonywały kokardy patriotyczne oraz  prace plastyczne.  
Ewa Semeniuk 

 

Akcja ,,Kartka dla Bohatera”  
 Grupa 3 latków uczestniczyła w akcji ,,Kartka- podziękowanie  dla Bohatera".  była to już 

IV edycja. Jej celem było podziękowanie weteranom i kombatantom z różnych stron naszego kra-

ju, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Jest nam niezmiernie miło ,że mogliśmy tym drobnym 

gestem w postaci kartek przyłączyć się do podziękowań. 
Ewa Semeniuk 

 

„Eksperymenciaki”- innowacja  
w grupie 3 latków 

 Właśnie ruszyły zajęcia w grupie 3 latków z innowacji przy-

rodniczej. We wrześniu i październiku  przeprowadziliśmy  pierw-

sze eksperymenty: krople deszczu i elektryzowanie się ciał. Celem 

innowacji  jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci 

oraz  rozbudzanie ciekawości świata. A przy okazji jest to świetna 

zabawa. 
Ewa Semeniuk 

Niech nadchodzące Święta będą dla Państwa czasem odpoczynku, spokoju i ciepła w otoczeniu rodziny i przyjaciół,  
a Nowy Rok 2021 niech przyniesie energię do działania i spełnienie wszystkich postawionych sobie celów.  

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego życzy Radna Małgorzata Kość 
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Według przepisu babci i dziadka” 
- kiszenie ogórków 

Wszyscy uwielbiamy kiszone ogórki. Ale co zrobić, żeby ogórki były 

idealnie ukiszone? Sztuka kiszenia ogórków ma swoje sekrety. Grupa 

3 latków już je zna. Sam sekret zdradziły nam babcie, które podzieliły 

się przepisem, który przechodził z pokolenia na pokolenie. Dzięki 

temu każdy przedszkolak miał swój słoiczek pyszności. 
Ewa Semeniuk 

 

Jeż to ciekawy zwierz 
Dzień jeża u przedszkolaków 

10 listopada przypadały urodziny jeża- zwierzątka bardzo przyjazne-

go i pożytecznego środowisku. Dzieci z grupy 4,5 i 6 latków zaśpie-

wały urodzinowe Sto lat, wysłuchały rymowanek o jeżu, dowiedziały 

się, co jada, z liści układały domki. Podczas zajęć przedszkolaki mia-

ły okazję poszerzyć oraz utrwalić swoją wiedzę dotyczącą życia jeży 

w ich naturalnym środowisku poprzez obejrzenie filmu pt.: „Fakty i 

ciekawostki z życia jeży”. Następnie dzieci wysłuchały wiersza Jana 

Brzechwy pt.: „Jeż”.  Nie mogło zabraknąć zabaw dywanowych, pra-

cy plastycznej i foto budki. Dzień Jeża w przedszkolu to  świetna 

okazja, by  zintegrować  grupę i dobrze się bawić. 
Małgorzata Kość-Krupińska 

 

Ś więto  drz ewa  
Z okazji Święta  Drzewa w  grupie 4 i 5-latków odbyły się zajęcia  i  

zabawy związane z tematyką drzew. Dzieci dowiedziały się jak waż-

ną rolę odgrywają drzewa w przyrodzie, co nam dają i jak należy je 

chronić. Poznały budowę drzew oraz jego znaczenie dla człowieka 

W czasie zabaw badawczych posadziły drzewka sosny- dzieci obieca-

ły, że będą o nie dbały i sprawdzały jak rosną. Na koniec wykonały 

prace plastyczne jesiennych drzew. 
Wychowawczynie grup 4 i 5 latków 

 
 

Pokój na ziemi ludziom, 
a w niebie cisza gwiazd, 

grają anieli, 
świat się chlebem dzieli. 

Świat ma dziś świąteczny blask 
Pięknych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia! 
Wiary, co góry przenosi, 
nadziei, która nie gaśnie, 

miłości w każdej ilości 
od Bożej Dzieciny wszystkim mieszkańcom naszej Gminy 

Życzą: Dyrektor i Pracownicy  
Gminnego Przedszkola w Rejowcu 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzę nadziei, własnego skrawka nieba, 

zadumy nad płomieniem świecy, 
filiżanki dobrej, pachnącej kawy, 

piękna poezji, muzyki, 
pogodnych świąt zimowych, 

odpoczynku, zwolnienia oddechu, 
nabrania dystansu do tego, co wokół, 

chwil roziskrzonych kolędą, 
śmiechem i wspomnieniami. 

Wesołych świąt!  
 

Sołtys Aleksandrii Niedziałowskiej  
Ewa Wawrynek 

Na zbliżające się świąteczne dni, wielu radosnych chwil w gronie rodzinnym, a w Nowym Roku 2021 
wiary w lepsze jutro życzy Sołtys i Radny Rady Miejskiej w Rejowcu Andrzej Lewczuk 

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila świąt 

Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. 

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia życzą Radna Jolanta Popek, Sołtys Kobylego Janina 

Smętkowska, Przewodnicząca KGW „Kobylanki” Edyta Szpindowska 
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ŚLUBUJEMY DZIŚ! 
Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja są już pełnoprawnymi uczniami.  

We środę, 14 października odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia.  
 Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak 

dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę starał się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom 

i nauczycielom - takie przyrzeczenie składali pierwszoklasiści. 

 Pasowanie na uczniów to piękna tradycja naszej szkoły. Od wielu lat co roku pierwszoklasiści przechodzą swój 

pierwszy uczniowski egzamin, zanim zostaną przyjęci do grona społeczności szkolnej. Dzieci przedstawiają w tym dniu  to, 

czego już się w szkole nauczyli. Odświętnie ubrani, w granatowych biretach  i  strojach galowych zaprezentowali swoje 

umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na sze-

reg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspania-

le zdały "egzamin pierwszoklasisty". 

 Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Kolorowym 

ołówkiem aktu pasowania dokonały panie dyrektor szkoły – Małgorzata Królicka i Renata Adamczuk. Tym samym pierw-

szaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Rejowcu.  

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: burmistrz miasta Rejowiec pan Tadeusz Górski, przewodniczący 

Rady Miasta pan Mirosław Kość, przewodnicząca Komisji Oświaty pani Bożena Jaszczuk, przewodnicząca Rady Rodzi-

ców pani Marta Krysa i proboszcz nasze parafii ksiądz Jacek Jakubiec. 

Wyjątkowo w bieżącym roku szkolnym, w związku z pandemią, uroczystość odbyła się  w ścisłym reżimie sanitar-

nym. Pierwszakom towarzyszyć mogli jedynie rodzice i nauczyciele uczący w szkole. Jednak jak tradycja każe uczniowie 

otrzymali dyplomy pasowania na ucznia,  słodycze od pana Burmistrza i przedstawicieli Rady Miasta, oraz słodkie rożki od 

rodziców. Rada Rodziców przy naszej szkole ufundowała słowniki ortograficzne, które na pewno przydadzą się w dalszej 

nauce.  

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich 

rodziców.  Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich. Miłym zakończeniem tej uroczystości były wspólne 

fotografie. Wszystkim pierwszoklasistom Szkoły Podstawowej w Rejowcu życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych 

ocen na pierwszym szkolnym świadectwie. 

  Dzień 14 października to Święto Edukacji Narodowej z tej okazji nauczycielom złożono życzenia i zostały wręczone 

nagrody burmistrza i dyrektora szkoły.  
 

  Wychowawczynie klas pierwszych: Agnieszka Janiec-Rogowska  i Irena Jędruszczak 

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego. Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz 
chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzą  

Witold Szuran Radny i  Magdalena Terlecka Przewodnicząca KGW „Zagrodzianki” w Zagrodach 
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BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 
Jak sobie radzić w sytuacji zagrożenia 

  Do naszej szkoły przybył zaproszony gość - Dzielnicowy Posterunku Policji w Rejowcu. Podczas spotkania ucznio-

wie klas 1-3 powtórzyli sobie zasady  jak bezpiecznie poruszać się po drogach, podróżować samochodem, bawić w domu 

i w szkole oraz jak reagować w sytuacji innych zagrożeń, m.in. kiedy zaatakuje nas pies, itp. Gość ostrzegał też przed oso-

bami nieznajomymi, z którymi nie wolno rozmawiać oraz wpuszczać ich do domu. Jak zwykle szczególnym zainteresowa-

niem wśród dzieci cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego niezbędnego podczas wykonywania pracy. Uwieńcze-

niem spotkania z policjantami była możliwość obejrzenia z bliska radiowozu, który na czas pobytu zaproszonego gościa 

stanął przed szkołą. Uczniowie czynnie uczestniczyły w spotkaniu, zadawały pytania, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i 

doświadczeniami. 
Przemysław Mierzyński 

Mała książka, Wielki człowiek- ogólnopolska kampania w 
Szkole Podstawowej  

Instytut Książki rozpoczął kolejną odsłonę kampanii społecznej „Mała książka – 

wielki człowiek”, która w tym roku została przygotowana szczególnie z myślą 

o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających 

swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Przygotowana dla nich została specjalna 

wyprawka, którą naszym uczniom uroczyście wręczyła szkolna bibliotekarka  

w dniu 30 października. Projekt „Mała książka – wielki człowiek” realizowany 

jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika 

Praw Dziecka. 

 Książka „Pierwsze abecadło” jest antologią tekstów literackich dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które zostały 

napisane przez najwybitniejszych twórców książek dla dzieci, zarówno klasycznych, jak i współczesnych. W skład wy-

prawki wchodzi również broszura: „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem”, oraz  Kreatywny alfabet. 

 Na uroczystym apelu wszyscy uczniowie klas I otrzymali wyprawki, dowiedzieli się na czym polega Kampania In-

stytutu, kilkakrotnie odsłuchali  się piosenki promującej akcję w wykonaniu M. Szcześniaka. Ponadto przy tej okazji bi-

bliotekarka pasowała wszystkich pierwszaków na czytelników.  

Więcej na temat Projektu można przeczytać na stronie: http://wielki-czlowiek.pl/czytaj-dziecku/ 
Iwona Borowska 

Nauczanie zdalne w klasach I - III 
 Nauka w czasie pandemii jest trudna dla każdego ucznia, szczególnie dla klas młodszych. Nauczyciele dokładają 

wszelkich starań, aby w różnych formach kontynuować nauczanie na odległość.  

 Uczniowie klas I - III codziennie spotykają się ze swoimi wychowawcami na lekcjach online. Podczas tych lekcji 

kształcą i doskonalą swoje umiejętności z poszczególnych edukacji, prezentują swoje osiągnięcia, przesyłają też zdjęcia 

wykonanych prac artystycznych. 

 Zajęcia zdalne służą nie tylko prezentowaniu wiedzy i sprawdzaniu opanowanych umiejętności, ale wzajemnemu 

wsparciu, które niezbędne jest w budowaniu pozytywnych relacji między dziećmi oraz dziećmi i nauczycielami. Ta nowa 

forma zajęć jest jedyną możliwością wspólnego kontaktu nie tylko z nauczycielem, ale także z rówieśnikami co korzystnie 

wpływa na utrzymanie kontaktów między uczniami i jest pozytywnie odbierane przez naszych uczniów i ich rodziców.  

 Podczas nauki zdalnej na terenie naszej szkoły zostały zorganizowane zajęcia stacjonarne dla uczniów w ramach 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej. W obecnej rzeczywistości szkolnej nie do przecenienia jest rola rodziców, którzy 

wspierają swoje dzieci w nauczaniu zdalnym w domu. 
                                      Nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej, Pedagog szkolny 

Zdalnie i kreatywnie 
W czasie nauki zdalnej opracowanie lektur szkolnych przybiera różne formy, jedną z nich jest wykorzystanie wyobraźni  

i kreatywnych form plastycznych. Przykładem na to są makiety wykonane przez uczniów z klasy 5c i 6c do lektur - 

„Chłopcy z Placu Broni” i „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. Pozostałe zdjęcia makiet można obejrzeć na stronie szkoły.  
Jolanta Cielepała 

Galeria prac uczniów na stronie 24 



Oksza 

Strona  19 

NAUCZANIE ZDALNE 
„Taka jesień…” 

 Uczniowie klasy IIIa i IIIb podczas zajęć rozwijających kreatywność tworzyli swobodne teksty związane z jesienną 

tematyką. Są to wiersze, piosenki i krótkie opowiadania. Oto ich pierwsze próby poetycko - literackie. 
B. Klimowicz, A. Prus   

Wietrzne mruczanki 

Pewnego dnia dzieci zobaczyły, że wieje idealny wiatr do puszczania latawców. Od razu wybiegły na podwórko, 

aby się pobawić. Zobaczył to wiatr. Postanowił, że spłata dzieciom psikusa. Porwał im latawce aż do sadu sąsiada. Sąsiad  

był bardzo niedobry i kazał dzieciom czym prędzej zabierać swoje latawce. Poszły więc po drabinę, aby zdjąć je z drzew. 

Wiatr kiedy to zobaczył  poczuł się bardzo winny. Postanowił, że strąci te latawce z drzew.  

Dzieci odzyskały swoje latawce i wróciły do domu, a psotny wiatr dalej hulał i płatał figle. 
Magda Pietraś, Vanessa Korcz 

Było to tak.  

Psotny wiatr łamał gałęzie, płoty przewracał, hulał po lesie i tyle szkód wyrządzał, że w głowie się nie mieści. Lu-

dzie bali się, co jeszcze wiatr złego zrobi. Bardzo się zdenerwowali i postanowili, złapać wiatr. Przygotowali pułapkę, a 

była to beczka w której chcieli go uwięzić. Teraz czekali aż nadleci. Długo go nie było, więc postanowili czekać dalej. W 

końcu wiatr nadleciał i wpadł wprost do beczki. Ludzie zamknęli beczkę i bardzo się cieszyli, że złapali wiatr. Wtedy w 

mieście zapanowała cisza i spokój. Po pewnych czasie ludzie zatęsknili za wiatrem i postanowili go wypuścić. Wiatr obie-

cał, że już nie będzie szkodził ludziom i będzie z nimi dobrze żył. 

I to już koniec tej opowieści o wietrze. 
Tomek Palonka, Bartek Cieśla 

 

 Był pewien wietrzyk, który mieszkał w parku. Było mu bardzo smutno, bo 

nikt  się z nim nie chciał bawić. Bardzo nudziło mu się w parku. Postanowił wybrać 

się w świat.  

 Raz wpadł przez komin do domu babci Jadzi. Poprzewracał tam wszystkie 

krzesła i zerwał ceratę ze stołu. Pozrywał firanki z okien i postrącał kwiatki 

z parapetów. Nagle wiatr znalazł na półce planszówkę, która należała do małego Ja-

sia. Zawołał muchę Henrykę, z którą grał aż  do północy. Zmęczony zabawą wiatr 

zasnął w kominie. 
Maja Adamczuk, Natalka Tokarzewska 
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Projekt edukacyjny ,,Nauczymy dzieci, po co segregować śmieci” 
w klasach drugich i trzecich 

 Problem śmieci staje się coraz bardziej 

dotkliwszy. Przeważająca część ludzi dorosłych 

nie zdaje sobie sprawy z postępującej degrada-

cji środowiska . Polskie społeczeństwo jest na-

dal mało wrażliwe na problem śmieciowy i za-

nieczyszczanie środowiska. Zatem kształtowa-

nie postaw ekologicznych winno rozpoczynać 

się już od najmłodszych lat. 

 Na problem ochrony środowiska najbliż-

szego otoczenia i właściwego gospodarowania 

odpadami zwrócił uwagę Proboszcz naszej pa-

rafii, ksiądz Jacek Jakubiec. Jako nauczyciel - 

katecheta pracujący w naszej szkole wyszedł  

z propozycją działań kształtujących u uczniów 

nawyki prawidłowego gospodarowania odpada-

mi. 

 Z myślą o powyższych działaniach na 

rzecz ochrony i ulepszania naturalnego środowi-

ska powstał ten właśnie projekt – „Nauczmy 

dzieci, po co segregować śmieci?”. Chcemy 

zwrócić szczególną uwagę naszych wychowanków na segregację śmieci i recykling, stąd też powyższy projekt. Na zaję-

ciach edukacyjnych ,,Świat sam sobie nie da rady, segregujmy więc odpady” nasi uczniowie wykonali pojemniki na odpa-

dy. Projekt jest także realizowany podczas nauki zdalnej. Dzieci będą wykonywać ekologiczną skarbonkę z odpadów. 

 Projekt realizowany jest we współpracy z Urzędem Miejskim w Rejowcu. Dzięki przychylności Burmistrza Pana 

Tadeusza Górskiego do naszej szkoły zostały zakupione pojemniki do segregacji odpadów.  

 
B.Klimowicz, A.Prus 

 

Zajęcia online -wychowanie fizyczne 
 Tak pięknie się zaczęło we wrześniu, szkoły przygotowane do wymogów sanitarnych pandemii, pewne ograniczenia, 

procedury, ale nauka odbywała się w szkole. Wszyscy byli pełni werwy i zapału, stęsknieni za sobą po długiej przerwie. 

Lekcje,  zajęcia pozalekcyjne, konkursy, zawody, pierwsze sukcesy  tak było fajnie do ostatniego tygodnia października. 

Nowe ograniczenia, zajęcia  szkolne odbywają się w formie zdalnej bez względu na przedmiot, jest to konieczne ze wzglę-

du na czas pandemii. Ta forma zajęć jest dyskomfortowa dla uczniów,  nauczycieli i można powiedzieć, że nie przynosi 

takich efektów jak nauka w szkole. 

 Wychowanie fizyczne w naszej szkole  odbywa się w formie e-wychowanie fizyczne gdzie uczniowie otrzymują 

linki z krótkimi prostymi filmami na których jest materiał do przećwiczenia w warunkach domowych, a kto nie ma miejsca 

w domu to najlepiej jest wykonywać ćwiczenia na świeżym powietrzu.  Drugą formą zajęć są lekcje online na których rea-

lizowana jest podstawa programowa z większą intensywnością, jest także możliwość zadawania pytań i otrzymywania od-

powiedzi bezpośrednio od nauczyciela. Podobnie odbywają się zajęcia z korektywy dla chętnych uczniów klas młodszych. 

W sytuacjach wyjątkowych  uczniowie pod opieką dorosłych przybywają do szkoły gdzie odbywają się zajęcia bezpośred-

nio z nauczycielem po spełnieniu procedur i określonych  warunków. 

 W godzinach popołudniowych nauczyciele wychowania fizycznego w małych grupach prowadzą zajęcia sportowe 

dla chętnych uczniów. Jest to wspaniała forma spędzania aktywnie czasu wolnego, wyrabianie nawyku systematycznej ak-

tywności i usprawniania się, oraz realizacja podstawy programowej, a także dbałości o swoje zdrowie. 
B.Werner-Kość 

W tym świątecznym nastroju składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,  
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia  

towarzyszą Państwu przez cały Nowy 2021 Rok.  
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzą Sołtys Rybiego Małgorzata Kozłowska wraz z Przewodniczącą KGW Rybie Anną Sokół 

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na 
nadchodzący Nowy 2021 Rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia z podjętych wyzwań. 

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą czasem spokoju i szczęścia, radości przeżywanej  
w gronie najbliższych oraz wytchnienia od codziennych obowiązków.  

Sołtys Bańkowszczyzny Waldemar Brzyszko i Przewodnicząca KGW Honorata Ziółek 
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24. Jesienny Konkurs Recytatorski 

Ze względu na obostrzenia sanitarne odbywał się zdalnie. Uczestnicy prezentowali wybrane wiersze w 

formie filmów trwających do 3 minut. Do GOK wpłynęły dwa zgłoszenia: Lena Ciosek – GOK Rejo-

wiec oraz Piotr Sągała – Szkoła Podstawowa w Kaniem. Nagrania zostały przekazane do Wojewódz-

kiego Ośrodka Kultury w Lublinie, gdzie odbył się finał konkursu. 
 

Przygotowania Orkiestry Dętej do konkursu 

 Przed wprowadzeniem przez rząd obostrzeń dotyczących działalności 

Ośrodków Kultury udało się zarejestrować szereg nagrań koncertowych Or-

kiestry Dętej. Filmy te powstały na potrzeby zdalnego Ogólnopolskiego Kon-

kursu Orkiestr Dętych, do którego zakwalifikowały się tylko 33 orkiestry z 

całej Polski. Nagrania dostępne są na kanale YouTube GOK w Rejowcu: Gok 

Rey oraz na stronie Facebook:  gok.rejowiec1 
 

Wystawa „Rejowiec, fotografie nieznane” 

 Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją archiwalnych zdjęć pocho-

dzących ze zbiorów prywatnych oraz zasobów GOK. Można w niej znaleźć 

zdjęcia Kościoła Św. Michała Archanioła przed odbudową, Pałac Zaleskich, 

zdjęcia z występów Orkiestry Dętej jak i wiele wydarzeń z działalności GOK 

i wydarzeń kulturalnych jakie odbywały się w Gminie Rejowiec. Większość 

fotografii nie była nigdzie wcześniej publikowana. Wystawa nadal jest do-

stępna do oglądania, odnośniki znajdują się na stronie Facebook GOK. 
 

Zajęcia w GOK 

 Z powodu zamknięcia placówek kulturalnych od 7 listopada w budyn-

ku GOK nie odbywają się żadne zajęcia stacjonarne. Są jednak i takie, które 

mogą odbywać się zdalnie. Panie z koła hafciarskiego przygotowują w domu 

haftowane serwety i obrusy, które zostaną wykorzystane podczas wystaw 

rękodzieła i innych wydarzeń kulturalnych. Zajęcia Pilates odbywają się na-

tomiast na Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej. 

 Po ponownym otwarciu instytucji kultury zapraszamy na zajęcia: mu-

zyczne, plastyczne, rękodzielnicze, teatralne a także sportowe: pilates i zumba.        
               KLW 

 

WOKÓŁ KONKURSU POETYCKIEGO im. MARIANA JANUSZA KAWAŁKI 

Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego na wiersz klasyczny im. Mariana Janusza Kawałki: Bur-

mistrz i Urząd Miejski w Rejowcu, chełmskie Wydawnictwo TAWA oraz Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu mają już 

za sobą organizację dwóch jego edycji. W styczniu 2021 roku planowane jest ogłoszenie wyników trzecich zmagań poetyc-

kich. Styczniowa data nie jest przypadkowa. Odmierza bowiem kolejne rocznice śmierci nieodżałowanego obywatela rejo-

wieckiej ziemi – Patrona konkursu – Mariana Janusza Kawałki.  

Konkurs swoją oryginalnością wzbudził od razu spore zainteresowanie. Na każdą z dwóch edycji napłynęło po sto 

kilkadziesiąt zestawów wierszy. W tym roku, ze względu na COVID-19, ilość ich jest nieco mniejsza. Komisja konkurso-

wa w składzie: dr hab., prof. UMCS – Leszek Tymiakin – językoznawca, Henryk Radej – poeta, krytyk literacki, publicysta  

i Waldemar Taurogiński – poeta, wydawca i współorganizator konkursu kończą ocenę nadesłanych zestawów. Napłynęły z 

różnych stron Polski, a także po jednym z Niemiec, Włoch i USA. Zgodnie z regulaminem konkursu, Nagrodę Główną – 

Statuetkę BIAŁEGO KRUKA – jurorzy przyznają tylko jednej osobie spośród trzech autorów nominowanych do tej nagro-

dy. 

Prawdopodobnie, trwająca pandemia, uniemożliwi organizację Biesiady Poetyckiej w pięknym klasycystycznym 

Pałacu Zaleskich w Rejowcu, w trakcie której uroczyście wręczane byłyby nagrody i wyróżnienia. Zwycięzcy, o wynikach, 

zostaną powiadomieni drogą elektroniczną, a nagrody rzeczowe i finansowe główny fundator – Urząd Miejski w Rejowcu 

– prześle tradycyjną pocztą. Na pocieszenie dla miłośników poezji pozostanie, jak w minionych latach, trwały ślad – Anto-

logia Białego Kruka za 2019 rok z najpiękniejszymi wierszami nadesłanymi na rejowiecki konkurs.  

Patron, zapewne cieszy się „z góry”, że w jego rodzinnych stronach jeden dzień w roku jest świętem poetyckiego 

słowa, dla którego miał zawsze wielki szacunek.  
WT 

Gdy Jezus na świat przychodzi, na świecie się miłość się rodzi. Życzymy, aby ten wyjątkowy czas, jakim jest Boże Narodzenie, 
był przepełniony spokojem, radością, a przy wigilijnym stole nie zabrakło nikogo bliskiego. Zaś nadchodzący Nowy Rok 2021, 

niech przyniesie same dobre dni, które dają nadzieję i spełnienie marzeń, nawet tych najbardziej skrytych.  
 Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Rejowcu  

wraz z Dyrektorem Dorotą Łosiewicz, Radną Powiatu Chełmskiego 

Grupa Pilates 

https://www.facebook.com/gok.rejowiec1
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W magiczny czas Bożego Narodzenia pragnę złożyć moc gorących życzeń: zdrowia, szczęścia 

oraz spokojnych chwil spędzonych w gronie rodziny. Niech obecna końcówka roku budzi w Was  

same dobre wspomnienia i da nadzieję na nowy, lepszy rok 2021.  

Monika Terepora, Sołtys Niedziałowic 

Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 
pragnę przesłać najserdeczniejsze życzenia. 
Niech nadchodzące Święta 
będą dla Was niezapomnianym czasem 
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, 
aby odbyły się w spokoju i radości, 
wśród Rodziny, Przyjaciół oraz wszystkich Bliskich Osób.  
Krzystof Tarasewicz, Sołtys Zawadówki 

Święto Pieczonego Ziemniaka w Hruszowie 

Z inicjatywy Sołtys 

Hruszowa Alicji 

Książek w świetlicy 

wiejskiej odbyło się 

„Święto Pieczonego 

Ziemniaka” dla ma-

łych mieszkańców 

wsi. Dzieci miały za-

pewnione takie atrak-

cje jak: malowanie 

twarzy, czy wspólne 

ognisko, a zabawę urozmaicały konkursy: układania kostki Rubika, nawijania sznurka na czas i na zjedzenie największego 

kawałka cytryny z uśmiechem. Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali prezenty. 
 

Mikołajk i  w Hruszowie  

Chociaż za oknami nie było jeszcze śniegu, do grzecznych dzieci mieszkają-

cych na Hruszowie wyruszył Mikołaj. Odwiedził bez sań, na piechotę 

wszystkich małych mieszkańców i rozdał aż 43 

paczuszki ze słodkościami. Brawo, dzielny Mi-

kołaju! 

 

Mikołajk i  w KGW Wólka Rejowiecka  

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Re-

jowieckiej przygotowały i rozdały ponad 30 mi-

kołajkowych paczek ze słodyczami dla najmłod-

szych mieszkańców Wólki.  

   Pamięta ją  o  zmar łych  

Przed Świętem Zmarłych grupa lokalnych patriotów zorganizowała akcję sprzątania grobów 

osób zasłużonych dla miasta i kraju. 

Hruszów 

Wólka Rejowiecka 
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